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წინამდებარე მოდული მომზადებულია ფასს ფონდის (შემდგომში ფონდი) საგანმანათლებლო გუნდის მიერ. იგი არ არის დამტკიცებული ბუღალტრული 

აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (შემდგომში საბჭო) მიერ. ეს მოდული შემუშავებულია, რათა დაეხმაროს IFRS for SMEs® სტანდარტის 

(შემდგომში სტანდარტი) მომხმარებლებს სტანდარტის დანერგვასა და თანმიმდევრულ გამოყენებაში.  

 

წინამდებარე პუბლიკაციასთან დაკავშირებული ყველა უფლება, მათ შორის საავტორო უფლება, ეკუთვნის IFRS® Foundation-ს. 

საავტორო უფლება © 2019 ფასს ფონდი.  ყველა უფლება დაცულია. 

ელ.ფოსტა: info@ifrs.org ვებგვერდი: www.ifrs.org  

 

პასუხისმგებლობაზე უარის თქმა: ყველა ნაგულისხმევი გარანტია, მათ შორის, მაგრამ არამხოლოდ, დამაკმაყოფილებელი ხარისხის, კონკრეტული მიზნით 

გამოყენებისთვის შესაფერისობის, საავტორო უფლებების დაურღვევლობისა და სიზუსტის გარანტია, გამორიცხულია იმ ზომით, რამდენადაც შესაძლებელია 

მათი გამორიცხვა სამართლებრივი თვალსაზრისით.  შესაბამისი კანონმდებლობით დაშვებული ზომით, საბჭო და ფონდი პირდაპირ იხსნიან ყველა 

პასუხისმგებლობას, რომელიც გამოწვეულია ხელშეკრულებით, სამოქალაქო სამართალდარღვევით ან სხვა მიზეზით (მათ შორის, მაგრამ არამხოლოდ 

პასუხისმგებლობით დაუდევრობის ან უმოქმედობის გამო) ნებისმიერი პირის მიმართ ნებისმიერ მოთხოვნასთან, ან ნებისმიერი ხასიათის ზიანთან 

დაკავშირებით, რომელიც პირდაპირ, ან არაპირდაპირ გამომდინარეობს შემდეგიდან: (i) წინამდებარე პუბლიკაციის სრულ, ან ნაწილობრივ შინაარსზე 

დაყრდნობით განხორციელებული ნებისმიერი მოქმედება, ან ნებისმიერი მოქმედების, ან უმოქმედობის შედეგები; და (ii) წინამდებარე პუბლიკაციაში 

არსებული ნებისმიერი, ან სხვა ინფორმაციისა და მასალების გამოყენება. შესაბამისი კანონმდებლობით დაშვებული ზომით, საბჭოს, ფონდს, ავტორებსა და 

გამომცემლებს არ ეკისრებათ პასუხისმგებლობა ნებისმიერი სახის ზიანთან, ან ზარალთან დაკავშირებით, რომელიც გამოწვეულია წინამდებარე პუბლიკაციის, 

ან მისი თარგმანის გამოყენებით, ან/და მის შინაარსზე დაყრდნობით, მათ შორის, მაგრამ არამხოლოდ პირდაპირ, არაპირდაპირ, გაუთვალისწინებელ, ან ირიბ 

ზიანთან, სადამსჯელო ზიანის ანაზღაურებასთან, ჯარიმებთან ან ხარჯებთან  დაკავშირებით.   

წინამდებარე პუბლიკაციაში მოცემული ინფორმაცია არ წარმოადგენს რჩევას, იგი არ უნდა იქნეს გამოყენებული, როგორც გადაწყვეტილების მიღების 

საფუძველი და არ უნდა ჩაითვალოს კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირისგან მიღებული რჩევის შემცვლელად. 

შესაბამისი ბუღალტრული მოთხოვნებისთვის გამოყენებული უნდა იქნეს საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული სტანდარტი.   

წინამდებარე პუბლიკაციაში გამოყენებული ნებისმიერი პირის, კომპანიის ან/და ადგილის დასახელება გამონაგონია და შემთხვევითია რეალურ ადამიანებთან, 

საწარმოებთან ან ადგილებთან ნებისმიერი მსგავსება.  

 

გამოყენების უფლება: მართალია, ფონდი ამ მოდულის საგანმანათლებლო მიზნებისთვის გამოყენების მომხრეა, მაგრამ მისი გამოყენება უნდა მოხდეს ქვემოთ 

მოცემული გამოყენების პირობების შესაბამისად. თუ აპირებთ ჩვენი მასალების კომერციულ პროდუქტში ჩართვას, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ, რადგან ამ 

შემთხვევაში დაგჭირდებათ ინდივიდუალური ლიცენზია. ჩვენი სტანდარტების გამოყენებასთან დაკავშირებული დეტალების შესახებ ინფორმაციის 

მისაღებად, გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს www.ifrs.org/issued-standards. 

უნდა დარწმუნდეთ, რომ სარგებლობთ ჩვენს ვებგვერდზე არსებული ყველაზე ახალი მასალებით. ამ მოდული გამოყენების უფლებას ვადა გაუვა მოდულის 

გამოყენების შეწყვეტის ან განახლების შემთხვევაში, ასეთ დროს, საჭიროა მისი გამოყენების ან/და მისი ხელმისაწვდომობის შეწყვეტა. თქვენი ინდივიდუალური 

პასუხისმგებლობაა დარწმუნდეთ, რომ იყენებთ შესაბამის მასალას, შეამოწმოთ ფონდის ვებგვერდი, რათა მიიღოთ ინფორმაცია სტანდარტში შეტანილი 

ცვლილებების, მსს-ს დანერგვის ჯგუფის ჯერ არ ასახული კითხვების და პასუხების, ან/და მოდულების ახალი ვერსიების შესახებ. 

 

გამოყენების პირობები 

1) მომხმარებელს უფლება აქვს მოახდინოს ამ მოდულის სრული ან ნაწილობრივი რეპროდუქცია ნაბეჭდი ან ერთეული ელექტრონული დოკუმენტის სახით, 

იმ პირობით, რომ: 

(ა) დოკუმენტი მონაწილეებს უფასოდ მიეწოდებათ; 

(ბ) არ იყენებთ და არ ახდენთ რეპროდუქციას და არ აძლევთ სხვა პირებს უფლებას გამოიყენონ ან მოახდინონ მოდულზე, ან მოდულში გამოსახული 

ფონდის ლოგოს რეპროდუქცია; 

(გ) არ იყენებთ და არ ახდენთ მოდულზე ან მოდულში წარმოდგენილი სასაქონლო ნიშნების რეპროდუქციას, როდესაც სრულად, ან ნაწილობრივ  

იყენებთ ამ მასალას საკუთარ დოკუმენტაციაში; და  

(დ) უფლება გაქვთ ეს მოდული სრულად განათავსოთ თქვენს ვებგვერდზე, თუ დაურთავთ ჩვენი ვებგვერდის მკაფიო ბმულს (დამატებითი ინფორმაციის 

მისაღებად თქვენი ვებგვერდის ჩვენს ვებგვერდთან ბმის შესახებ, გთხოვთ, იხილოთ პირობების გვერდი). 

2) სასაქონლო ნიშნები მოიცავს ქვემოთ ჩამოთვლილ ნიშნებს. 

3) ამ პუბლიკაციის ნაწილის კოპირების ან ციტირებისას სხვა დოკუმენტში შესატანად აუცილებელია, რომ: 

(ა) დოკუმენტაცია მოიცავდეს საავტორო უფლების აღიარებას; 

(ბ) დოკუმენტაცია მოიცავდეს განცხადებას, რომ ამ მოდულის ავტორი არის ფონდი და მოდულის დედანი ხელმისაწვდომია ფასს-ის ვებგვერდზე 

www.ifrs.org; 

(გ) დოკუმენტაცია მკაფიო ადგილას სათანადო ფორმით მოიცავდეს პასუხისმგებლობაზე უარის თქმას, როგორც ეს წარმოდგენილია ზემოთ; 

(დ) ციტატა მოცემული უნდა იყოს ზუსტად; და  

(ე) ციტატა არ უნდა იქნეს გამოყენებული შეცდომაში შემყვან კონტექსტში. 

 

თუ აპირებთ ამ მოდულის ნებისმიერი ნაწილის ბეჭდური ან ელექტრონული ფორმით მიწოდებას ნებისმიერი სხვა მიზნით, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ფონდს, 

რადგან დაგჭირდებათ წერილობითი ლიცენზია, რომელიც შესაძლოა მიიღოთ, ან ვერ მიიღოთ. დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ 

სალიცენზიო ჯგუფს (www.ifrs.org/legal/education-material-licensing). 

 

პუბლიკაციისა და საავტორო უფლებების საკითხებთან დაკავშირებით, გთხოვთ, მიმართოთ ფასს ფონდის პუბლიკაციების დეპარტამენტს: 

ელ.ფოსტა: publications@ifrs.org  ვებგვერდი: www.ifrs.org  
 

სასაქონლო ნიშნები 

 

ფასს ფონდის მსოფლიოში რეგისტრირებულ სასაქონლო ნიშნებს შორისაა: ‘eIFRS®’, ‘International Accounting Standards®’, ‘IAS®’, ‘IASB®’, IASB® ლოგო, ‘IFRIC®’, 

‘International Financial Reporting Standards®’, ‘IFRS®’, IFRS® ლოგო, ‘IFRS Foundation®’, ‘IFRS for SMEs®’, IFRS for SMEs® ლოგო, ‘Hexagon Device’, ‘NIIF®’ და ‘SIC®’.    

მოთხოვნის შემთხვევაში ფასს ფონდიდან ხელმისაწვდომია დამატებითი ინფორმაცია ფასს ფონდის სასაქონლო ნიშნების შესახებ.   

mailto:info@ifrs.org
http://www.ifrs.org/
http://www.ifrs.org/-/media/feature/about-us/legal-and-governance/legal-docs/terms-and-conditions.pdf?la=en&hash=9C2C0990DC1E54A5158910BAD56133F2C57E450F
http://www.ifrs.org/legal/education-material-licensing
mailto:publications@ifrs.org


მოდული 29 - მოგების გადასახადი 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01)   

 

შესავალი ___________________________________________________________________________ 1 

მსს ფასს სტანდარტის რომელი ვერსიაა გამოყენებული?__________________________________ 1 
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შესავალი 

 
IFRS for SMEs® სტანდარტის რომელი ვერსიაა გამოყენებული? 
 

როდესაც 2009 წელს პირველად გამოქვეყნდა მსს ფასს სტანდარტი, საბჭომ განაცხადა, რომ 

განახორციელებდა სტანდარტის საწყის სრულ გადასინჯვას საწარმოების მიერ სტანდარტის 

გამოყენების პირველი ორი წლის გამოცდილებისა და შედეგად ცვლილებების შეტანის 

საჭიროების შესაფასებლად.  ამ მიზნით,   2012 წლის ივნისში საბჭომ გამოაქვეყნა მოთხოვნა 

გადასინჯვაზე:   მსს ფასს-ის სრული გადასინჯვა. შემდგომ ეტაპზე, 2013 წელს, გამოქვეყნდა 

მსს ფასს სტანდარტში შესატანი ცვლილებების წინასწარი ვერსია, ხოლო 2015 წლის მაისში 

საბჭოს მიერ გამოიცა მსს ფასს სტანდარტის 2015 წლის შესწორებები. 

2015 წლის მაისში გამოქვეყნებულ დოკუმენტში შეტანილი იყო მხოლოდ შესწორებული 

ტექსტი, ხოლო 2015 წლის ოქტომბერში საბჭომ გამოსცა სტანდარტის სრულად შესწორებული  

ვერსია, რომელშიც ასახული იყო მცირე დამატებითი სარედაქციო ხასიათის ცვლილებები და 

ასევე 2015 წლის მაისის არსებითი შესწორებები.  ამ ვერსიას ეყრდნობა წინამდებარე მოდული.  

2015 წლის ოქტომბერში გამოცემული მსს ფასს სტანდარტი მოქმედია 2017 წლის 1-ელ იანვარს 

და მას შემდეგ დაწყებული წლიური პერიოდებისთვის.  ნებადართული იყო სტანდარტის 

ვადაზე ადრე გამოყენება, მაგრამ, ამ შემთხვევაში, საწარმო ვალდებული იყო გაემჟღავნებინა 

ეს ფაქტი. 

წინამდებარე მოდულში მოცემული ნებისმიერი მითითება მსს ფასს სტანდარტზე შეეხება 2015 

წლის ოქტომბერში გამოცემულ ვერსიას. 

 

  

წინამდებარე მოდული 
 

წინამდებარე მოდულში მოცემულია მოგების გადასახადის აღრიცხვისა და წარდგენის 

პრინციპები მსს ფასს სტანდარტის 29-ე განყოფილების - „მოგების გადასახადი“ - შესაბამისად.  

იგი წარადგენს საკითხს და ოფიციალურ ტექსტს ამდიდრებს ახსნა-განმარტებებით და 

მაგალითებით, რომლებიც შედგენილია მოთხოვნების უკეთ გასაგებად.  ეს მოდული 

ამ მოდულში განხილული ბუღალტრული აღრიცხვის მოთხოვნები, რომლებიც ეხება 

მცირე და საშუალო საწარმოებს (მსს) განსაზღვრულია ბუღალტრული აღრიცხვის 

საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (საბჭო) მიერ 2015 წლის ოქტომბერში 

გამოქვეყნებული მსს ფასს სტანდარტით. 

ეს მოდული მომზადებულია ფასს ფონდის საგანმანათლებლო გუნდის მიერ.   

მსს ფასს სტანდარტის 29-ე განყოფილების - „მოგების გადასახადი“ - შინაარსი ამ 

მოდულში ნაცრისფრად არის მოცემული.  მსს ფასს სტანდარტის ტერმინების ლექსიკონი 

(ლექსიკონი) ასევე მოთხოვნების ნაწილია.  ლექსიკონში განსაზღვრული ტერმინები 

მოცემულია მუქი შრიფტით, როდესაც ტერმინი პირველად შემოდის 29-ე განყოფილების 

ტექსტში. შენიშვნები და მაგალითები, რომლებიც მომზადებულია საგანმანათლებლო 

გუნდის მიერ, არ არის მოცემული გამოყოფილი ფერით.  ეს შენიშვნები და მაგალითები 

არ არის მსს ფასს სტანდარტის ნაწილი და არ არის დამტკიცებული საბჭოს მიერ. 
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განსაზღვრავს იმ მნიშვნელოვან მსჯელობებს, რომლებიც საჭიროა მოგების გადასახადის 

აღრიცხვისას. გარდა ამისა, წინამდებარე მოდულში წარმოდგენილია კითხვები სტანდარტით 

დადგენილი მოთხოვნების შესახებ თქვენი ცოდნის შესამოწმებლად და, აგრეთვე, 

სიტუაციური მაგალითები, რაც იძლევა მსს ფასს სტანდარტის გამოყენებით მოგების 

გადასახადის აღრიცხვის პრინციპების პრაქტიკაში გამოყენების შესაძლებლობას. 

 

ამ მოდულის წარმატებით დასრულების შემდეგ, თქვენ შეძლებთ, მსს ფასს სტანდარტის 

ფარგლებში: 

 გესმოდეთ, თუ რომელი გადასახადები მიეკუთვნება მოგების გადასახადებს; 

 დაადგინოთ, თუ რომელი საგადასახადო განაკვეთებისა  და საგადასახადო 

კანონმდებლობის გამოყენებაა საჭირო მიმდინარე და გადავადებული საგადასახადო 

აქტივებისა და ვალდებულებების შესაფასებლად; 

 მოახდინოთ მიმდინარე საგადასახადო აქტივებისა და ვალდებულებების აღიარება და 

შეფასება;  

 განსაზღვროთ საგადასახადო ბაზა აქტივების, ვალდებულებებისა და სხვა 

ელემენტებისთვის, რომლებიც არ არიან აღიარებული აქტივებად ან ვალდებულებებად, 

მაგრამ აქვთ საგადასახადო ბაზა; 

 გაიანგარიშოთ დროებითი სხვაობები; 

 მოახდინოთ გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალისა და გამოუყენებელი საგადასახადო 

შეღავათების იდენტიფიცირება; 

 განსაზღვროთ რომელი დროებითი სხვაობები, გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალი და 

გამოუყენებელი საგადასახადო შეღავათები საჭიროებს გადავადებულ საგადასახადო 

აქტივებად და ვალდებულებებად აღიარებას;  

 მოახდინოთ გადავადებული საგადასახადო აქტივებისა და ვალდებულებების აღიარება და 

შეფასება;  

 გაანაწილოთ მიმდინარე და გადავადებული გადასახადები მთლიანი სრული შემოსავლისა  

(მას მიეკუთვნება მიმდინარე ოპერაციები, დროებითი ოპერაციები ან სხვა სრული 

შემოსავალი) და საკუთარი კაპიტალის შესაბამის კომპონენტებზე; 

 მოახდინოთ იმ შემთხვევათა იდენტიფიცირება, როდესაც შესაძლებელია მიმდინარე 

საგადასახადო აქტივებისა და მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულებების გადავადებულ 

საგადასახადო აქტივებსა და  გადავადებულ საგადასახადო ვალდებულებებთან 

ურთიერთგადაფარვა; 

 ფინანსურ ანგარიშგებაში წარადგინოთ და გაამჟღავნოთ ინფორმაცია მოგების 

გადასახადის შესახებ; და 

 გამოამჟღავნოთ მნიშვნელოვანი მსჯელობის უნარი, რომელიც მოითხოვება მოგების 

გადასახადის აღრიცხვისას. 

 

 

მსს ფასს სტანდარტი 
 

მსს ფასს სტანდარტი გამიზნულია იმ საწარმოების საერთო დანიშნულების ფინანსური 

ანგარიშგებისთვის, რომელთაც არ გააჩნიათ საჯარო ანგარიშვალდებულება. (იხ. პირველი 

განყოფილება - ,,მცირე და საშუალო საწარმოები“).     
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მსს ფასს სტანდარტი შედგება სავალდებულო მოთხოვნებისა და სხვა არასავალდებულო 

მასალისგან. 

არასავალდებულო მასალა მოიცავს: 

 წინასიტყვაობას, რომელშიც მოცემულია მსს ფასს სტანდარტის ზოგადი შესავალი და 

განმარტებულია მისი მიზანი, სტრუქტურა და უფლებამოსილება; 

 მითითებებს დანერგვაზე, რომელშიც შედის საილუსტრაციო ფინანსური 

ანგარიშგებები და ანგარიშგების წარდგენისა და გამჟღავნების მოთხოვნების ცხრილი;   

 დასკვნების საფუძველს, რომელშიც შეჯამებულია საბჭოს მიერ განხილული ის 

ძირითადი საკითხები, რომლებიც გახდა 2009 წელს გამოცემული მსს ფასს 

სტანდარტისა და 2015 წლის შესწორებების საფუძველი; და    

 საბჭოს იმ წევრის განსხვავებულ მოსაზრებას, რომელიც არ დაეთანხმა 2009 წლის მსს 
ფასს სტანდარტის გამოცემას და ასევე საბჭოს იმ წევრის განსხვავებულ მოსაზრებას, 

რომელიც არ დაეთანხმა 2015 წლის შესწორებებს.  

 

მსს ფასს სტანდარტში, დანართი ა: ძალაში შესვლის თარიღი და მოცემულ სტანდარტზე 

გადასვლა, და დანართი ბ: ტერმინების ლექსიკონი, წარმოადგენს სავალდებულო 

მოთხოვნების ნაწილს.  

 

მსს ფასს სტანდარტის 21-ე განყოფილება - „ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და 

პირობითი აქტივები“, 22-ე განყოფილება - „ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი“ და 23-ე 

განყოფილება - „ამონაგები“ - მოიცავს დანართებს.     აღნიშნული დანართები წარმოადგენს 

არასავალდებულო მითითებებს. 

 

მსს ფასს სტანდარტი გამოცემულია ორ ნაწილად:  ნაწილი (ა) მოიცავს წინასიტყვაობას, ყველა 

სავალდებულო მასალას და 21-ე, 22-ე და 23-ე განყოფილებების დანართებს; ხოლო ნაწილი (ბ) 

მოიცავს ზემოთ აღნიშნული მასალის დარჩენილ ნაწილებს.  

 

ამასთან, მსს-ს დანერგვის ჯგუფი (SMEIG), რომელიც ეხმარება საბჭოს მსს ფასს სტანდარტის 

დანერგვის საკითხებში, აქვეყნებს მითითებებს სტანდარტის გამოყენებასთან დაკავშირებით - 

„კითხვები და პასუხები“ (Q&As).    ეს „კითხვები და პასუხები“ წარმოადგენს 

არასავალდებულო დროულ მითითებებს ბუღალტრული აღრიცხვის იმ კონკრეტულ 

საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებიც მსს-ს დანერგვის ჯგუფთან საწარმოებმა, რომელთაც 

დანერგეს მსს ფასს სტანდარტი და სხვა დაინტერესებულმა მხარეებმა წამოჭრეს.  ამ მოდულის 

გამოცემის დროს (2019 წლის იანვარი) მსს-ს დანერგვის ჯგუფს არ ჰქონდა გამოქვეყნებული 

აღნიშნული მოდულის შესაბამისი კითხვები და პასუხები. 

 

 

შესავალი - სტანდარტის მოთხოვნები 
 

მცირე და საშუალო საწარმოების საერთო დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების მიზანია, 

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი  ნაკადების 

მოძრაობის შესახებ ეკონომიკური გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო ინფორმაცია 

მიაწოდოს მომხმარებელთა ფართო წრეს, რომელსაც არ გააჩნია უფლებამოსილება საწარმოს 

მოსთხოვოს თავის სპეციფიკურ საინფორმაციო საჭიროებებზე მორგებული ანგარიშების 

მომზადება. ასეთი მომხმარებლები შესაძლოა იყვნენ მაგალითად, საწარმოს მესაკუთრეები, 

რომლებიც მონაწილეობას არ იღებენ საწარმოს საქმიანობის მართვაში, არსებული და 

პოტენციური კრედიტორები და საკრედიტო რეიტინგის სააგენტოები. 
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29-ე განყოფილება მიზნად ისახავს მოგების გადასახადის აღრიცხვის მოთხოვნების დადგენას.  

მოგების გადასახადი მოიცავს ყველა ადგილობრივ და უცხოურ გადასახადს, რომლებიც 

გამოითვლება დასაბეგრი მოგების საფუძველზე. ის ასევე მოიცავს ისეთი ტიპის გადასახადებს, 

როგორიცაა შემოსავლის წყაროსთან დაკავებული გადასახადები, რომლებიც წარმოიქმნება 

შვილობილი და მეკავშირე საწარმოებისა, და ერთობლივი საქმიანობის მიერ 

ანგარიშვალდებულ საწარმოზე თანხის განაწილების შემთხვევაში. 

 

მიმდინარე გადასახადი 

მიმდინარე გადასახადი არის მიმდინარე ან წინა საანგარიშგებო პერიოდის საგადასახადო 

მოგებიდან ან საგადასახადო ზარალიდან გადასახდელი ან ანაზღაურებადი მოგების 

გადასახადის თანხა. საწარმომ უნდა აღიაროს მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება 

მიმდინარე საგადასახადო გადასახდელად.  თუ გადახდილი გადასახადების ოდენობა 

აღემატება გადასახდელ თანხას, საწარმომ ეს ნამეტი უნდა აღიაროს, როგორც მიმდინარე 

საგადასახადო აქტივი. 

საწარმო აფასებს მიმდინარე გადასახადს საგადასახადო კანონმდებლობისა და იმ 

განაკვეთების შესაბამისად, რომელიც ამოქმედდა ან მოქმედებს საანგარიშგებო თარიღისთვის.   

 

გადავადებული გადასახადი 

გადავადებული საგადასახადო აქტივებისა და ვალდებულებების აღიარება ხდება იმ მოგების 

გადასახადიდან, რომელიც მოსალოდნელია, რომ მომავალ საანგარიშგებო  პერიოდებში 

დაექვემდებარება დასაბეგრი მოგებიდან ანაზღაურებას ან გადახდას წარსული ოპერაციების, 

ან მოვლენების შედეგად. გადავადებული გადასახადი წარმოიშობა საწარმოს მიერ ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში აქტივებთან და ვალდებულებებთან დაკავშირებით აღიარებულ 

თანხებსა და ამავე აქტივებსა და ვალდებულებებზე საგადასახადო კანონმდებლობის 

შესაბამისად მიკუთვნებულ თანხებს შორის განსხვავების გამო. ასევე, გადავადებული 

გადასახადი წარმოიშობა გამოუყენებელი საგადასახადო  ზარალისა და გამოუყენებელი 

საგადასახადო  შეღავათების მომავალ პერიოდში გადატანით. 

გადავადებული საგადასახადო აქტივები და ვალდებულებები ფასდება იმ საგადასახადო 

განაკვეთებისა და კანონმდებლობის მიხედვით, რომელიც ვრცელდება გადავადებული 

საგადასახადო აქტივიის რეალიზების ან გადავადებული საგადასახადო ვალდებულების 

დაფარვის მომენტში და რომლებიც, ნაწილობრივ ან მნიშვნელოვნად მოქმედებდა 

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს. გადავადებული საგადასახადო აქტივების აღიარება ხდება 

იმდენად, რამდენადაც სავარაუდოა, რომ დასაბეგრი მოგება წარმოიშობა, რომელზეც 

შესაძლებელი იქნება დროებითი სხვაობის, გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალისა და 

გამოუყენებელი საგადასახადო შეღავათის გამოყენება. 

 

მიმდინარე და გადავადებულ გადასახადების წარდგენა და განმარტებით შენიშვნებში 
ინფორმაციის გამჟღავნება 

მიმდინარე და გადავადებული გადასახადის ხარჯები უნდა აღიარდეს მთლიანი სრული 

შემოსავლის იგივე კომპონენტში (რაც შეიძლება იყოს მიმდინარე ოპერაციები, შეწყვეტილი 

ოპერაციები ან სხვა სრული შემოსავალი) ან საკუთარ კაპიტალში, თუ ოპერაცია ან სხვა 

მოვლენა, რომელმაც გავლენა მოახდინა საგადასახადო ხარჯზე. 

მიმდინარე და გადავადებული საგადასახადო აქტივები და ვალდებულებები არ 

დისკონტირდება. 
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29-ე განყოფილება ადგენს საწარმოთათვის მიმდინარე და გადავადებული გადასახადის 

შესახებ, შესაბამისი ფორმით, განმარტებითი შენიშვნების გამჟღავნების ვალდებულებას. 

 

 

რა შეიცვალა მსს ფასს სტანდარტში 2009 წლის შემდეგ? 
 

როდესაც გამოიცა მსს ფასს სტანდარტის 2009 წლის ვერსია, 29-ე განყოფილება ეყრდნობოდა 

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ შემუშავებულ 

წინასწარ პროექტს მოგების გადასახადის შესახებ, რომელიც გამოქვეყნდა 2009 წლის მარტში 

და მოიცავდა შესწორებებს ბასს 12-ში - „მოგების გადასახადი“.  თუმცა, წინასწარი ვერსიით 

შეთავაზებული ცვლილებების საბოლოო ვერსიაში შეტანა საბჭოს მიერ არ მომხდარა. აქედან 

გამომდინარე, მსს ფასს სტანდარტში 2015 წლის შესწორებები მოიცავს საბჭოს მიერ 29-ე 

განყოფილებაში გადავადებული გადასახადის აღიარებისა და შეფასების მოთხოვნებს ბასს 12-

ის მიდგომების შესაბამისად, რაც გულისხმობს მის ცვლილებას იმგვარად, რომ 

უზრუნველყოფილიყო თანმიმდევრულობა მსს ფასს სტანდარტთან. 

საბჭომ ასევე შემოიტანა მიზანშეუწონელი დანახარჯისა და ძალისხმევის შემთხვევაში, 

მოგებიდან გადასახადის აქტივებისა და ვალდებულებების  ურთიერთგადაფარვის 

მოთხოვნისგან გათავისუფლების (იხ. 29.37-ე და 29.41-ე პუნქტები). 

მსს ფასს სტანდარტის დანართი (ა) ასევე ადგენს, რომ საწარმო უფლებამოსილია აირჩიოს 

რედაქტირებული 29-ე განყოფილების გამოყენებაზე გადასვლა, იმ პერიოდიდან, როდესაც 

პირველად გამოიყენებს 2015 წლის ცვლილებებს. როდესაც საწარმო მოთხოვნებს იყენებს 

პერსპექტიულად, სავალდებულოა ფინანსურ ანგარიშგებაში მიუთითოს რომელი თანხების 

გადაანგარიშება არ მომხდარა. 
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მოთხოვნები და მაგალითები 

მოქმედების სფერო 

29.1 წინამდებარე სტანდარტის მიზნებისთვის, მოგების გადასახადი მოიცავს ყველა 

ადგილობრივ თუ უცხოურ გადასახადს, რომლებიც გამოითვლება დასაბეგრი მოგების 

საფუძველზე. მოგების გადასახადი ასევე მოიცავს ისეთი ტიპის გადასახადებსაც, 

როგორიცაა შემოსავლის წყაროსთან დაკავებული გადასახადები, რომელსაც იხდის 

შვილობილი ან მეკავშირე საწარმო, ან ერთობლივი საქმიანობა ანგარიშვალდებულ 

საწარმოზე გასანაწილებელი თანხიდან. 

            

             შენიშვნები 
 

29.1 პუნქტი განმარტავს მოგების გადასახადს  29-ე განყოფილების  მიზნებისთვის - 

მოგების გადასახადი გამოითვლება დასაბეგრი მოგების საფუძველზე. საგადასახადო 

(დასაბეგრი) მოგება ან საგადასახადო ზარალი წარმოადგენს მოგებას ან ზარალს იმ 

საანგარიშგებო პერიოდისთვის, რომლისთვისაც განისაზღვრება მოგებიდან 

გადასახადების გადახდის ვალდებულება ან ექვემდებარება ანაზღაურებას, 

საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილი შესაბამისი წესის თანახმად. 

საგადასახადო (დასაბეგრი) მოგება უდრის დასაბეგრ შემოსავალს გამოკლებული 

დასაბეგრი შემოსავლიდან გამოქვითვებს დაქვემდებარებული თანხის ოდენობა.  

დასაბეგრ მოგებაზე გამოსაყენებელი შესაბამისი საგადასახადო განაკვეთის 

პროცენტული ოდენობა, დაბეგვრას დაქვემდებარებული გადასახადის 

დაანგარიშებისთვის, ასევე, განისაზღვრება იმავე წესების თანახმად.  

29-ე განყოფილება ვრცელდება მხოლოდ მოგებიდან გადასახადებზე. საგადასახადო 

(დასაბეგრი) მოგება, როგორც წესი, განსხვავდება სააღრიცხვო მოგებისგან.  

გადასახადის მოგების გადასახადად მიჩნევა შესაძლოა საჭიროებდეს მსჯელობას, 

შესაბამისი ფაქტებისა და გარემოებების გათვალისწინებით. 

გადასახადები, რომლებიც არ გამოითვლება საგადასახადო მოგების საფუძველზე და 

შესაბამისად, არ კვალიფიცირდებიან მოგების გადასახადად 29-ე განყოფილების 

მიზნებისთვის, მოიცავენ შემდეგს:  

 გადასახადებს გაყიდვებიდან, რადგან ამგვარი გადასახადები ეფუძნება გაყიდვის 

ღირებულებას (საერთო თანხას) ნაცვლად დასაბეგრი მოგებისა. მაგალითად, 

გადასახადები, რომლებიც გამოითვლება ალკოჰოლისა და სიგარეტის გაყიდვების 

სრული ღირებულებიდან. 

 მოხმარებასთან დაკავშირებულ გადასახადებს, რომლებიც დაკისრებულია 

პროდუქტზე გარკვეული დამატებითი ღირებულების სახით, მაგალითად, 

დამატებული ღირებულების გადასახადი (დღგ), ან  გადასახადი საქონელსა და 

მომსახურებაზე. 

 მრეწველობასთან დაკავშირებულ გადასახადებს, რომლებიც არ შეესაბამება მოგების 

გადასახადის განმარტებას კონკრეტული გარემოებების გათვალისწინებით, მაგ. 

გადასახადი, რომელიც ეკისრებათ სამთომომპოვებელ საწარმოებს თითოეულ 

მოპოვების ადგილზე ნაწარმოები სამთომომპოვებელი საქმიანობისთვის 

(გადასახადი, რომელიც ეფუძნება ინდივიდუალურ ერთეულს).  
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 გადასახადებს, რომლებითაც იბეგრება დაქირავებულ პირებზე გაცემული 

გასამრჯელოები, მაგ. სოციალური დაზღვევის გადასახადი, რომლის ოდენობაც   

განისაზღვრება თანამშრომლის ხელფასიდან კონკრეტული პროცენტული სახით.  

ამგვარი გადასახადები აღირიცხება 28-ე განყოფილების - დაქირავებულ პირთა 
გასამრჯელოების თანახმად. 

 დოკუმენტაციის მომზადების მოსაკრებელს, დოკუმენტაციაზე დაკისრებული 

გადასახადის ფორმა, რომლის ოდენობაც გამოითვლება გადახდილი საფასურიდან. 

 

მაგალითი —29-ე განყოფილების მოქმედების სფერო 
მაგ. 1 A საწარმომ საგადასახადო ორგანოში გადაიხადა გადასახადი შემდეგი სახით: 

 საკორპორაციო გადასახადი, დაუბეგრავი მოგების 25%-ის ოდენობით, რომელიც 

სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში კორექტირდება შემდეგი წესით:  

o გამოქვითვას დაქვემდებარებული საგადასახადო კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული ცვეთა იანგარიშება ადგილობრივი კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული წესით, ნაცვლად ბუღალტრული ცვეთისა.   

o არ გაითვალისწინება ანარიცხები საეჭვო ვალებზე, რომლებიც ვადამოსულია 8 

თვეზე ნაკლები პერიოდის განმავლობაში; და  

o არ გაითვალისწინება წარმომადგენლობითი ხარჯები. 

 მავნე ნივთიერებებით გარემოს დაბინძურებისათვის გადასახადი გადაიხდება წლის 

განმავლობაში გაფრქვეული მავნე ნივთიერების ემისიების რაოდენობაზე 

დაყრდნობით. 

საკორპორაციო გადასახადი მიეკუთვნება მოგების გადასახადს და მასზე ვრცელდება 

29-ე განყოფილებით დადგენილი წესი. მავნე ნივთიერებებით გარემოს 

დაბინძურებისათვის გადასახადი არ გამოითვლება დასაბეგრი მოგების საფუძველზე 

და არ წარმოადგენს მოგების გადასახადს, შესაბამისად არ მიეკუთვნება 29-ე 

განყოფილების გავრცელების სფეროს.  

 

29.2 წინამდებარე განყოფილება განსაზღვრავს მოგების გადასახადის აღრიცხვის წესებს 

და მოითხოვს, რომ საწარმომ აღიაროს ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებული 

ოპერაციებისა და სხვა მოვლენების შედეგად წარმოქმნილი მიმდინარე და მომავალი 

საგადასახადო შედეგები. ზემოაღნიშნული აღიარებული გადასახადის თანხები 

მოიცავს მიმდინარე გადასახადს და გადავადებულ გადასახადს. მიმდინარე 

გადასახადი არის მოგების გადასახადი, რომელიც გადასახდელია (ანაზღაურებას 

ექვემდებარება) მიმდინარე ან გასული პერიოდების დასაბეგრ მოგებასთან 

(საგადასახადო ზარალთან) დაკავშირებით. გადავადებული გადასახადი არის 

მოგების გადასახადი, რომელიც გადასახდელია ან ანაზღაურებას ექვემდებარება 

მომავალ პერიოდში, რაც, როგორც წესი, გამოწვეულია იმით, რომ საწარმო ამოიღებს 

ან ფარავს თავის აქტივებსა და ვალდებულებებს მიმდინარე საბალანსო ღირებულების 

მიხედვით, ასევე მოიცავს მიმდინარე პერიოდში გამოუყენებელი საგადასახადო 

ზარალისა და საგადასახადო კრედიტის მომავალ პერიოდებში გადატანის 

საგადასახადო შედეგს. 
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შენიშვნები 
 

29-ე განყოფილება მოითხოვს საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს მოგების გადასახადის 

შესაფასებლად შემდეგ ორ გამოთვლას: 

 მიმდინარე საგადასახადო ხარჯის (ან შემოსავლის) გაანგარიშებას, რაც გულისხმობს 

მიმდინარე პერიოდის დასაბეგრ მოგებაზე (საგადასახადო ზარალზე) გადასახდელი 

(ან ასანაზღაურებელი) მოგების გადასახადის გამოთვლას და მიმდინარე 

გადასახადის წინა პერიოდებთან მიმართებით დაკორექტირებას. 

 გადავადებული საგადასახადო ხარჯის (შემოსავლის) გაანგარიშებას, რაც 

გულისხმობს წინა პერიოდსი მომხდარი ოპერაციების ან მოვლენების შედეგად 

მომავალი პერიოდის დასაბეგრ მოგებაზე (საგადასახადო ზარალზე) გადასახდელი 

(ან ასანაზღაურებელი) მოგების გადასახადის გამოთვლას  

მოგების გადასახადის აღრიცხვის წესი იქნებოდა გაცილებით მარტივი იმ შემთხვევაში, 

თუ სააღრიცხვო მოგება (იგივე, რაც მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებაში ან სრული 

შემოსავლის ანგარიშგებაში ნაჩვენები მოგება), იქნებოდა დასაბეგრი მოგების (მოგება, 

რომელზეც გადაიხდება მოგების გადასახადი) ტოლი და ორივე სახის მოგებას ექნებოდა 

გამოთვლის ერთნაირი წესი. ამ შემთხვევაში, მოგების გადასახადის აღრიცხვა 

მოხდებოდა სააღრიცხვო მოგების საგადასახადო განაკვეთით დაბეგვრის შემთხვევაში 

გადასახდელი თანხის დაანგარიშებით, გადასახდელი ოდენობიდან ვალდებულებისა 

და ხარჯის აღიარებით და ვალდებულებების დაფარვის შემდგომ საბოლოო გადახდის 

ჩვენებით. 

თუმცა, დასაბეგრი მოგება კონკრეტული პერიოდისთვის ხშირად არსებითად 

განსხვავდება სააღრიცხვო მოგებისგან. აღნიშნული გამომდინარეობს შესაბამისი 

იურისდიქციის საკანონმდებლო მოთხოვნებითა და მსს ფასს სტანდარტით დადგენილ 

მოგების, ხარჯების, აქტივებისა და ვალდებულებების აღიარებისა და შეფასების წესებს 

შორის არსებული განსხვავებით. მაგალითად, პოლიტიკური მიზანი ზოგჯერ 

საგადასახადო კანონმდებლობაზე გავლენას ახდენს და დასაშვებად ადგენს 

კონკრეტული კაპიტალური დანახარჯის გამოქვითვას, რათა მოახდინოს საწარმოების 

მიერ კაპიტალურ ინფრასტრუქტურაში ინვესტირების წახალისება.  აქედან 

გამომდინარე, საგადასახადო ხარჯი მარტივად, სააღრიცხვო მოგების საგადასახადო 

განაკვეთზე გამრავლებით, ვერ გამოითვლება.  ნაცვლად აღნიშნულისა, მოგებიდან 

გადასახადების აღრიცხვა მოიცავს მიმდინარე წლისთვის დაბეგვრას 

დაქვემდებარებული გადასახადის გამოთვლას (მიმდინარე გადასახადი), და ასევე 

მომდევნო პერიოდში, წარსული ოპერაციების ან მოვლენების შედეგად წარმოქმნილი, 

დაბეგვრას ან ანაზღაურებას დაქვემდებარებული გადასახადის იდენტიფიცირებასა და 

აღრიცხვას (გადავადებული გადასახადი).  

შემდგომი ორი მარტივი მაგალითი უზრუნველყოფს მიმდინარე და გადავადებული 

გადასახადების გამოთვლის დემონსტრირებას. მოცემულ ორ მაგალითში, მიმდინარე 

გადასახადთან ერთად, დამატებით, გადავადებული გადასახადის აღრიცხვაც, შედეგად 

იწვევს ოპერაციის საგადასახადო შედეგის ასახვას იმავე სააღრიცხვო პერიოდში, 

რომელშიც ხორციელდება ოპერცია (ასევე ანგარიშგებაში ან ანგარიშგების ნაწილში, 

მაგალითად, მოგებისა ან ზარალის ან სხვა სრული შემოსავლის შესახებ ანგარიშგებაში).   

გადავადებულ გადასახადთან დაკავშირებით 29-ე განყოფილების მიდგომა 

გულისხმობს, რომ საწარმომ შეადაროს მის ფინანსურ ანგარიშგებებში აღიარებული 

აქტივებისა და ვალდებულებების საბალანსო ღირებულება იმ ეფექტს, რომელიც 

აღნიშნულ აქტივებსა და ვალდებულებებს ექნებათ საწარმოს სამომავლო 
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გადასახადებზე. თუ მოსალოდნელია, რომ საბალანსო ღირებულების ანაზღაურება ან 

დაფარვა მომავალში გამოიწვევს გადასახადების გაზრდას ან შემცირებას, იმასთან 

შედარებით, თუ აქტივის ან ვალდებულების საბალანსო ღირებულების ამგვარი 

ანაზღაურება ან დაფარვა არ გამოიწვევდა საგადასახადო შედეგებს, საწარმომ უნდა 

მოახდინოს  გადავადებული საგადასახადო ვალდებულების ან გადავადებული 

საგადასახადო აქტივის აღიარება.    

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აღიარებული აქტივები და ვალდებულებები 

უნდა გამომდინარეობდეს წარსულში განხორციელებული ოპერაციებიდან.  

გადავადებული გადასახადის დასაანგარიშებლად აქტივებისა და ვალდებულებების 

საწყის წერტილად გამოყენებით, 29-ე განყოფილება უზრუნველყოფს რომ 

გადავადებული გადასახადები გამომდინარეობდეს მხოლოდ წარსულში 

განხორციელებული ოპერაციებიდან. 

 

მაგალითი —საპროცენტო შემოსავლიდან წარმოშობილი გადავადებული 

გადასახადი 
 

მაგ. 2 ერთადერთი განსხვავება, რომელიც მდგომარეობს საწარმოს სააღრიცხვო მოგებასა და 

დასაბეგრ მოგებას შორის, გამომდინარეობს კანონმდებლობიდან, რომელიც მოითხოვს 

საპროცენტო შემოსავლის დაბეგვრას მისი ფულადი სახსრების სახით მიღების დროს.    

საპროცენტო შემოსავალი ჩართულია სააღრიცხვო მოგებაში მისი გამომუშავების 

მომენტში. საწარმოს სააღრიცხვო მოგება 20X1 წელს იყო 21,000 ფე1 და 20X2 წელს - 20,000 

ფე.   საწარმომ გამოიმუშავა საპროცენტო შემოსავალი 1,000 ფე-ის ოდენობით 20X1 წელს, 

რომელიც სრულად მიიღო და დაბეგრა 20X2 წელს. 20X1 წელს არ მომხდარა საპროცენტო 

შემოსავლის მიღება, ხოლო 20X2 წელს - საპროცენტო შემოსავლის გამომუშავება.  საწარმო 

დასაბეგრი მოგებიდან მოგების გადასახადს განსაზღვრავს 30%-ის ოდენობით. 

საწარმო მიმდინარე გადასახადს გამოითვლის შემდეგი წესით: 
 

  20X2 20X1  მთლიანად 
20X1 და 20X2  

  ფე ფე  ფე 

სააღრიცხვო მოგება  20,000 21,000  41,000 

გამოკლებული საპროცენტო შემოსავალი, რომლის მიღებაც არ 

მომხდარა ფულის სახით 
– (1,000)  (1,000) 

ფულადი ნაკადის სახით მიღებული საპროცენტო შემოსავალი  1,000 –  1,000 

დასაბეგრი მოგება  21,000 20,000  41,000 

მიმდინარე საგადასახადო ხარჯი 30% x დასაბეგრ 

მოგებაზე 
6,300 6,000.  12,300 

 

 

 

                                                             
1    ამ მაგალითში, ისევე, როგორც ამ მოდულში წარმოდგენილ ყველა სხვა მაგალითში ფულადი 

სიდიდეები გამოისახება „ფულადი ერთეულებით“ (ფე) 
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საწარმო გადავადებულ გადასახადს ანგარიშობს შემდეგი წესით: 

 

   20X2 20X1 

 გაანგარიშება:  ფე ფე 

საბალანსო ღირებულება: მისაღები საპროცენტო შემოსავალი  – 1,000 

საგადასახადო ბაზა (ანუ მომავალი 

საგადასახადო გამოქვითვები) 
  – – 

დროებითი სხვაობა    – 1,000 

გადავადებული საგადასახადო 

ვალდებულება 
30% x დროებითი სხვაობა  – 300 

გადავადებული გადასახადის 

ხარჯი/(შემოსავალი) 
ცვლილება შესაბამისი 

პერიოდის გადავადებულ 

საგადასახადო 

ვალდებულებაში  

 

(300) 300 

 

 

საწარმოს მოგების გადასახადის ხარჯი ნაჩვენები იქნება მისი სრული შემოსავლის 

ანგარიშგებაში, ან მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებაში, ან მოგებისა და 

გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში შემდეგი სახით: 

 

   20X2 20X1 

 განმარტება  ფე ფე 

…     

მოგება დაბეგვრამდე სააღრიცხვო მოგება  20 000 21,000 

მოგების გადასახადის ხარჯი მიმდინარე გადასახადი + 

გადავადებული გადასახადი 
 (6,000) (6,300) 

წლის მოგება   14 000 14,700 

     

 

გამოსაყენებელი საგადასახადო 

განაკვეთი  

მოგების გადასახადის ხარჯი ÷ 

მოგება დაბეგვრამდე 

  

30% 
 

30% 

 

 

შენიშვნები: 

წინამდებარე მაგალითში დროებითი სხვაობა გამოწვეულია მოგების სააღრიცხვო და 

საგადასახადო მიზნებისთვის აღიარების დროებს შორის განსხვავებით: საპროცენტო 

შემოსავალი აღაირებულია მოგებაში ან ზარალში ერთი პერიოდისთვის (1,000 ფე 20X1 

წელში), მაგრამ საგადასახადო კანონმდებლობის თანახმად, მისი გათვალისწინება 

დასაბეგრ მოგებაში ხდება სხვა პერიოდში (1,000 ფე 20X2 წელს). სააღრიცხვო მოგებასა 
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(1,000 ფე) და დასაბეგრ მოგებაში ასახული სრული ღირებულება ერთი და იგივეა 

ორწლიანი პერიოდის განმავლობაში.   

20X1 წელს დროებითი სხვაობის შედეგად აღიარებული გადავადებული საგადასახადო 

ვალდებულებით და 20X2 წელს ამ ვალდებულების ანულირებით, საწარმოს სრული 

საგადასახადო ხარჯი (მიმდინარე საგადასახადო ხარჯი + გადავადებული 

საგადასახადო ხარჯი) უდრის 30% x სააღრიცხვო მოგებაზე, ამ ორივე წლის 

განმავლობაში.   

 

მაგალითი—გადავადებული გადასახადის წარმოშობა  საგადასახადო 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული დაჩქარებული ცვეთით 

 
მაგ. 3 ერთადერთი განსხვავება, საწარმოს სააღრიცხვო მოგებასა და დასაბეგრ მოგებას შორის, 

წარმოიშობა იმ კანონმდებლობის შედეგად, რომელიც დასაშვებად ადგენს 3 წლიანი 

სასარგებლო მომსახურების ვადის მქონე კონკრეტული სახის მანქანა-დანადგარის ფასის 

საგადასახადო მიზნებისთვის სრულად გამოქვითვას, მისი შესყიდვის წელს.   ფინანსური 

ანგარიშგების მიზნებისთვის, საწარმო მანქანა-დანადგარს ცვეთას არიცხავს წრფივი 

მეთოდით, 3 წლის განმავლობაში, მისი ღირებულების ნულამდე დაყვანით.  საწარმომ 

მანქანა-დანადგარი შეიძინა 600 ფე-დ 20X1 წლის 1-ელ იანვარს.  მისი სააღრიცხვო მოგება 

შეადგენს 1,000 ფე-ს თითოეული 20X1-20X3 წლებისთვის.  საწარმო დასაბეგრი მოგებიდან 

მოგების გადასახადს განსაზღვრავს 30%-ის ოდენობით. 

საწარმო მიმდინარე გადასახადს გამოითვლის შემდეგი წესით: 

 

  20X3 20X2 20X1 მთლიანად 

20X1–20X3 

 გაანგარიშება: ფე ფე ფე ფე 

სააღრიცხვო მოგება  1 000 1 000 1 000 3 000 

საბუღალტრო ცვეთის 

დაბრუნება 
600 ფე ÷ 3 წელზე 

200 200 200 600 

საგადასახადო კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული ცვეთის 

გამოკლება 

 
– – (600) (600) 

დასაბეგრი მოგება  1 200 1 200 600 3 000 

მიმდინარე საგადასახადო ხარჯი 30% x დასაბეგრ 

მოგებაზე 
360 360 180 900 
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საწარმო მანქანა-დანადგარზე გადავადებულ გადასახადს ანგარიშობს შემდეგი წესით: 

 

  20X3 20X2 20X1 

 გაანგარიშება: ფე ფე ფე 

საბალანსო ღირებულება 600 ფე-ს გამოკლებული 200 ფე 

(წლიური ცვეთა) 
– 200 400 

საგადასახადო ბაზა (ანუ სამომავლო 

საგადასახადო გამოქვითვები)  
ნული, რადგან 20X1 წლისთვის 

600 ფე სრულად გამოქვითულია 
– – – 

დროებითი სხვაობები   – 200 400 

გადავადებული საგადასახადო 

ვალდებულება 
30% x დროებით სხვაობაზე – 60 120 

გადავადებული გადასახადის 

ხარჯი/(შემოსავალი) 
ცვლილება შესაბამისი 

პერიოდის გადავადებულ 

საგადასახადო ვალდებულებაში  
(60) (60) 120  

 

 

საწარმოს მოგების გადასახადის ხარჯის ჩართვა მისი სრული შემოსავლის 

ანგარიშგებაში, ან მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებაში, ან მოგებისა და 

გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებაში, ხდება შემდეგი სახით: 

 

  20X3 20X2 20X1 

  ფე ფე ფე 

     

მიმდინარე საშემოსავლო 

გადასახადი 
 360 360 180 

გადავადებული საშემოსავლო 

გადასახადი  
 (60) (60) 120  

მიმდინარე გადასახადი + 

გადავადებული გადასახადი  
 300 300 300 
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საწარმოს მოგების გადასახადის ხარჯი წარმოდგენილი იქნება შემდეგი სახით: 

 

  20X3 20X2 20X1 

 გაანგარიშება: ფე ფე ფე 

…     

მოგება დაბეგვრამდე სააღრიცხვო მოგება 1 000 1 000 1 000 

მოგების გადასახადის ხარჯი მიმდინარე გადასახადი + 

გადავადებული გადასახადი 
(300) (300) (300) 

წლის მოგება  700 700 700 

 

 

შენიშვნები: 

დროებითი სხვაობა (დაჩქარებული საგადასახადო შეღავათი) ამ მაგალითში 

გამოწვეულია სააღრიცხვო და საგადასახადო ხარჯის აღიარების დროებში 

განსხვავებით. ხარჯები, რომლებიც აღიარებულია მოგებასა და ზარალში ერთი 

პერიოდისთვის (200 ფე წლიურად, 20X1-20X3 წლებში) ჩაითვლება დასაბეგრ 

შემოსავალში  (მოგებაში) სხვა პერიოდისთვის (600 ფე 20X1 წელს) საგადასახადო 

კანონმდებლობის თანახმად, სააღრიცხვო მოგებასა (600 ფე) და დასაბეგრ მოგებაში 

ასახული სრული ღირებულება ერთი და იგივეა სამწლიანი პერიოდის განმავლობაში.   

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულების დროებით სხვაობასთან მიმართებით 

აღიარების შედეგად, საწარმოს საგადასახადო ხარჯი გავლენას ახდენს დაჩქარებული 

საგადასახადო შეღავათის დროებით ბუნებაზე.  შესაბამისად, ამ მარტივი მაგალითის 

შემთხვევაში, სრული საგადასახადო ხარჯი (მიმდინარე საგადასახადო ხარჯს + 

გადავადებული საგადასახადო ხარჯი) უდრის 30% x 1,000 ფე-ის ოდენობის სააღრიცხვო 

მოგებას 20X1 წლიდან 20X3 წლამდე ყოველი წლის განმავლობაში.   

 

მოგების გადასახადის შესახებ ზოგადი მიდგომის შეჯამება  

მოგების გადასახადის აღრიცხვასთან დაკავშირებული ზოგადი მიდგომის შეჯამება 

მდგომარეობს შემდეგში: 

 

(i) მსს ფასს სტანდარტის მიზნებისთვის, დაადგინეთ რომელი გადასახადები 

მიეკუთვნება მოგების გადასახადებს (29.1 - 29.3 და 29.34-ე პუნქტები); 

(ii) აღიარეთ მიმდინარე გადასახადი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში იმ 

საგადასახადო განაკვეთებისა და კანონმდებლობის გამოყენებით, რომლებიც 

სრულად ან ნაწილობრივ ამოქმედებულია საანგარიშგებო თარიღისთვის (29.4–

29.6, 29.32–29.33 და 29.36–29.37-ე პუნქტები); 

(iii) ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აღიარეთ დაბეგვრასა და გამოქვითვას 

დაქვემდებარებული დროებითი სხვაობებით გამოწვეული გადავადებული 

საგადასახადო აქტივები და ვალდებულებები, გამოუყენებელი საგადასახადო 

ზარალი და საგადასახადო შეღავათები გამოამგარიშებული იმ საგადასახადო 

განაკვეთებისა და კანონმდებლობის გამოყენებით, რომელთა ამოქმედებაც 

მოსალოდნელია სრულად ან ნაწილობრივ გადავადებული საგადასახადო 
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აქტივების რეალიზების ან გადავადებული საგადასახადო ვალდებულებების 

დაფარვის დროს (29.7–29.33-ე და 29.36–29.37-ე პუნქტები).  

(iv)  აღიარეთ მიმდინარე და გადავადებული გადასახადი მთლიანი სრული 

შემოსავლის იგივე კომპონენტში ( მიმდინარე ან შეწყვეტილი ოპერაციები, ან სხვა 

სრული შემოსავალი), ან საკუთარ კაპიტალში, თუ ოპერაციამ ან სხვა გარემოებამ 

საგადასახადო ხარჯის შედეგი გამოიწვია (29.35-ე პუნქტი); და 

(v)    ასახეთ მიმდინარე და გადავადებული მოგების გადასახადების შესახებ 

შესაბამისი ინფორმაცია ფინანსურ ანგარიშგებაში (29.38–29.41 -ე პუნქტები). 

 

29.3 მოცემული განყოფილება არ მოიცავს სახელმწიფო გრანტების აღრიცხვის მეთოდებს 

(იხ. 24-ე განყოფილება - „სახელმწიფო გრანტები“), თუმცა მოიცავს ასეთი გრანტების 

შედეგად წარმოშობილი დროებითი სხვაობების აღრიცხვის წესებს. 

 

შენიშვნები 
 

24 განყოფილება - სახელმწიფო გრანტები ადგენს სააღრიცხვო წესებს ყველა 

სახელმწიფო გრანტისთვის. შესაბამისად, სახელმწიფო გრანტები არ აღირიცხება 29-ე 

განყოფილების თანახმად.  თუმცა, როდესაც სახელმწიფო გრანტი ექვემდება დაბეგვრას, 

29-ე განყოფილება ადგენს სახელმწიფო გრანტზე მიმდინარე და გადავადებული 

გადასახადით განპირობებული საგადასახადო შედეგების აღრიცხვის წესს. მაგალითად, 

თუ სახელმწიფო გრანტი დაბეგვრას ექვემდებარება იმავე პერიოდში, რომელშიც 

მიღებულ იქნა, ვთქვათ - 20X1 წელს, მაგრამ მისი აღრიცხვა ხდებოდა ბოლო სამი 

სააღრიცხვო პერიოდის განმავლობაში, ვთქვათ 20X1-20X3 წლებში, 29-ე განყოფილება 

ეხება მიმდინარე და გადავადებული გადასახადით განპირობებული საგადასახადო 

შედეგების აღრიცხვას.    

დამატებით, გარკვეულმა სახელმწიფო დახმარებებმა შესაძლოა მიიღონ მოგების 

გადასახადზე შეღავათების ფორმა.  24.3 პუნქტი ადგენს, რომ 24-ე განყოფილება:  

„არ მოიცავს სახელმწიფო დახმარებას, რომელიც საწარმოს ეძლევა შეღავათების სახით დასაბეგრი 
მოგების, ან საგადასახადო ზარალის განსაზღვრისას, ან ისეთ შეღავათებს, რომლებიც 
განისაზღვრება, ან იზღუდება მოგების გადასახადის ვალდებულების სიდიდის საფუძველზე.  
ასეთი დახმარების მაგალითებია: მოგების გადასახადისგან დროებითი გათავისუფლება, 
ინვესტიციებისთვის (კაპიტალდაბანდებისთვის) დადგენილი საგადასახადო შეღავათები, 
ცვეთის დარიცხვის დაჩქარებული მეთოდით განპირობებული საგადასახადო შეღავათები და 
მოგების გადასახადის შემცირებული განაკვეთები. 29-ე განყოფილება -  მოგების გადასახადი 
ფარავს მოგებაზე დაფუძნებულ გადასახადებს.“ 

ცვეთის დარიცხვის დაჩქარებული მეთოდი გულისხმობს იმ განაკვეთის გაზრდას, 

რომლითაც  რომელიმე ახალი ძირითადი საშუალების ღირებულება ჩამოიწერება 

დასაბეგრი მოგებიდან (მაგ. შეღავათები გულისხმობს, რომ აქტივებს ცვეთა ერიცხებათ 

დაჩქარებული განაკვეთით საგადასახადო მიზნებისთვის, იმ ცვეთის განაკვეთთან 

შედარებით, რომელიც გამოიყენება ფინანსურ უწყისებში ფინანსური ანგარიშგების 

მიზნებისთვის). შედეგად, დასაბეგრი მოგება შემცირდება (შესაბამისად, შემცირდება 

მოგების გადასახადიც) წინა საანგარიშგებო პერიოდებში (როგორც ეს 

დემონსტრირებულია მე-3 მაგალითში).  29-ე განყოფილება მოიცავს ამგვარი მოგების 

გადასახადების აღრიცხვის წესს.  

 



მოდული 29 - მოგების გადასახადი 
 

 

 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01)  15 

მიმდინარე გადასახადის აღიარება და შეფასება 

29.4 საწარმომ მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება უნდა აღიაროს მიმდინარე და 

წინა საანგარიშგებო პერიოდების დასაბეგრი მოგებიდან გამომდინარე გადასახდელი 

გადასახადისთვის. თუ მიმდინარე და წინა საანგარიშგებო პერიოდებთან 

დაკავშირებით უკვე გადახდილი გადასახადების ოდენობა აღემატება ამ პერიოდებში 

გადასახდელ თანხას, საწარმომ ეს ნამეტი უნდა აღიაროს, როგორც მიმდინარე 

საგადასახადო აქტივი. 

 

შენიშვნები 
 

მიმდინარე გადასახადი არის მიმდინარე ან წარსული საანგარიშგებო პერიოდის 

საგადასახადო მოგებიდან ან საგადასახადო ზარალიდან, გადასახდელი ან 

დასაბრუნებელი მოგების გადასახადის თანხა.  მიმდინარე წლის საგადასახადო ხარჯი 

დამოკიდებულია მიმდინარე წლის საგადასახადო დეკლარაციაში აღიარებულ, 

დაბეგვრასა და გამოქვითვას დაქვემდებარებული თანხების ოდენობაზე.  

გარკვეულ შემთხვევებში, შესაძლოა ბუნდოვანი იყოს თუ რამდენად ცნობს 

საგადასახადო კანონმდებლობა საწარმოს მიერ აღიარებულ თანხებს მოგებად ან  

გამოქვითვებად. შესაბამისად, ბოლოს გადახდილი თანხის ოდენობა შესაძლოა 29-ე 

განყოფილების თანახმად დადგენილი თავდაპირველი მოსალოდნელი 

შეფასებებისგან განსხვავებული აღმოჩნდეს. ამ შემთხვევაში, საწარმოს აღრიცხული 

ექნება მიმდინარე გადასახადები ზედმეტობით ან ნაკლებობით.   

იმ შემთხვევაში თუ მიმდინარე გადასახადზე ზედმეტობის ან ნაკლებობის გამოვლენა 

მოხდება ფინანსური ანგარიშგების გამოსაცემად დამოწმებამდე, მიმდინარე 

გადასახადის ხარჯი/ვალდებულება დაკორექტირდება.   ზედმეტობის ან ნაკლებობის 

გამოვლენა წარმოადგენს 32-ე ნაწილით - საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი 
მოვლენები - გათვალისწინებულ მაკორექტირებელი მოვლენის მაგალითს.  

თუ მიმდინარე გადასახადზე ზედმეტობა ან ნაკლებობა გამოვლინდება ფინანსური 

ანგარიშგების გამოსაცემად დამოწმების შემდგომ, მისი აღრიცხვა მოხდება მე-10 

განყოფილების თანხმად - სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და შეცდომები - 

მომდევნო წელს როგორც სააღრიცხვო შეფასების ცვლილება (იხ. 10.15-10.17 

პუნქტები) ან წინა პერიოდის შეცდომა (იხ 10.19 - 10.22 პუნქტები).   

ფაქტები და გარემოებები, რომლებმაც გამოიწვიეს წინა პერიოდში მეტობა ან 

ნაკლებობა, განსაზღვრავენ თუ რომელი სააღრიცხვო მიდგომა უნდა იქნეს 

გამოყენებული  - პირი, რომელმაც ფინანსური ანგარიში მოამზადა არ არის 

უფლებამოსილი თავად გადაწყვიტოს გამოსაყენებელი სააღრიცხვო მიდგომა.   თანხა 

შესაძლოა დაკორექტირდეს რეტროსპექტულად მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 

დაშვებულია შეცდომა და ამ შეცდომამ გამოიწვია ფაქტობრივი უზუსტობები. 

შეცდომა შესაძლოა გამოწვეულ იქნეს საწარმოს მენეჯმენტის მიერ შეცდომის 

დაშვებით, მაგალითად, თუ გამოიყენებენ იმ საგადასახადო დებულებებს (წესებს), 

რომლებიც განკუთვნილია არასწორი წლისთვის ან სრულიად განსხვავებული 

ელემენტისთვის.   მე-10 მოდული - სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები და შეცდომები 

- მოიცავს სააღრიცხვო შეფასებების ცვლილებებისა და წინა პერიოდის ფინანსური 

ანგარიშგების შეცდომების აღრიცხვის წესს. იმ შემთხვევაში, თუ შეცდომები არ 
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დაშვებულა ფაქტობრივი უზუსტობის სახით, გადასინჯული შეფასება გაკეთდება 

10.15 - 10.17 პუნქტების თანახმად და როგორც წესი, აღირიცხება იმ პერიოდის 

მოგებაში ან ზარალში, რომელშიც შეფასება გადაიხედა მიმდინარე საგადასახადო 

ვალდებულებებსა და აქტივებში კორექტირების სახით.  

 

მაგალითი —მიმდინარე გადასახადის დაანგარიშება  
 

მაგ. 4 საწარმო წელს ხურავს 31 მარტს. საგადასახადო წელი შესაბამისი კანონმდებლობის 

თანახმად განისაზღვრება 1-ლი აპრილიდან 31 მარტამდე.  საწარმოს აქვს 20X8 წლის 31 

მარტით დასრულებულ წელს სააღრიცხვო მოგება 150,000 ფე-ის ოდენობით და მოგების 

გადასახადის დადგენილი განაკვეთი 20X7/20X8 წლებში შეადგენს 15%-ს. 

კანონმდებლობით განსაზღვრული, დასაბეგრი მოგების დასადგენი წესები 

ვრცელდებოდა იმ წლისთვის, რომელიც სრულდება 31 მარტს, 20X8 წელს და არის მსს 
ფასს სტანდარტის იდენტური, გარდა შემდეგი მოგებისა და ხარჯებისთვის 

გასათვალისწინებელი წესებისა:  

 20X8 წელს როიალტიდან 20,000 ფე-ის ოდენობით აღიარებული ამონაგები 

გათავისუფლებულია მოგების გადასახადისგან. 

 5,000 ფე-ის ოდენობით გაწეულ წარმომადგენლობით ხარჯზე დაუშვებელია 

საგადასახადო გამოქვითვა. 

 დაუშვებელია უიმედო ვალის საგადასახადო გამოქვითვა დებიტორების ფინანსურ 

ანგარიშგებაში აღიარების შეწყვეტამდე.   20X8 წლის 31 მარტს, ფინანსურ 

ანგარიშგებაში შეწყდა 2,000 ფე-ის ოდენობის ვალის აღიარება, რადგან საწარმომ 

უარი თქვა გადახდის მიღებაზე ფინანსური სირთულის მქონე მომხმარებლისგან. 

უიმედო ვალის ანარიცხი, რომელიც გაიქვითა სავაჭრო მოთხოვნებიდან, იყო 4,000 

ფე და 4,500 ფე 20X7 წლის მარტსა და შესაბამისად 20X8 წლის მარტში. შედეგად, 

უიმედო ვალის ხარჯი 20X8 წლის 31 მარტით დასრულებული წლისთვის იყო 2,500 

ფე, რაც შედგებოდა ჩამოწერილი გადასახადისგან და გაზრდილი ანარიცხისგან.    

შენობას ცვეთა ერიცხება უფრო სწრაფად საგადასახადო მიზნებისთვის.  გამოქვითვას 

დაქვემდებარებული საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული ცვეთის 

ოდენობა 20X8 წლის ბოლოს შეადგენდა 43,000 ფე-ს. ფინანსურ ანგარიშგებაში იმავე 

შენობაზე და იმავე წელს დარიცხული სააღრიცხვო ცვეთის ოდენობა შეადგენდა 

35,000 ფე-ს. 
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დასაბეგრი მოგება უნდა დაანგარიშდეს შემდეგი წესით: 
 

სააღრიცხვო მოგება 20X8 წლის 31 მარტით დასრულებული წლისთვის 150,000 ფე  

მინუს ამონაგები როიალტიდან, რომელიც არ ექვემდებარება დაბეგვრას (20,000 ფე)  

პლუს წარმომადგენლობითი ხარჯი, რომელიც არ ექვემდებარება გამოქვითვას 5,000 ფე  

პლუს უიმედო ვალის ხარჯი, რომელიც არ ექვემდებარება გამოქვითვას (2500 ფე 
2,000 ფე)(ა) 

500 ფე  

მინუს დამატებითი გამოქვითვას დაქვემდებარებული ცვეთა (43,000 ფე - 35,000 ფე) 8,000 ფე  

დასაბეგრი მოგება 127,500 ფე  

მიმდინარე საგადასახადო ხარჯი 20X8 წლის 31 მარტით დასრულებული წლისთვის 

(127,500 ფე × 15%) 
19,125 ფე  

 

 
(ა)  უიმედო ვალის ხარჯი უდრის 2,500 ფე-ს: 2,000 ფე - ჩამოწერილი უიმედო ვალისთვის; 500 ფე - 

გაზრდილი ანარიცხისთვის (4, 500 ფე – 4,000 ფე)  

 

ამ მაგალითში გადავადებული გადასახადის დაანგარიშება არ მომხდარა. 

 

მაგალითები—წლისთვის მიმდინარე საგადასახადო ხარჯის აღიარება და    

კორექტირება 
 

მაგ. 5 საწარმო მის დასაბეგრ მოგებას ანგარიშობს 100,000 ფე-დ 20X7/20X8 საგადასახადო 

წლისთვის, მის იურისდიქციაში მოქმედი შესაბამისი კანონმდებლობის თანახმად.  

საგადასახადო წელი შესაბამისი კანონმდებლობის თანახმად განისაზღვრება 1-ლი 

აპრილიდან 31 მარტამდე. 20X7/20X8 წლისთვის მოგების გადასახადის დასაბეგრი 

განაკვეთი შეადგენს 20%-ს.  20X7/20X8 წლისთვის გადასახდელი მიმდინარე გადასახადი 

გადახდას ექვემდებარება 20X8 წლის 30 სექტემბრისთვის და საწარმო გადახდას 

ახორციელებს 20X8 წლის 15 სექტემბერს.  საწარმო ფინანსურ წელს ხურავს 31 მარტს 

(საანგარიშგებო პერიოდის დასასრული). 

საწარმოს შეუძლია მიმდინარე გადასახდელი გადასახადი 20X8 წლის 31 მარტით 

დასრულებული წლისთვის აღიაროს შემდეგი წესით: 

 

დბ მოგება ან ზარალი - მოგების გადასახადი (მიმდინარე 

გადასახადი) 

20,000 ფე (ა)   

 კრ      მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულებები   20,000 ფე  

20X7/20X8 წლისთვის მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულების აღიარებისთვის: 

(ა)  100,000 ფე × 20% = 20,000 ფე 

ეს ხარჯები წარმოიშობა წლის განმავლობაში, მაგრამ იმ დაშვებით, რომ საწარმო 

ანგარიშგებას წარადგენს 20X8 წლის 31 მარტისთვის, ხარჯები შესაძლოა 

აღიარდეს სრულად ანგარიშგების თარიღისთვის. 
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20X8 წლის 15 სექტემბერს საწარმოს შეუძლია აღიაროს 20X8 წლის 31 მარტით 

დასრულებული წლისთვის გადასახდელი მოგების გადასახადი შემდეგი წესით: 

 

დბ მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულებები 20,000 ფე    

 კრ    ფულადი სახსრები   20,000 ფე  

20X7/20X8 წლისთვის მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულების დაფარვის აღიარება. 

 

 

მაგ. 6 ფაქტები იგივეა, რაც მე-5 მაგალითში. თუმცა, 20X8 წლის 1-ლი ივნისისთვის, ფინანსური 

ანგარიშგების გამოსაცემად დამოწმებამდე, საწარმომ გადაიანგარიშა მისი დასაბეგრი 

მოგება 95,000 ფე-ის ოდენობით, იმ ახალ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რომელიც 

წარმოიშვა 20X8 წლის 31 მარტისა და 1-ლი ივნისის შორის შუალედში და მოიცავს 

მტკიცებულებებს ისეთი გარემოებების შესახებ, რომლებიც არსებობდნენ 20X8 წლის 31 

მარტამდე (მაგ. რადგან 20X8 წლის 31 მარტით დასრულებული წლისთვის 

დასაქმებულებისთვის მოგებაში მონაწილეობის წილის გადახდა, რომელიც 

თავდაპირველად შეფასდა, ახლა დასრულდა).  საწარმოს სააღრიცხვო მოგება ასევე 

შემცირდა 5,000 ფე-ის ოდენობით კორექტირების გამომწვევი გარემოების შედეგად.  

საწარმო აღიარებს მიმდინარე საგადასახადო ხარჯს 20X8 წლის 31 მარტისთვის 19,000 

ფე-დ (ა) და ასევე 20X8 წლის 31 მარტს აღიარებს ვალდებულებას მიმდინარე 

გადასახდელ გადასახადზე 19,000 ფე-ის ოდენობით, რადგან მოგებისა და გადასახადის 

დაკორექტირება მიიჩნევა საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების შემდგომ მოვლენად 

თანახმად 32-ე განყოფილებისა - „საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები“.   

საწარმომ გააკეთა შემდეგი საჟურნალო გატარება, რომ დააკორექტიროს 20X8 წლის 31 

მარტისთვის გადასახდელი მიმდინარე გადასახადის მოსალოდნელი შეფასება. 

 

დბ მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულებები 1,000 ფე (ბ)   

 კრ საშემოსავლო გადასახადის ხარჯი (მიმდინარე 

გადასახადი) 
  1,000 ფე  

20X7/20X8 წლისთვის მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულების და ხარჯის კორექტირების აღიარება, 
დასაქმებულთათვის მოგებაში მონაწილეობის წილის ანაზღაურების შემდგომ საბოლოო გათვლების 
შედეგად. 

 

 

 

20X8 წლის 15 სექტემბერს, საწარმო აკეთებს შემდეგ საჟურნალო გატარებას გადასახადის 

აღიარებისთვის: 
 

დბ მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულებები 19,000 ფე    

 კრ      ფულადი სახსრები   19,000 ფე  

20X7/20X8 წლისთვის მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულების დაფარვის აღიარება. 
 

 

(ა) 95,000 ფე × 20% = 19,000 ფე 
(ბ) 20,000 ფე თავდაპირველ შეფასებას მინუს (95,000 ფე × 20% = 19,000 ფე) = 1,000 ფე ოდენობით 

დაკორექტირებას  
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მაგ. 7 ფაქტები იგივეა, რაც მე-6 მაგალითში. თუმცა, 20X8 წლის 31 მარტით დასრულებული 

წლისთვის დასაბეგრი მოგების კორექტირება 5,000 ფე-ის ოდენობით არ იყო 

განსაზღვრული 20X8 წლის 1-ელ ივლისამდე, რაც წარმოადგენს ფინანსური ანგარიშგების 

გამოსაცემად დამოწმების შემდგომ პერიოდს. სააღრიცხვო მოგება ასევე არ იყო 

დაკორექტირებული 5,000 ფე-ით, რადგან არ იყო განსაზღვრული 20X8 წლის 1-ელ 

ივლისამდე, რაც წარმოადგენს ფინანსური ანგარიშგების გამოსაცემად დამოწმების 

შემდგომ პერიოდს. 

საწარმო 20X8 წლის 31 მარტს ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებს 20X8 წლის მარტში 

დასრულებული წლის მიმდინარე საგადასახადო ხარჯს 20,000 ფე-ის ოდენობით, ხოლო 

მიმდინარე საგადასახადო გადასახადის ვალდებულება განისაზღვრებოდა 20,000 ფე-ის 

ოდენობით, რადგან მოგებისა (სააღრიცხვო და დასაბეგრი) და გადასახადის 

კორექტირება არ დადგინდა 20X8 წლის 31 მარტით დასრულებული წლის ფინანსური 

ანგარიშგების გამოსაცემად დამოწმებამდე.     

მოგების ან ზარალის კორექტირება (და შესაბამისი მოგებაში მონაწილეობის წილის 

დასაქმებულთათვის გადახდის შედეგად გამოწვეული კორექტირება) აღიარდება 20X9 

წლის 31 მარტის წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში.    

მსგავსად, თუ დავუშვებთ, რომ, 20X8 წლის 31 მარტით დასრულებული წლისთვის 

დასაბეგრი მოგების განსაზღვრისას, შესაბამის იურისდიქციაში შესაბამისი 

საგადასახადო კანონმდებლობა დაუშვებს საბოლოო ფინანსურ ანგარიშგებაში 

სააღრიცხვო მოგების კორექტირებას, მას შემდეგ, რაც საბოლოოდ დადგინდება 

დასაქმებულებზე მოგებაში მონაწილეობის წილის გადახდები, მეტობით ნაჩვენები 

მიმდინარე გადასახადის კორექტირება აღიარდება 20X9 წლის 31 მარტით 

დასრულებული წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში.  საწარმომ 20X8 წლის 1-ელ ივლისს 

გააკეთა შემდეგი საჟურნალო გატარებები, რათა დაეკორექტირებინა 20X8 წლის 31 

მარტისთვის მიმდინარე გადასახადის მოსალოდნელი შეფასება: 
 

დბ მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულებები 1,000 ფე (ა)   

 კრ    მოგების გადასახადის ხარჯი (მიმდინარე გადასახადი)(ბ)   1,000 ფე  

20X7/20X8 წლისთვის მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულებისა და ხარჯის კორექტირების 
აღიარება, დასაქმებულთათვის მოგებაში მონაწილეობის წილის ანაზღაურების შემდგომ 
გაკეთებული საბოლოო გათვლების შედეგად. 

 

 

 

20X8 წლის 15 სექტემბერს გადასახადის აღიარებისთვის საწარმო აკეთებს შემდგომ 

საბუღალტრო ჩანაწერებს (ამ შემთხვევაშიც, დაშვება ხდება, რომ 20X8 წლის 31 მარტით 

დასრულებული წლის დასაბეგრი მოგების განსაზღვრისას, შესაბამის იურისდიქციაში 

შესაბამისი საგადასახადო კანონმდებლობა  უშვებს სააღრიცხვო მოგების კორექტირებას 

რათა ასახოს დასაქმებულთათვის მოგებაში მონაწილეობის წილის გადახდა):  
 

დბ მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება 19,000 ფე (გ)   

 კრ     ფულადი სახსრები   19,000 ფე  

20X7/20X8 წლისთვის მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულების დაფარვის აღიარება. 
 

 

(ა) 20,000 ფე-ის ოდენობით გაკეთებულ თავდაპირველ შეფასებას მინუს 19,000 ფე(გ) გადასინჯული 

შეფასება = 1,000 ფე კორექტირებას  
(ბ) კორექტირება აღიარდება მოგებაში ან ზარალში 20X9 წლის 31 მარტით დასრულებული წლისთვის 
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(გ) 95,000 ფე × 20% = 19,000 ფე 

 

მაგ. 8 საწარმოს A-ს იურისდიქციაში საგადასახადო წელი განისაზღვრება 1-ლი ივლისიდან 30 

ივნისამდე. ყველა კომპანიას ევალება საგადასახადო წლის დასრულებამდე 3 თვით ადრე 

(1-ელ აპრილს) საგადასახადო ორგანოს გადაუხადოს გადასახადის პირობითი ოდენობა, 

რომელიც გამოითვლება წინა წლის დასაბეგრი მოგების ოდენობიდან.  20X1 წლიდან 

დღემდე საგადასახადო განაკვეთი შეადგენს 30%-ს. 

A საწარმო ფინანსურ წელს ხურავს 30 ივნისს (საანგარიშგებო პერიოდის დასასრული).  

20X4 წლის 30 ივნისს დასრულებული წლისთვის, A საწარმოს დასაბეგრი მოგება უდრის 

50,000 ფე-ს. შესაბამისად, მიმდინარე გადასახადის ოდენობა 20X3/20X4 წლისთვის იყო 

15,000 ფე. ამ ოდენობაზე დაყრდნობით, 20X5 წლის 1-ელ აპრილს A საწარმომ გადაიხადა 

საგადასახადო ორგანოში გადასახადის პირობითი ოდენობა 15,000 ფე-ის ოდენობით, 

როგორც 20X4/20X5 წლის გადასახადის საუკეთესო შეფასება. 

სანამ A საწარმოს 20X5 წლის 30 ივნისის ფინანსური ანგარიშგება გამოსაცემად დამოწმდა, 

მისი დასაბეგრი მოგება 20X5 წლის 30 ივნისით დასრულებული წლისთვის შეფასდა 

40,000 ფე-დ.   

საწარმო აღიარებს 20X5 წლის 30 ივნისით დასრულებული წლისთვის მიმდინარე 

გადასახადს 12,000 ფე-ის ოდენობით(ა).  20X5 წლის 30 ივნისს, საწარმოს აქვს 3,000 ფე(ბ)-ს 

ოდენობის აქტივი გადასახადის მეტობის შედეგად (საგადასახადო ორგანოსგან 

დასაბრუნებელი თანხა).  

20X5 წლის 1-ელ აპრილს საწარმო გააკეთებდა შემდეგ საჟურნალო ჩანაწერებს 

გადასახადის გადახდის აღიარებისთვის.  

 

დბ მიმდინარე საგადასახადო აქტივი 15,000 ფე    

 კრ    ფულადი სახსრები   15,000 ფე  

20X4/20X5 წლისთვის შეფასებული მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულებების საავანსო 
გადახდის აღიარება 

 

 

 

 საწარმომ უნდა გააკეთოს შემდეგი საჟურნალო ჩანაწერები, რომ აღიაროს მისი 

მოსალოდნელი მიმდინარე გადასახადები 20X5 წლის 30 ივნისით დასრულებული 

წლისთვის: 

 

დბ მოგების გადასახადის ხარჯი (მიმდინარე გადასახადი) 12,000 ფე (ა)   

 კრ    მიმდინარე საგადასახადო აქტივი   12,000 ფე (გ) 

20X4/20X5 წლისთვის მიმდინარე საგადასახადო ხარჯისა და მიმდინარე საგადასახადო აქტივის 
შემცირების აღიარება  

 

საგადასახადო ორგანოსგან დაბრუნებული თანხის მიღების შემდგომ, მისი 

აღიარებისთვის საწარმო გააკეთებს შემდეგ საჟურნალო ჩანაწერებს:  

დბ ფულადი სახსრები 3,000 ფე    

 კრ   მიმდინარე საგადასახადო აქტივი   3,000 ფე  
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20X4/20X5 წლის მიმდინარე გადასახადიდან საგადასახადო ორგანოს მიერ დაბრუნებული თანხის 
აღიარება. 

 
(ა) 40,000 ფე × 30% =12,000 ფე 

(ბ)15,000 ფე-ს მინუს 12,000 ფე = 3,000 ფე 
(გ)ამ საჟურნალო გატარების შემდგომ, მიმდინარე საგადასახადო აქტივის საბალანსო ღირებულება 

იქნება 3,000 ფე (15,000 ფე - 12,000 ფე) 

 

 

29.5  საწარმომ უნდა აღიაროს მიმდინარე საგადასახადო აქტივი საგადასახადო ზარალით 

გამოწვეული სარგებლის ოდენობით, რომელიც შეიძლება უკან დაბრუნდეს წინა 

საანგარიშგებო პერიოდში გადახდილი მიმდინარე გადასახადის ასანაზღაურებლად. 

 

 

შენიშვნები 
 

საგადასახადო ზარალი წარმოიშობა სააღრიცხვო პერიოდში უარყოფითი დასაბეგრი 

მოგების შედეგად, როგორიც არის, მოგება, რომელზე დასაშვები გამოქვითვებიც 

აღემატება დასაბეგრ მოგებას. ზოგიერთი საგადასახადო კანონმდებლობა უფლებას 

აძლევს საწარმოებს საგადასახადო ზარალი ერთი წლიდან გამოიყენოს წინა წლ(ებ)ის 

მოგების გადასაფარად (ეწოდება საგადასახადო ზარალის წინა პერიოდში გადატანა 

(დანაკარგების წარსული პერიოდში ჩათვლა)). როდესაც საგადასახადო ზარალი 

გამოყენებულია წინა წლის მიმდინარე გადასახადის ასანაზღაურებლად, საწარმო 

სარგებელს აღიარებს საგადასახადო აქტივად იმ საანგარიშგებო პერიოდში, რომელშიც 

საგადასახადო ზარალი დაფიქსირდა, რადგან მოსალოდნელია, რომ საწარმო მიიღებს 

სარგებელს და ამ მიღებული სარგებლის ოდენობის საიმედოდ შეფასება შესაძლებელი 

იქნება.    

თუ საწარმოს არ შეუძლია საგადასახადო ზარალის წინა პერიოდში გადატანა, 

მაგალითად, თუ კანონმდებლობა კრძალავს საგადასახადო ზარალის წინა პერიოდში 

გადატანას ან საწარმოს აქვს მთლიანი ზარალის გადაფარვისთვის არასაკმარისი მოგება 

წინა წლებში, საწარმომ შესაძლოა საგადასახადო ზარალი (ან საგადასახადო ზარალის 

ნაშთი, რომელიც აღემატება წინა წლების მოგებას) გადაიტანოს შემდეგ პერიოდში 

ვადიანად ან უვადოდ და ჩაითვალოს  ზარალი მომავალი დასაბეგრი მოგებიდან 

მომავალ საანგარიშგებო პერიოდში. მომავალ პერიოდში გადატანილი ოდენობა 

აღიარდება როგორც გადავადებული გადასახადი და არა მიმდინარე გადასახადი, 

რადგან გავლენას იქონიებს გადასახადების გადახდაზე მომავალში.  გადავადებული 

საგადასახადო აქტივის აღიარება, გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალის მომავალ 

პერიოდში გადატანის მიზნით აღწერილია 29.21-29.22 პუნქტებში. 

თუ საწარმო ვერ ახერხებს დანაკარგის ჩათვლას წარსული პერიოდისთვის ან მომავალ 

პერიოდში გადატანას, ამგვარი საგადასახადო ზარალი გამოუყენებადია და აქტივად 

აღიარებას არ ექვემდებარება. 
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მაგალითი —საგადასახადო ზარალის წინა პერიოდში გადატანა 
 

მაგ. 9 საწარმო, მის იურისდიქციაში არსებული საგადასახადო კანონმდებლობის თანახმად, 

საგადასახადო ზარალის მოსალოდნელ ოდენობას 20X7/20X8 წლისთვის აფასებს 9,000 ფე-

დ.  შესაბამის იურისდიქციაში მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობა საწარმოებს ნებას 

რთავს გადაიტანონ საგადასახადო ზარალი წინა 3 წლის პერიოდში, იმგვარად რომ, 

საწარმოებს უტოვებს თავისუფლებას თავად განსაზღვრონ თუ აღნიშნული წლებიდან 

რომელი ფინანსური წლიდან გამოიქვითება ზარალი პირველ რიგში.   20X6/20X7 

დასაბეგრი მოგება შეადგენდა 7,000 ფე-ს,  20X5/20X6 წელს - 5,000 ფე-ს და 20X4/20X5 წელს 

- 3,000 ფე-ს.   საწარმოს ფინანსური წელი მთავრდება 30 სექტემბერს (საანგარიშგებო 

პერიოდის დასასრული) და ემთხვევა საწარმოს საგადასახადო წელს.  

შესაბამისი მოგების გადასახადის განაკვეთები განისაზღვრება შემდეგნაირად: 

 20X6/20X7 და 20X7/20X8 წლებში - 18% 

 20X5/20X6 - 20% 

 20X4/20X5 - 17% 

იმ დაშვებით, რომ საწარმოს სურს დასაბრუნებელი თანხა მაქსიმალურად გაზარდოს, 

საწარმო, პირველ რიგში, გამოქვითავს ზარალს იმ წლიდან, რომელზეც ვრცელდებოდა 

ყველაზე მაღალი საგადასახადო განაკვეთი. შესაბამისად, საწარმო 5,000 ფე-ის 

ოდენობის ზარალს გადაიტანს 20X5/20X6 წელს (შესაძლო მაქსიმუმი, რადგან საწარმო 

ვერ გადააჭარბებს არსებულ მოგებას) და 4,000 ფე-ის ოდენობით ზარალს კი -  20X6/20X7 

წელში. შედეგად, საწარმო დაზოგავს 20%-იან გადასახადს 20X5/20X6 წელში 

გადატანილი 5,000 ფე-დან და 18%-იან გადასახადს 20X6/20X7 წელში გადატანილი  4,000 

ფე-დან. 

დაბრუნებული გადასახადი უდრის 1,720 ფე-ს ((5,000 ფე × 20%) + (4,000 ფე × 18%)).   

 

20X8 წლის 30 სექტემბერით დასრულებული წლისთვის საწარმო აღიარებს მიმდინარე 

საგადასახადო აქტივს/სარგებელს, შემდეგი წესით: 
 

დბ მიმდინარე საგადასახადო აქტივები 1,720 ფე    

 კრ   მოგება ან ზარალი - მოგების გადასახადი (მიმდინარე 

გადასახადი) 
  1,720 ფე  

20X7/20X8 წლისთვის მიმდინარე საგადასახადო აქტივის და მოგების აღიარება. 
 

 

მაგ. 10 ფაქტები იგივეა, რაც მე-9 მაგალითში, გარდა იმ გარემოებისა, რომ საგადასახადო 

კანონმდებლობა, ამ შემთხვევაში, საწარმოსგან მოითხოვს ზარალი გამოქვითოს უახლესი 

საგადასახადო წლიდან. ამ მიზნით,  20X6/20X7 არის პირველი წელი, 20X5/20X6 - მეორე 

და 20X4/20X5 - ბოლო. 

საწარმო, პირველ ეტაპზე, ზარალს გამოქვითავს 20X6/20X7 წლიდან. შედეგად, საწარმო 

20X6/20X7 წელში გადაიტანს 7,000 -ფე ზარალს  და 20X5/20X6 წლებში 2,000 ფე-ს. 

შედეგად, საწარმო დაზოგავს 18%-იან გადასახადს 20X6/20X7 წელში გადატანილი 7,000 

ფე-დან საშუალებით და 20%-იან გადასახადს - 20X7/20X8 წელში გადატანილი 2,000 ფე-

დან საშუალებით. 

დაბრუნებული გადასახადი უდრის 1,660 ფე -ს ((7,000 ფე × 18%) + (2,000 ფე × 20%))   
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20X8 წლის 30 სექტემბრით დასრულებული წლისთვის საწარმო აღიარებს მიმდინარე 

საგადასახადო აქტივს/სარგებელს, შემდეგი წესით: 

დბ მიმდინარე საგადასახადო აქტივი 1,660 ფე    

 კრ  მოგება ან ზარალი - მოგების გადასახადი (მიმდინარე 

გადასახადი) 
  1,660 ფე  

20X7/20X8 წლისთვის მიმდინარე საგადასახადო აქტივის და მოგების აღიარება. 

 

 

მაგ. 11 ფაქტები იგივეა, რაც მე-9 მაგალითში, გარდა იმ გარემოებისა, რომ საწარმოს 

საგადასახადო ზარალი მიადგა წინა სამივე წლის განმავლობაში და არ შეუძლია 

გადაიტანოს მიმდინარე საგადასახადო ზარალი წინა წლებში. საგადასახადო 

კანონმდებლობა კრძალავს საგადასახადო ზარალის მომდევნო პერიოდში გადატანას.   

საწარმო მოკლებულია შესაძლებლობას სარგებელი მიიღოს საგადასახადო ზარალით, 

რომელიც მიადგა 20X8 წლის 30 სექტემბრით დასრულებულ წელს. შედეგად, საწარმო 

ვერ გააკეთებს რაიმე საჟურნალო გატარებას 20X8 წლის 30 სექტემბრით დასრულებული 

წლის მიმდინარე გადასახადთან მიმართებით. 

 

29.6  საწარმომ მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება (აქტივი) უნდა შეაფასოს იმ 

თანხით, რომლის გადახდა (ანაზღაურება) მოსალოდნელია იმ საგადასახადო 

განაკვეთებისა და კანონმდებლობის გამოყენებით, რომელიც უკვე ძალაშია შესული, 

ან არსებითად ძალაში შესულია საანგარიშგებო თარიღისთვის. საწარმომ 

საგადასახადო განაკვეთი და საგადასახადო კანონმდებლობა არსებითად ძალაში 

შესულად უნდა მიიჩნიოს იმ შემთხვევაში, როდესაც წარსული გამოცდილების 

გათვალისწინებით, კანონის მისაღებად დადგენილ დარჩენილ პროცედურებს 

გავლენა არ მოუხდენია შედეგზე და ახლაც ნაკლებად არის მოსალოდნელი, რომ 

გავლენას მოახდენს. საგადასახადო ვალდებულებებისა და აქტივების შეფასებასთან 

დაკავშირებული დამატებითი მითითებები მოცემული 29.32–29.33 პუნქტებში. 

 

 

შენიშვნები 
 

მიმდინარე საგადასახადო აქტივები და ვალდებულებები (და გადავადებული 

საგადასახადო აქტივები და ვალდებულებები, იხ. 29.27 პუნქტი) ხშირად იანგარიშება იმ 

კანონმდებლობისა და საგადასახადო განაკვეთების თანახმად, რომლებიც უკვე ძალაში 

შესულია საანგარიშგებო თარიღისთვის.  საანგარიშგებო თარიღის ბოლოსთვის კანონის 

ან საგადასახადო განაკვეთის ძალაში ყოფნა რთული დასადგენი არ უნდა იყოს.   

ზოგიერთი იურისდიქციის ფარგლებში მთავრობის ქმედებებს, რომლებიც 

დაკავშირებულია საგადასახადო განაკვეთებსა და კანონმდებლობასთან, არსებითი 

გავლენა აქვთ უშუალოდ მათ ამოქმედებაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად 

ძალაში შესვლა შესაძლოა მხოლოდ ფორმალობა იყოს აღნიშნული ქმედებების 

განხორციელებიდან რამდენიმეთვიანი პერიოდის გავლის შემდგომ. ამ შემთხვევაში 

უნდა მოხდეს არსებითად ძალაში შესული განაკვეთების ან კანონმდებლობის 

გამოყენება, რადგან  მიზანშეუწონელი იქნებოდა ოფიციალურად ძალაში შესვლამდე 

დაცდა. როდესაც ძალაში შესვლა მხოლოდ ფორმალობას წარმოადგენს, დაცდა 
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გამოიწვევდა მიზანშეუწონელი მნიშვნელობის მინიჭებას. მაგალითად, ზოგიერთ 

იურისდიქციაში, ცვლილებების შესახებ მთავრობის ოფიციალური განცხადება 

შესაძლოა ადგენდეს, რომ ცვლილება კვალიფიცირდება არსებითად ძალაში შესულად. 

ახალი საგადასახადო განაკვეთები და კანონმდებლობა არსებითად ძალაში შესულად 

მიიჩნევა, თუ დარჩენილ ეტაპებს ამოქმედების პროცესში არ აქვთ გავლენა წარსულ 

შედეგებზე და ნაკლებად სავარაუდოა ჰქონდეთ. თუმცა, ეს არ ნიშნავს, რომ ამგვარი 

გავლენის ქონა გამორიცხულია კონკრეტული გარემოებების შემთხვევაში. იმის 

გადასაწყვეტად, თუ რამდენად მიუთითებს მთავრობის ქმედებები ცვლილებათა 

არსებითად ძალაში შესვლას, საწარმოს შესაძლოა დასჭირდეს განსჯა შესაბამის 

ფაქტებსა და გარემოებებზე დაყრდნობით. მაგალითად: რა სახის პროცედურები დარჩა 

ამოქმედებისთვის, როდის მოხდება მათი განხორციელება, რამდენად მიეკუთვნებიან ეს 

ეტაპები პატარა, რუტინულ, დიდ ან უჩვეულო პროცესებს?  როდესაც მთავრობის 

ქმედებები, როგორიც არის, მაგალითად, საგადასახადო განაკვეთებისა და 

კანონმდებლობის შესახებ გაკეთებული განცხადებები, არსებითად უტოლდება 

ფაქტობრივად ამოქმედებას, დაანონსებული საგადასახადო განაკვეთები და 

კანონმდებლობა უნდა იქნეს გამოყენებული იმ პერიოდის გადასახადის 

დაანგარიშებისთვის, რომელსაც აღნიშნული ცვლილებები შეეხება. 

სხვა იურისდიქციებში, შესაძლოა აუცილებელი იყოს ყველა (ან თითქმის ყველა) 

სამართლებრივად საჭირო ეტაპის გავლა ამგვარ ცვლილებათა ძალაში შესვლის 

პროცესის დასასრულებლად საგადასახადო განაკვეთებისა და კანონმდებლობის 

არსებითად ძალაში შესულად მიჩნევისთვის. მაგალითად, აშშ-ის საგადასახადო 

კანონმდებლობით, არსებითად ძალაში შესულად, როგორც წესი, მიიჩნევა ცვლილება, 

მხოლოდ იურიდიულად ძალაში შესვლის შემდგომ. აღნიშნული გამოწვეულია 

პრეზიდენტის ვეტოს უფლებით, რაც გულისხმობს, რომ კანონის ცვლილების 

ამოქმედების პროცესებთან დაკავშირებული მომავალი ნაბიჯები არ შეიცვლება და  

შედეგი ყოველთვის მხოლოდ იურიდიულ ამოქმედებაშია. 

 

იმ შემთხვევაში, როდესაც 29.6 და 29.27 პუნქტები ადგენენ, რომ მიმდინარე 

საგადასახადო აქტივები და ვალდებულებები, ასევე გადავადებული საგადასახადო 

აქტივები და ვალდებულებები, უნდა შეფასდნენ იმ საგადასახადო განაკვეთებითა და 

კანონმდებლობით, რომლებიც ამოქმედებულია ან არსებითად ამოქმედებულია 

საანგარიშგებო თარიღისთვის, არ შემოიფარგლება მხოლოდ იმ განაკვეთებით, 

რომლებიც მოქმედებს საანგარიშგებო თარიღით დასრულებულ საგადასახადო 

პერიოდში. კონკრეტულად, 29.6 და 29.27 პუნქტები გადავადებული გადასახადისთვის 

ასევე მოითხოვენ იმ განაკვეთების გამოყენებას, რომლებიც ამოქმედებულია ან 

არსებითად ძალაში შესულია საანგარიშგებო პერიოდის დასასრულისთვის და გავლენას 

იქონიებენ იმ პერიოდზე, როდესაც დროებითი სხვაობა გაუქმდება. 

 

მაგალითი —საგადასახადო განაკვეთის ცვლილება  
 

მაგ. 12 საწარმო საქმიანობს იურისდიქციის ფარგლებში, რომელშიც საგადასახადო განაკვეთში 

ცვლილება შევიდა და 25%-ის ნაცლად გახდა 26%. ცვლილების შესახებ განცხადება 

გაკეთდა 20X6 წლის 1-ელ ნოემბერს, ხოლო მისი ამოქმედება მოხდება 20X6 წლის 1-ლი 

აპრილიდან. საწარმო წელს ხურავს 31 მარტს. ჩათვალეთ, რომ 20X6 წლის 1-ელ ნოემბერს 

გაკეთებული განცხადება მიჩნეულ უნდა იქნეს ცვლილების არსებითად ძალაში შესვლად.  

ცვლილება ფაქტობრივად ამოქმედდა 20X7 წლის 30 აპრილს.  
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საწარმომ უნდა შეაფასოს მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება საგადასახადო 

კანონმდებლობის თანახმად და იმ განაკვეთებით, რომლებიც ძალაში შესულია ან 

არსებითად ძალაში შესულია საანგარიშგებო თარიღისთვის.   

ახალი  26%-იანი საგადასახადო განაკვეთი არსებითად ძალაში შევიდა საანგარიშგებო 

თარიღისთვის (20X7 წლის 31 მარტი), შესაბამისად, მისი გამოყენება უნდა მოხდეს იმ 

გადასახადებთან მიმართებით, რომლებიც გადაიხდება ამავე განაკვეთების 

გავრცელების პერიოდში. მიუხედავად იმისა, რომ საწარმოს საანგარიშგებო პერიოდი 

დაიწყო საგადასახადო განაკვეთში ცვლილების შეტანის დაანონსებამდე და მის 

არსებითად ძალაში შესვლამდე, მიმდინარე გადასახადი 20X7 წლის 31 მარტით 

დასრულებული წლისთვის გამოანგარიშებული იქნება 26%-იანი საგადასახადო 

განაკვეთით. ახალი განაკვეთი ასევე გავრცელდება გადავადებული გადასახადის 

შეფასებაზე.    

 

მაგ. 13 ფაქტები იგივეა, რაც მე-12 მაგალითში, გარდა იმ გარემოებისა, რომ 20X6 წლის 1-ელ 

ნოემბერს დაანონსებული ცვლილებები არ მიიჩნევა არსებითად ძალაში შესულად და 

არსებითად ამოქმედებულად 20X7 წლის 10 აპრილამდე.    

საწარმომ უნდა შეაფასოს მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება საგადასახადო 

კანონმდებლობის თანახმად და იმ განაკვეთებით, რომლებიც ძალაში შესულია ან 

არსებითად ძალაში შესულია საანგარიშგებო თარიღისთვის.   

ახალი  26%-იანი საგადასახადო განაკვეთი არსებითად ძალაში არ შესულა  

საანგარიშგებო თარიღამდე (20X7 წლის 31 მარტი), შესაბამისად, მისი გამოყენება არ 

უნდა მოხდეს იმ გადასახადებთან მიმართებით, რომლებიც გადაიხდება ამავე 

განაკვეთების გავრცელების პერიოდში.  შედეგად, მიმდინარე გადასახადი 20X7 წლის 31 

მარტით დასრულებული წლისთვის დგინდება 25%-იანი საგადასახადო განაკვეთით, 

რადგან ახალი განაკვეთი 20X7 წლის 31 მარტისთვის არსებითად ძალაში შესული არ 

იყო.  მსგავსად, ახალი განაკვეთი ასევე არ გავრცელდება გადავადებული გადასახადის 

შეფასებაზე. თუ დავუშვებთ, რომ საწარმოს 20X6-X7 წლების ფინანსური ანგარიშგება 

გამოსაცემად დამოწმდა 20X7 წლის 10 აპრილის შემდგომ, საგადასახადო განაკვეთში 

ცვლილება გამჟღავნდება ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში (32.11 პუნქტის „თ“ 

ქვეპუნქტი). საგადასახადო ხარჯის კორექტირება 20X7 წლის 31 მარტით 

დასრულებული წლისთვის აღიარდება მოგებად ან ზარალად 20X8 წლის 31 

მარტისთვის დასრულებულ წელს.   

 

მაგ. 14 ფაქტები იგივეა, რაც მე-12 მაგალითში, გარდა იმ გარემოებისა, რომ საგადასახადო 

განაკვეთის 25%-დან 26%-მდე ზრდის შესახებ ცვლილება ძალაში შედის 20X7 წლის 1-ლი 

აპრილიდან.   

საწარმომ უნდა შეაფასოს მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება საგადასახადო 

კანონმდებლობის თანახმად და იმ განაკვეთებით, რომლებიც ძალაში შესულია ან 

არსებითად ძალაში შესულია საანგარიშგებო თარიღისთვის.   

ახალი  26%-იანი საგადასახადო განაკვეთი არსებითად ძალაში შევიდა საანგარიშგებო 

თარიღისთვის (20X7 წლის 31 მარტი), შესაბამისად, მისი გამოყენება უნდა მოხდეს იმ 

გადასახადებთან მიმართებით, რომლებიც გადაიხდება ამავე განაკვეთების 

გავრცელების პერიოდში - პერიოდები, რომლებიც იწყება 20X7 წლის 1-ელ აპრილს ან 

მას შემდეგ.   
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მიმდინარე გადასახადი 20X7 წლის 31 მარტით დასრულებული წლისთვის შესაბამისად 

დაანგარიშდება 25%-იანი საგადასახადო განაკვეთით, რადგან ახალი განაკვეთი არ 

ვრცელდება 20X7 წლის 1-ელ აპრილს დაწყებულ და შემდგომ პერიოდამდე.   

ახალი განაკვეთი გავრცელდება 20X7 წლის 31 მარტით დასრულებული წლის ფინანსურ 

ანგარიშგებაში გადავადებული გადასახადის შეფასებაზე, რადგან გადავადებული 

გადასახადი გადაიხდება ან ანაზღაურებას ექვემდებარება საანგარიშგებო თარიღის 

შემდგომ დაწყებულ პერიოდებში.   

მიმდინარე გადასახადი 20X8 წლის 31 მარტით დასრულებული წლისთვის 

განისაზღვრება ახალი 26%-იანი საგადასახადო განაკვეთით, თუ 20X8 წლის 31 

მარტისთვის სხვა ცვლილება არ ამოქმედდება ან არსებითად არ შევა ძალაში.    

 

გადავადებული გადასახადის აღიარება 

 

აღიარების ზოგადი პრინციპი 

29.7  აქტივის ან ვალდებულების აღიარების პროცესის განუყოფელი თვისებაა ის, რომ 

ანგარიშვალდებული საწარმო ვარაუდობს აქტივის საბალანსო ღირებულების 

ამოღებას, ან ვალდებულების საბალანსო ღირებულების დაფარვას. თუ 

მოსალოდნელია, რომ აქტივის ან ვალდებულების საბალანსო ღირებულების ამოღება 

ან დაფარვა მომავალში გამოიწვევს გადასახადების გაზრდას (შემცირებას), იმასთან 

შედარებით, თუ აქტივის ან ვალდებულების საბალანსო ღირებულების ამგვარი 

ამოღება ან დაფარვა არანაირ გავლენას არ იქონიებდა გადასახადებზე, წინამდებარე 

განყოფილება საწარმოს ავალდებულებს გადავადებული საგადასახადო 

ვალდებულების (გადავადებული საგადასახადო აქტივის) აღიარებას, გარკვეული 

მცირე გამონაკლისი შემთხვევების გარდა. თუ საწარმო მოელის, რომ აქტივის 

საბალანსო ღირებულების ამოღება ან ვალდებულების საბალანსო ღირებულების 

დაფარვა გავლენას არ მოახდენს დასაბეგრ მოგებაზე, მაშინ ასეთ აქტივსა და 

ვალდებულებასთან მიმართებაში გადავადებული გადასახადი არ წარმოიშობა.   

 

29.8  საწარმომ უნდა აღიაროს გადავადებული საგადასახადო აქტივი ან გადავადებული 

საგადასახადო ვალდებულება იმ გადასახადისთვის, რომელიც მომავალ პერიოდებში 

ექვემდებარება ანაზღაურებას ან გადახდას წარსული ოპერაციების, ან მოვლენების 

შედეგად. ამგვარი გადასახადები წარმოიშობა საწარმოს მიერ ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში აქტივებთან და ვალდებულებებთან დაკავშირებით 

აღიარებულ თანხებსა და ამავე აქტივებსა და ვალდებულებებზე საგადასახადო 

კანონმდებლობის შესაბამისად მიკუთვნებულ თანხებს შორის განსხვავების გამო 

(ამგვარ განსხვავებებს „დროებით სხვაობებს“ უწოდებენ), ასევე მიმდინარე პერიოდში 

გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალისა და საგადასახადო კრედიტის მომავალ 

პერიოდში გადატანით. 

 

 

შენიშვნები 
 

29.2 პუნქტთან დაკავშირებული შენიშვნები მოიცავენ მოგების გადასახადის 

აღრიცხვასთან და გადავადებული გადასახადის აღრიცხვის დასაბუთებასთან 
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დაკავშირებულ მოკლე მიმოხილვას. 29-ე განყოფილების მიდგომა ბასს 12-ის მსგავსად 

გულისხმობს, რომ საწარმომ უნდა აღიაროს გადავადებული საგადასახადო 

ვალდებულება ან აქტივი თუ აქტივის საბალანსო ღირებულების ამოღება ან 

ვალდებულების დაფარვა გამოიწვევს გაზრდილ ან შემცირებულ საგადასახადო 

ვალდებულებას სამომავლოდ, ვიდრე გამოიწვევდა იმ შემთხვევაში, თუ მსგავს 

ამოღებას ან დაფარვას საგადასახადო შედეგები არ ექნებოდა. ეს მიდგომა ცნობილია 

როგორც „ბალანსის ვალდებულების მეთოდი“. 

29.7-29.37 პუნქტები ადგენენ მოთხოვნებს გადავადებული გადასახადის დადგენისა და 

წარდგენისთვის. ეს მოთხოვნები შესაძლოა დაიყოს რამდენიმე არსებით ეტაპად 

(მითითებული ეტაპები ახსნილია ცხრილში, რომელიც მოსდევს დიაგრამას): 
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საგადასახადო ბაზის 

დადგენა  

(1-ლი ეტაპი) 

დაბეგვრასა და 

გამოქვითვას 

დაქვემდებარებული 

დროებითი სხვაობების 

დაანგარიშება  

(მე-2 ეტაპი) 

გამოუყენებელი 

ზარალის გაანგარიშება 

(მე-6 ეტაპი) 

იმ დასაბეგრი დროებითი სხვაობების, 

გამოქვითვას დაქვემდებარებული დროებითი 

სხვაობებისა და გამოუყენებელი საგდასახადო 

ზარალის დადგენა, რომლებზეც აღიარებული 

იქნება გადავადებული გადასახადი ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში  

(მე-3, 4, 5 და მე-7 ეტაპები) 

გადავადებული 

საგადასახადო 

ვალდებულებისა და 

გადავადებული 

საგადასახადო აქტივების 

შეფასება (მე-8 ეტაპი) 

გადავადებული 

გადასახადის აღიარება 

(მე-9 ეტაპი) 
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გადავადებული გადასახადის დადგენისა და წარდგენის მოთხოვნები შესაძლოა 

შეჯამდეს დიაგრამაში მოცემულ და შემდგომ ცხრილში ახსნილ ეტაპებად.  წინამდებარე 

მოდულში შენიშვნები ეხება მათთვის შესაბამის ეტაპებს. 

 

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულებებისა და აქტივების დადგენისა და 

წარდგენისთვის განსაზღვრული მოთხოვნების შემაჯამებელი ეტაპებია:  

(1-ლი 

ეტაპი) 
საგადასახადო ბაზის დადგენა: ა) ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 

ანგარიშგებაში აღიარებული ყველა აქტივისა და ვალდებულებისთვის; და 

ბ) სხვა ელემენტებისთვის, რომლებსაც აქვთ საგადასახადო ბაზა, მაგრამ არ 

არიან აღიარებული როგორც აქტივები ან ვალდებულებები, მაგ. 

სამეცნიერო-კვლევითი დანახარჯები, რომელიც აღიარებულია ხარჯად 

ერთ პერიოდში, მაგრამ საგადასახადო მიზნებისთვის გამოქვითვას 

ექვემდებარებიან შემდგომ პერიოდში.  

 

აქტივის საგადასახადო ბაზა არის მომავალი საგადასახადო გამოქვითვის 

ოდენობა, ხოლო ვალდებულების საგადასახადო ბაზა - მის საბალანსო 

ღირებულებას გამოკლებული მომავალი საგადასახადო გამოქვითვის 

ოდენობა. 

(მე-2 

ეტაპი) 
დროებითი სხვაობების დაანგარიშება 1-ელ ეტაპზე იდენტიფიცირებული 

თითოეული ელემენტისთვის. დროებითი სხვაობა უდრის საბალანსო 

ღირებულებას გამოკლებული საგადასახადო ბაზა. 

(მე-3 

ეტაპი) 
იმ დროებითი სხვაობების დადგენა, რომლებიც არ არიან 

გათავისუფლებული 29.14-ე და 29.25- პუნქტებით და წარმოადგენენ 

დასაბეგრ დროებით სხვაობებს. 

(მე-4 

ეტაპი) 
იმ დროებითი სხვაობების იდენტიფიცირება, რომლებიც არ არიან 

გათავისუფლებული 29.16-ე პუნქტით და არ წარმოდგენენ გამოქვითვას 

დაქვემდებარებულ დროებით სხვაობებს; და იმ დროებითი სხვაობების 

იდენტიფიცირება, რომლებიც წარმოიშობა შვილობილ საწარმოებში, 

ფილიალებსა და მეკავშირე საწარმოებში განხორციელებული 

ინვესტიციებიდან და ერთობლივ საქმიანობაში ინტერესის ქონიდან; ის 

დროებითი სხვაობები, რომლებიც გაუქმებას ექვემდებარება (29.26-ე 

პუნქტი).  

(მე-5 

ეტაპი) 
იმ შემთხვევათა დადგენა, როდესაც შესაძლებელია იმ გამოსაქვითი 

დროებითი სხვაობების დასაბეგრ მოგებასთან მიმართებით გამოყენება, 

რომელთა იდენტიფიცირებაც მე-4 ეტაპზე მოხდა. 

(მე-6 

ეტაპი) 
გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალისა და გამოუყენებელი 

საგადასახადო შეღავათების გაანგარიშება. 
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(მე-7 

ეტაპი) 
იმ შემთხვევათა დადგენა, როდესაც შესაძლებელია იმ გამოუყენებელი 

საგადასახადო ზარალისა და გამოუყენებელი საგადასახადო შეღავათების 

მომავალ დასაბეგრ მოგებასთან მიმართებით გამოყენება, რომელთა 

იდენტიფიცირებაც მე-6 ეტაპზე მოხდა. 

(მე-8 

ეტაპი) 
გადავადებული საგადასახადო ვალდებულებებისა (რომლებიდანაც 

საგადასახადო დროებითი სხვაობები იდენტიფიცირებულია მე-3 ეტაპზე) 

და გადავადებული საგადასახადო აქტივების (რომლებიდანაც 

გამოსაქვითი დროებითი სხვაობა, გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალი 

და გამოუყენებელი საგადასახადო შეღავათები იდენტიფიცირებულია მე-

5 და მე-7 ეტაპზე) შეფასება იმ საგადასახადო განაკვეთებისა და 

კანონმდებლობის თანახმად, რომელიც ძალაში შესულია ან არსებითად 

ძალაში შესულია საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს და მოსალოდნელია, 

რომ გავრცელდება გადავადებული საგადასახადო აქტივის რეალიზების ან 

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულების დაფარვის დროს.  

(მე-9 

ეტაპი) 
გადავადებული საგადასახადო ვალდებულებებისა და აქტივების აღიარება 

(მე-8 ეტაპიდან) ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშებაში და 

გადავადებული საგადასახადო ხარჯის ან/და შემოსავლის იგივე სრული 

შემოსავლის კომპონენტში (მიმდინარე ოპერაციები, შეწყვეტილი 

ოპერაციები ან სხვა სრული შემოსავალი), ან საკუთარი კაპიტალის 

ოპერაციად ან სხვა ისეთ გარემოებად აღიარება, რომელმაც შედეგად 

საგადასახადო  ხარჯი ან შემოსავალი გამოიწვია. 

(წლის ხარჯი ან/და შემოსავალი უდრის წლის ბოლოსთვის გადავადებულ  

საგადასახადო აქტივებსა და ვალდებულებებს გამოკლებული 

გადავადებული საგადასახადო აქტივები და ვალდებულებები წლის 

დასაწყისში). 
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მომდევნო დამატებითი ეტაპები ემსახურება განმარტებითი შენიშვნების დადგენას: 

(მე-10 

ეტაპი) 
იმ გადავადებული საგადასახადო აქტივების ხელახლა შეფასება, 

რომლებიც არ იყვნენ აღიარებული წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს 

და იმ შემთხვევათა დადგენა, როდესაც მოსალოდნელია მომავალი 

დასაბეგრი მოგებიდან გადავადებული საგადასახადო აქტივების ამოღება.  

(ხელახლა გადაფასება ხელს შეუწყობს ანგარიშგებაში განმარტებითი 

შენიშვნების ჩამოყალიბებას, როგორც ეს მოთხოვნილია 29.39-ე პუნქტის 

„ე“ ქვეპუნქტით). 

(11-ე 

ეტაპი) 
იმ გადავადებული საგადასახადო აქტივების ხელახლა შეფასება, 

რომლებიც იყვნენ აღიარებული წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს და 

იმ შემთხვევათა დადგენა, როდესაც მოსალოდნელი აღარ არის  მომავალი 

დასაბეგრი მოგებიდან გადავადებული საგადასახადო აქტივების ამოღება.  

საბალანსო ღირებულების შემცირების ოდენობის დადგენა.  

(ხელახლა გადაფასება ხელს შეუწყობს განმარტებითი შენიშვნების 

ჩამოყალიბებას, როგორც ეს მოთხოვნილია 29.39-ე პუნქტის „ზ“ 

ქვეპუნქტით). 

(12-ე 

ეტაპი) 
ყველა წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსთვის აღიარებული და კვლავ 

აღიარებადი გადავადებული საგადასახადო აქტივის, ასევე ყველა წინა 

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსთვის აღიარებული და კვლავ 

აღიარებადი გადავადებული საგადასახადო ვალდებულების ხელახალი 

შეფასება, მხოლოდ მაშინ, როდესაც ცვლილებები განხორციელდა 

საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში ძალაში შესულ ან არსებითად 

ძალაში შესულ საგადასახადო განაკვეთებსა და კანონმდებლობაში. 

(ხელახლა გადაფასება ხელს შეუწყობს ანგარიშგებაში განმარტებითი 

შენიშვნების ჩამოყალიბებას, როგორც ეს მოთხოვნილია 29.39-ე პუნქტის 

„დ“ ქვეპუნქტით). 

 

 
 

საგადასახადო ბაზები და დროებითი სხვაობები 

29.9 აქტივის საგადასახადო ბაზა არის თანხა, რომელიც საგადასახადო მიზნებისათვის 

გამოიქვითება დასაბეგრი ეკონომიკური სარგებლიდან და საწარმო მიიღებს მას ამ 

აქტივის საბალანსო ღირებულების ამოღების შემდეგ. თუ აღნიშნული ეკონომიკური 

სარგებელი არ დაიბეგრება, მაშინ აქტივის საგადასახადო ბაზა მისი საბალანსო 

ღირებულების ტოლია.   

 

 

შენიშვნები —1-ლი ეტაპი, აქტივების საგადასახადო ბაზა 
 

29-ე განყოფილებით დადგენილი გადავადებული გადასახადის აღრიცხვის მიდგომა 

ეყრდნობა პრინციპს, რომლის თანახმად, ფინანსურ ანგარიშგებაში ნაჩვენები აქტივი 

რეალიზდება მისი საბალანსო ღირებულებით იმ ეკონომიკური სარგებლის სახით 
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რომელსაც საწარმო მომავალ პერიოდებში მიიღებს. მაგალითად, საპროცენტო 

შემოსავალზე 100 ფე-ის ოდენობით მოთხოვნა გამოიწვევს 100 ფე-ის მიღებას.  როდესაც 

საწარმო იღებს ამგვარ სარგებელს, ჩნდება საფუძველი, რომლითაც შესაძლოა მოხდეს 

დასაბეგრი მოგების განსაზღვრა. მაგალითად, საპროცენტო შემოსავალი 100 ფე-ის 

ოდენობით შესაძლოა დაბეგვრას დაექვემდებაროს ფულადი სახსრების სახით მიღების 

შემთხვევაში.   

აქტივის საგადასახადო ბაზა უდრის იმ ოდენობას, რაც საგადასახადო მიზნებისთვის 

გამოქვითვას დაექვემდებარება დასაბეგრი სარგებლიდან, რომელსაც საწარმო მიიღებს 

აქტივის საბალანსო ღირებულების ამოღების შედეგად. მაგალითად, 100 ფე-ის 

ოდენობის საპროცენტო შემოსავლის საგადასახადო ბაზა ნულის ტოლია თუ 

საპროცენტო შემოსავალი დაბეგვრას ექვემდებარება ფულადი სახსრების სახით 

მიღების დროს.   

თუ საწარმოს მიერ მიღებული ეკონომიკური სარგებელი არ ექვემდებარება დაბეგვრას, 

აქტივის საგადასახადო ბაზა უდრის აქტივის საბალანსო ღირებულებას. მაგალითად, 

თუ საპროცენტო შემოსავალი საერთოდ არ ექვემდებარება დაბეგვრას ან იბეგრება 

ფინანსურ ანგარიშგებაში დარიცხვის ჩვენებისას, მოთხოვნა 100 ფე-ის ოდენობის 

საპროცენტო შემოსავალზე იქნება 100 ფე.    

საწარმომ შესაძლოა გამოიმუშაოს ეკონომიკური სარგებელი აქტივის საბალანსო 

ღირებულებაზე მეტი ოდენობით, თუ აქტივს გამოიყენებს საოპერაციო მოგების 

გამოსამუშავებლად ან გაყიდის მას. მაგალითად, მარაგები, როგორც წესი, იყიდება მის 

საბალანსო ღირებულებაზე მაღალ ფასად. თუმცა, როდესაც იანგარიშება საგადასახადო 

ბაზა და დროებითი სხვაობები, 29-ე განყოფილება მოითხოვს რომ შეფასება მოხდეს იმ 

დაშვებით, თითქოს მიღებული სარგებლის ოდენობა უტოლდება აქტივის საბალანსო 

ღირებულებას. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, 29-ე განყოფილება ითვალისწინებს 

მხოლოდ ფინანსური ანგარიშგებაში ნაჩვენებ ოდენობას. ეს განპირობებულია იმ 

გარემოებით, რომ გადავადებული გადასახადი აღიარებულია მხოლოდ წარსულში 

მომხდარი ოპერაციებისთვის ან მოვლენებისთვის. ნებისმიერი სარგებელი, რომელიც 

გამომდინარეობს მარაგების გაყიდვიდან და არის მის ფასზე მეტი, ვერ იქნება 

მოსალოდნელი, რადგან მომავალში განხორციელებულ ტრანზაქციებს წარმოადგენენ.  

იხ. 29.12-ე პუნქტი, აქტივის საბალანსო ღირებულებასა და საგადასახადო ბაზას შორის 

არსებული განსხვავებიდან გამომდინარე აქტივის დროებით სხვაობებთან 

დაკავშირებით.  ამგვარი დროებითი სხვაობები გამოწვეულია ან დასაბეგრი დროებითი 

სხვაობებით (რაც იწვევს მომავალ პერიოდებში გადასახდელი გადასახადის გაზრდას) 

ან გამოსაქვითი დროებითი სხვაობებით (რაც იწვევს მომავალ პერიოდებში 

გადასახდელი გადასახადის შემცირებას). 

 

მაგალითები —1-ლი ეტაპი, აქტივების საგადასახადო ბაზა  
 

მაგ. 15 საწარმოს აქვს 5,000 ფე-ის ოდენობით მოთხოვნა (დებიტორული დავალიანება) 

მომხმარებლის წინაშე, რომელზეც ვერ გავრცელდება უიმედო ან საეჭვო ვალებისთვის 

გათვალისწინებული შეღავათები.  ფულადი სახსრების სახით ბალანსის ანაღაურებას არ 

ექნება საგადასახადო მიზნებისთვის გავლენა, რადგან შესაბამისი ამონაგები უკვე 

შეყვანილია საქონლის გაყიდვისგან ან მომსახურებისგან მიღებულ დასაბეგრ მოგებაში. 

 

აქტივის ამოღების სავარაუდო გზა, ფულადი სახსრების მიღება, არ იბეგრება; 

მომხმარებლისთვის მიყიდვამ უკვე გამოიწვია დაბეგვრის საფუძველი მისი ფინანსურ 
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ანგარიშგებაში აღიარებით. მომხმარებლისგან მიღებული ფულადი სახსრები აღარ 

იბეგრება და არც გამოქვითვას ექვემდებარება.  შედეგად, საგადასახადო ბაზა არის 5,000 

ფე (აქტივის საბალანსო ღირებულება).  

   

მაგ. 16 საწარმოს აქვს საპროცენტო შემოსავალზე მოთხოვნა ბანკისგან 5,000 ფე-ის ოდენობით.   

საპროცენტო შემოსავალი ექვემდებარება დაბეგვრას მისი ფულადი სახსრების სახით 

მიღების შემთხვევაში.  

აქტივის ამოღების სავარაუდო გზა, ფულადი სახსრების მიღება, დაბეგვრას 

ექვემდებარება. სრული თანხის ოდენობა 5,000 ფე დაბეგვრადია ბანკისგან 

მიღებისთანავე.  მიღებული საპროცენტო შემოსავალი გამოქვითვას არ ექვემდებარება.  

შედეგად, საგადასახადო ბაზა ნულის ტოლია.   

 

მაგ. 17 საწარმოს აქვს დივიდენდზე მოთხოვნა 5,000 ფე-ის ოდენობით სხვა საწარმოში წილობრივ 

ინსტრუმენტში განხორციელებული ინვესტიციიდან გამომდინარე.   დივიდენდი 

დაბეგვრას არ ექვემდებარება არც მიღების და არც მოგებაში ან ზარალში აღიარებით.  

აქტივის ამოღების სავარაუდო გზა, ფულადი სახსრების მიღება, არ ექვემდებარება 

დაბეგვრას. შედეგად, საგადასახადო ბაზა არის 5,000 ფე (აქტივის საბალანსო 

ღირებულება). 

 

მაგ. 18 საწარმოს ბანკში აქვს ფულადი სახსრები 5,000 ფე-ის ოდენობით, რაც აღიარებულია მისი 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში. გადასახადის წარმოშობა არ ხდება 

ანგარიშიდან ფულადი სახსრებს განაღდებით ან ვალდებულების დაფარვისთვის 

გამოყენებით.  

აქტივის ამოღების სავარაუდო გზა, ფულადი სახსრების მიღება ან ვალდებულების 

დაფარვა, არ ექვემდებარება დაბეგვრას. შედეგად, საგადასახადო ბაზა არის 5,000 ფე 

(აქტივის საბალანსო ღირებულება).   

მაგ. 19 საწარმო ფლობს მზა პროდუქციის მარაგებს 10,000 ფე-ის ოდენობით. გაყიდვისას 

მარაგები ექვემდებარებიან გამოქვითვას საგადასახადო მიზნებისთვის. გამოქვითვის 

თანხა უტოლდება მარაგის თვითღირებულებას. 

მარაგის ამოღების სავარაუდო გზა (გაყიდვის საშუალებით) დაბეგვრას  ექვემდებარება.  

მარაგის გაყიდვიდან მიღებული ამონაგები მიეკუთვნება დასაბეგრ მოგებას. თუმცა, 

შესაძლებელია საგადასახადო გამოქვითვა გაყიდვიდან, რომელიც უდრის მარაგის 

საბალანსო ღირებულებას. 

შედეგად, მარაგის საგადასახადო ბაზა არის 10,000 ფე-ის ტოლი, რომელიც 

ექვემდებარება გამოქვითვას მარაგის გაყიდვის შემთხვევაში.  

 

მაგ. 20 საწარმო ფლობს მიწას, რომელიც შეესაბამება საინვესტიციო საკუთრების განმარტებას და 

შეფასებულია 210,000 ფე-ის ოდენობის რეალურ ღირებულებად, მე-16 განყოფილების - 

საინვესტიციო ქონება - თანახმად (16.7 პუნქტი). გაყიდვიდან მიღებული მოგება 

დაბეგვრას ან ანაზღაურებას არ ექვემდებარება, რადგან კაპიტალის მატება მოცემულ 

იურისდიქციაში არ იბეგრება და ნასყიდობას არც სხვა საგადასახადო შედეგი მოჰყვება, 

როგორიც შეიძლება ყოფილიყო საგადასახადო გამოქვითვები აქტივის გამოყენების 

დროს.  
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რადგან მიწა (განსხვავებით იჯარით აღებული მიწისა) წარმოადგენს არაცვეთად აქტივს 

(რაც ნიშნავს, რომ თუ აღირიცხება მე-17 განყოფილების - ძირითადი საშუალებები - 

თანახმად, მისი ღირებულება ცვეთას არ დაექვემდებარება) მისი საბალანსო 

ღირებულების ამოღება (ანუ მოხმარება) არ არის მოსალოდნელი. საწარმო ვარაუდობს, 

რომ მოახდენს მიწის საბალანსო ღირებულების ამოღებას მისი გაყიდვით. 

საინვესტიციო საკუთრების გაყიდვით მიღებულ ამოღებაზე გადასახადი არ 

დაირიცხება, რადგან კაპიტალის შემოსულობაზე გადასახადი არ განისაზღვრება 

არსებული კანონმდებლობით და გაყიდვიდან გამომდინარე საგადასახადო შედეგი არ 

დგება. შედეგად, საგადასახადო ბაზა უდრის საბალანსო ღირებულებას და არის 210,000 

ფე. 

ალტერნატიული მოსაზრება იქნებოდა, თუ ვიდავებთ, რომ მოხდება სამომავლო 

საიჯარო შემოსავლის საფუძვლის შექმნა, რაც დაბეგვრას ექვემდებარება და რადგან ამ 

დასაბეგრი მოგებიდან დაბეგვრას არ ექვემდებარება მიწის ღირებულება, საგადასახადო 

ბაზა უდრის ნულს. თუმცა, ეს დაშვება არ ვრცელდება ამ მაგალითზე. იხ. 29.30-ე 

პუნქტი, რომელშიც მოცემულია ახსნა, თუ რატომ იანგარიშება საგადასახადო ბაზა 

მიწის გაყიდვიდან, ნაცვლად სამომავლოდ მისაღები დასაბეგრი საიჯარო შემოსავლისა. 

 

მაგ. 21 საწარმო ფლობს მიწას, რომელიც შეესაბამება საინვესტიციო ქონების განმარტებას მე-16 

განყოფილების თანახმად. მიწა შეძენილ იქნა 200,000 ფე-დ ფინანსური წლის დასაწყისში. 

თუ საწარმო მიწას ჩამოწერს საანგარიშგებო თარიღისთვის, უფლებამოსილი იქნება 

გამოიყენოს საგადასახადო გამოქვითვა 201,000 ფე-ის ოდენობით, საგადასახადო 

მიზნებით ფასის ინდექსაციის გამო. მიწის რეალური ღირებულება შესაძლოა ნებისმიერ 

დროს საიმედოდ გაიზომოს მიზანშეუწონელი დანახარჯების ან ძალისხმევის გარეშე. 

შესაბამისად, მიწა ფასდება რეალურ ღირებულებად მე-16 განყოფილების თანახმად ამ 

რეალურ ღირებულებაში შეტანილი ცვლილებებით და მათი მოგებაში ან ზარალში 

აღიარებით.  საანგარიშგებო თარიღისთვის მიწის რეალური ღირებულება შეადგენს 

210,000 ფე-ს. 

რადგან მიწა (განსხვავებით იჯარით აღებული მიწისა) წარმოადგენს არაცვეთად აქტივს 

(რაც ნიშნავს, რომ თუ აღირიცხება მე-17 განყოფილების - ძირითადი საშუალებები - 

თანახმად, მისი ღირებულება ცვეთას არ დაექვემდებარება), მისი საბალანსო 

ღირებულების ამოღება (ანუ მოხმარება) არ არის მოსალოდნელი. შესაბამისად, საწარმო 

ვარაუდობს, რომ მოახდენს მიწის საბალანსო ღირებულების ამოღებას მისი გაყიდვით 

(29,30-ე პუნქტი).   

გაყიდვით თანხის ამოღება განსახილველ იურისდიქციაში დაბეგვრას ექვემდებარება.  

მიწის საგადასახადო ბაზა უდრის სამომავლო საგადასახადო გამოქვითვას, რაც არის 

201,000 ფე. 

თუ თავდაპირველი აღიარების შემდგომ მიწის რეალური ღირებულების შეფასება 

მიზანშეუწონელი დანახარჯისა და ძალისხმევის გარეშე შეუძლებელია (იგულისხმება, 

რომ მიწის ფასი აღრიცხულია მე-17 სექციის თანახმად), საგადასახადო ბაზა კვლავ 

იქნება 201,000 ფე. აღნიშნული გამოწვეულია იმ მიზეზით, რომ გაყიდვიდან მიღებული 

ანაზღაურება დაბეგვრას ექვემდებარება და 201,000 ფე არის ის ოდენობა, რაც 

გამოქვითვას ექვემდებარება.   

თუმცა, თუ საგადასახადო კანონმდებლობა დაუშვებს ინდექსაციას მხოლოდ გაყიდვის 

შემთხვევაში, საგადასახადო გამოქვითვა შესაძლებელი იქნება 200,000 ფე-ის ოდენობით, 

იმ დაშვებით, რომ მიწის გაყიდვით მიღებული ამოღება არის საბალანსო ღირებულების 
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ტოლი, როგორც ეს მოთხოვნილია 29-ე განყოფილებით. ამ შემთხვევაში, გადასახადო 

ბაზა იქნება 200,000 ფე-ის ტოლი (რადგან გამოქვითვები დასაბეგრი მოგებიდან 

ლიმიტირებული იქნება 200,000 ფე-ით).  

იხ. 29.30-ე პუნქტი, რომელშიც მოცემულია ახსნა, თუ რატომ იანგარიშება საგადასახადო 

ბაზა მიწის გაყიდვიდან, ნაცვლად სამომავლოდ მისაღები დასაბეგრი საიჯარო 

შემოსავლისა.   

 

მაგ. 22 საწარმოს აქვს მანქანა-დანადგარი, რომლის ღირებულება არის 100,000 ფე 20X1 წლის 1-

ლი იანვრისთვის, რაც შეფასებულია ცვეთის დარიცხვის შედეგად. მანქანა-დანადგარი 

გამოქვითვას ექვემდებარება დასაბეგრი მოგებიდან მისი ექსპლუატაციისთვის 

(საგადასახადო ცვეთის დარიცხვით) ან, ალტერნატიულად, გაყიდვით.  საგადასახადო 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული ცვეთა ირიცხება იმავე საფუძვლით, რითაც 

ფინანსური აღრიცხვის მიზნებით დარიცხული ცვეთა, რაც ამ მანქანა-დანადგარისთვის 

შეადგენს 25,000 ფე-ს მისი სასარგებლო მომსახურების თითოეული 4 წლისთვის. ხოლო 

ნარჩენი ღირებულება უდრის ნულს. მანქანა-დანადგარის გამოყენებით მიღებული 

ამონაგები, აგრეთვე მისი ჩამოწერით მიღებული ნებისმიერი მოგება ან ზარალი, 

ექვემდებარება დაბეგვრას ან გამოქვითვას საგადასახადო მიზნებისთვის საბალანსო 

კორექტირების საშუალებით (მაგ, კომპენსაცია კაპიტალზე შეღავათის სახით). 

დასაბეგრი მოგება წარმოიშობა მანქანა-დანადგარის გაყიდვით ან მისი ისეთი 

გამოყენებით, რომელიც გამოიწვევს ამონაგების წარმოქმნას (ან გაყიდვამდე გარკვეული 

პერიოდის განმავლობაში გამოყენებით).  რეალურად, საწარმო ხშირად გამოიმუშავებს 

ეკონომიკურ სარგებელს მანქანა-დანადგარის საბალანსო ღირებულების ნამეტი 

ოდენობით, თუ მანქანა-დანადგარს იყენებს იმგვარად, რომ ახდენს აქტივის საბალანსო 

ღირებულებაზე ნამეტი დამატებითი საოპერაციო მოგების მიღებას ან მისი, როგორც 

აქტივის, გაყიდვით მიღებული სარგებლით. თუმცა, 29-ე განყოფილება მოითხოვს რომ 

შეფასება მოხდეს იმ დაშვებით, თითქოს მიღებული სარგებლის ოდენობა უტოლდება 

აქტივის საბალანსო ღირებულებას. ეს განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ 

გადავადებული გადასახადი აღიარებულია მხოლოდ წარსულში მომხდარი 

ოპერაციების ან მოვლენებისთვის. ნებისმიერი სარგებელი, რომელიც გამომდინარეობს 

მანქანა-დანადგარების ან მისი გამოყენებით დამზადებული მარაგების გაყიდვიდან და 

არის მის ფასზე მეტი, ვერ იქნება მოსალოდნელი, რადგან მომავალში განხორციელებულ 

ტრანზაქციებს წარმოადგენენ. 

საგადასახადო ცვეთის დარიცხვა დასაბეგრი შემოსავლიდან შესაძლებელი იქნება.   

შედეგად, მანქანა-დანადგარის საგადასახადო ბაზა უდრის მომავალ პერიოდებში 

გამოქვითვას დაქვემდებარებულ ოდენობას. მაგალითად, 20X1 წლის 31 დეკემბერს 

საგადასახადო ბაზა იქნება 75,000 ფე-ის ტოლი (რადგან 25,000 ფე გამოიქვითება ყოველ 

წელს, 20X2, 20X3 და 20X4 წლებში). 

 

მაგ. 23 ფაქტები იგივეა, რაც 22-ე მაგალითში, გარდა იმ გარემოებისა, რომ საგადასახადო ცვეთა 

ირიცხება უფრო სწრაფად ფინანსური ანგარიშგების მიზნებისთვის, 50%-იანი 

გამოსაქვითი ოდენობის დარიცხვის შესაძლებლობით თითოეულ - პირველ და მეორე, 

წელს.    

როგორც 22-ე მაგალითში, დასაბეგრი მოგება წარმოიშობა მანქანა-დანადგარის 

გაყიდვით ან მისი ისეთი გამოყენებით, რომელიც გამოიწვევს ამონაგების წარმოქმნას (ან 

გაყიდვამდე გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გამოყენებით). 29-ე განყოფილება 



მოდული 29 - მოგების გადასახადი 
 

 

 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01)  36 

მოითხოვს რომ შეფასება მოხდეს იმ დაშვებით, თითქოს მიღებული სარგებლის 

ოდენობა უტოლდება აქტივის საბალანსო ღირებულებას. 

22-ე მაგალითის მსგავსად, საგადასახადო ცვეთის დარიცხვა დასაბეგრი შემოსავლიდან 

ამ შემთხვევაშიც შესაძლებელი იქნება. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს მანქანა-დანადგარის საბალანსო ღირებულება ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში შეადგენს 75,000 ფე-ს და მისი ჩამოწერილი ღირებულება 

შეადგენს 50,000 ფე-ს (100,000 ფე-ს გამოკლებული პირველი წლის განმავლობაში 

დარიცხული ცვეთის ოდენობა 50,000 ფე). 

 

შედეგად, მანქანა-დანადგარის საგადასახადო ბაზა უდრის საგადასახადო 

გამოქვითვებს, რომლებიც გავრცელდება მომავალ პერიოდში და შესაბამისად, 20X1 

წლის 31 დეკემბერს იქნება 50,000 ფე (რადგან 50,000 ფე საგადასახო გამოქვითვა 

განხორციელდა 20X2 წელს). 

 

მაგ. 24 საწარმო საოპერაციო იჯარით გასცემს (როგორც მეიჯარე) საოფისე შენობას, რომელშიც 

იმყოფება.  მას აქვს აქტივი 60,000 ფე-ის ოდენობით, რომელიც მიიღო საიჯარო ქირის 3 

თვის წინასწარი გადახდით. ფინანსური აღრიცხვის მიზნებისთვის, მისი ხარჯად 

აღიარების მომენტში, ქირა ექვემდებარება გამოქვითვას.  

უმეტესობა შემთხვევებში, ამგვარი წინასწარი გადახდის ამოღება მოხდება შენობის 

გამოყენებით. ასევე, შესაძლოა ამოღებულ იქნეს იჯარის ხელშეკრულებიდან 

მოთხოვნის სხვა პირისთვის დათმობით.  

დასაბეგრი მოგება წარმოიშობა აქტივის ამოღებით შენობის საოპერაციო მოგების 

მიღების მიზნით გამოყენებით (რაც მეტად სავარაუდო გზას  წარმოადგენს) ან იჯარის 

ხელშეკრულების სხვა პირზე გადაკისრებით. 29-ე განყოფილება მოითხოვს რომ 

შეფასება მოხდეს იმ დაშვებით, თითქოს მიღებული სარგებლის ოდენობა უტოლდება 

აქტივის საბალანსო ღირებულებას. 

ქირა ექვემდებარება გამოქვითვას როგორც ხარჯის აღიარების მომენტში, ასევე  მომავალ 

პერიოდშიც.  შედეგად, ქირის წინასწარ გადახდილი თანხის საგადასახადო ბაზა უდრის 

60,000 ფე-ს (რაც მომავალ პერიოდში დაექვემდებარება გამოქვითვას). 

თუ, მეორეს მხრივ, ქირა საგადასახადო გამოქვითვას ექვემდებარება მისი გადახდის 

მომენტისთვის, მომავალ პერიოდში წინასწარი გადახდის ამოღების შემთხვევაში, 

საგადასახადო გამოქვითვა შესაძლებელი აღარ იქნება.  შედეგად, საგადასახადო ბაზა 

ნულის ტოლია. 

 

მაგ. 25 საწარმო ფლობს აქციათა მცირე ოდენობას ღია კომპანიაში. აქციათა ღირებულება უდრის 

800 ფე-ს. თუ საწარმო აქციებს გაყიდის საანგარიშგებო თარიღისთვის, უფლებამოსილი 

იქნება გამოიყენოს საგადასახადო გამოქვითვა აქციათა ფასის ოდენობით. საანგარიშგებო 

თარიღისთვის აქციათა რეალური ღირებულება შეადგენს 1,000 ფე-ს.   

წილობრივ ინვესტიციებს, როგორც წესი, აქვთ განუსაზღვრელი ვადა და მათი 

საბალანსო ღირებულება ამოღებული იქნება გაყიდვით, მიუხედავად იმისა, რომ 

შესაძლოა საწარმომ აქციების გრძელვადიანი პერიოდით დატოვება და დივიდენდის 

სახით შემოსავლის მიღება გადაწყვიტოს. 

აქციებში ინვესტირება შეფასდება რეალური ღირებულებით მე-11 განყოფილების - 

ძირითადი ფინანსური ინსტრუმენტები - თანახმად. აქციების ფასის ამოღება მათი 

საბალანსო ღირებულებით, 1,000 ფე-ის ოდენობით, ნიშნავს დასაბეგრი მოგების ამავე 
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ოდენობით არსებობას. საგადასახადო გამოქვითვა აქციებზე გაწეული ხარჯის, 800 ფე-

ის ოდენობით, შესაძლოა გამოიქვითოს დასაბეგრი მოგებიდან. შედეგად, საგადასახადო 

ბაზა უდრის სამომავლო საგადასახადო გამოქვითვას და არის 800 ფე. 

მაგ. 26 საწარმო (სამუშაო ვალუტა - ფე) ფლობს აქციებს დახურულ კომპანიაში,  საზღვარგარეთ 

(სამუშაო ვალუტა - უფე2), რომელთა ფასიც არის 10,000 ფე.  საწარმოს აქვს დიდი გავლენა 

დახურულ კომპანიაზე და ჩადებული ინვესტიცია აკვალიფიცირებს მას როგორც 

მეკავშირე საწარმოს, თანახმად  მე-14 განყოფილებისა - ინვესტიციები მეკავშირე 
საწარმოებში.  თუ საწარმო აქციებს გაყიდის საანგარიშგებო თარიღისთვის, მიღებული 

მოგება იქნება დაბეგვრადი და საწარმო უფლებამოსილი იქნება გამოიყენოს 

საგადასახადო გამოქვითვა აქციათა ფასის ოდენობით.  საანგარიშგებო თარიღისთვის 

დახურული კომპანიის საბალანსო ღირებულება არის 11,000 ფე (საწარმო აღრიცხავს 

მეკავშირე საწარმოებს კაპიტალის მეთოდით, თანახმად მე-14 განყოფილებისა - 

ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში). 

კაპიტალის ინვესტიციებს, როგორც წესი, აქვთ განუსაზღვრელი ვადა. შედეგად, 

საბალანსო ღირებულება ამოღებული იქნება გაყიდვით, თუმცა შესაძლოა, რომ 

საწარმომ აქციების გრძელვადიანი პერიოდით დატოვება და დივიდენდის სახით 

შემოსავლის მიღება გადაწყვიტოს. 

აქციების ფასის ამოღება მათი საბალანსო ღირებულებით, 11,000 ფე-ის ოდენობით, 

ნიშნავს დასაბეგრი მოგების ამავე ოდენობით არსებობას.  საგადასახადო გამოქვითვა 

აქციებზე გაწეული ხარჯის, 10,000 ფე-ის ოდენობით, შესაძლოა გამოიქვითოს 

დასაბეგრი მოგებიდან. შედეგად, საგადასახადო ბაზა უდრის სამომავლო საგადასახადო 

გამოქვითვას და არის 10,000 ფე. 

 

მაგ. 27 20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ მოიპოვა ლიცენზია 5,000 ფე-დ, რომელსაც აქვს 

სასარგებლო მომსახურების ვადა 10 წლის განმავლობაში. არამატერიალური აქტივების 

გამოყენების ვადად მიიჩნევა სრული 10 წელი. 20X1 წლის 31 დეკემბერში მისი საბალანსო 

ღირებულება უდრის 4,500 ფე-ს.  საგადასახადო გამოქვითვების მოთხოვნა ვერ მოხდება, 

რადგან ლიცენზია ამორტიზირებულია ვადის გასვლის ან გაყიდვის შედეგად. 

არამატერიალური აქტივის ამოღების სავარაუდო გზა არის მისი საშუალებით მოგების 

(დასაბეგრი მოგების) წარმოქმნა, შესაბამისად, წარმოიშობა დასაბეგრი მოგება.  აქტივის 

ამოღებისას საგადასახადო გამოქვითვა არ იქნება შესაძლებელი. საგადასახადო ბაზა 

უდრის სამომავლო საგადასახადო გამოქვითვას, და ამ შემთხვევაში უდრის ნულს. 

 

მაგ. 28 20X1 წლის 31 დეკემბერს საწარმოს აქვს საერთო მოთხოვნა 50,000 ფე-ის ოდენობით, 

უიმედო ან საეჭვო ვალის გამოქვითვის 2,000 ფე-ის ოდენობით შეღავათების უფლებით.   

საგადასახადო შეღავათები უიმედო ან საეჭვო ვალისთვის ექვემდებარება საგადასახადო 

გამოქვითვას მხოლოდ მაშინ, როდესაც ვალი 6 თვის ვადამოსულია და ჩამოიწერა ან 

გაიყიდა.  20X1 წლის 31 დეკემბერს, საწარმოს საანგარიშგებო თარიღისთვის, ვალები, 

რომლებზეც ვრცელდებოდა შეღავათები, 5 ან ნაკლები თვის ვადამოსული იყო. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, მოთხოვნის საბალანსო ღირებულება შეადგენდა 48,000 ფე-ს 

(50,000 ფე-ის ოდენობის მოთხოვნას მინუს 2,000 ფე-ის ოდენობის შეღავათი უიმედო ან 

საეჭვო ვალების გამო).   

                                                             
2   წინამდებარე მაგალითში, ისევე, როგორც ამ მოდულში წარმოდგენილ ყველა სხვა მაგალითში, უცხოური ფულადი 

ოდენობა გამოისახება „უცხოური ფულადი ერთეულებით“ (უფე). 
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50,000 ფე-ის ოდენობით ამონაგები დაიბეგრება აღიარების დროს, 20X1 წლის 31 

დეკემბრის დასრულებული წლისთვის და შესაბამისად, 20X2 წელს ფულადი სახსრების 

მიღების დროს დაბეგვრას არ დაექვემდებარება. მეორეს მხრივ, 2,000 ფე შეღავათი 

საგადასახადო გამოქვითვას არ ექვემდებარებოდა 20X1 წელს, როდესაც აღიარებულ 

იქნა ფინანსურ ანგარიშგებაში. მისი გამოქვითვა მოხდება 20X2 წლის 31 დეკემბერს, იმ 

დაშვებით, რომ მოვალეები საწარმოს არ უხდიან დავალიანებას. 

48,000 ფე-ის ოდენობით საბალანსო ღირებულების ამოღება გამოიწვევს საგადასახადო 

გამოქვითვას 2,000 ფე-ის ოდენობით. სხვა სიტყვებით, საბალანსო ღირებულების 

ამოღება წარმოშობს უარყოფით დასაბეგრ ეკონომიკურ სარგებელს. შესაბამისად, 

საგადასახადო ბაზა იქნება თანხის ოდენობა, რომელიც საგადასახადო მიზნებისთვის 

გამოიქვითება საბალანსო ღირებულების ამოღებიდან, რაც იქნება 50,000 ფე. 

შენიშვნა: თუ შესაბამისი კანონმდებლობა მოითხოვს, რომ საგადასახადო გამოქვითვა 

უიმედო ან საეჭვო ვალებისთვის დადგენილი შეღავათებისთვის  მოხდეს იმავე დროს, 

როდესაც ხდება მისი ხარჯად აღიარება ფინანსური აღრიცხვის მიზნებისთვის, 48,000 

ფე-ის საბალანსო ღირებულების მოთხოვნის ამოღება არ გამოიწვევს მომავალში 

დასაბეგრ შემოსავალს ან დაბეგვრას დაქვემდებარებულ გამოქვითვას, ხოლო 

საგადასახადო ბაზა მოთხოვნისთვის იქნება 48,000 ფე.  

 

 

29.10 ვალდებულების საგადასახადო ბაზა არის მისი საბალანსო ღირებულება, იმ თანხის 

გამოკლებით, რომელიც საგადასახადო მიზნებისათვის გამოიქვითება მომავალ 

საანგარიშგებო პერიოდებში ამ ვალდებულებასთან დაკავშირებით. ავანსის სახით 

მიღებული ამონაგების შემთხვევაში, შესაბამისი ვალდებულების საგადასახადო ბაზა 

იქნება მის საბალანსო ღირებულებას გამოკლებული ამონაგების ის ნაწილი, რომელიც 

არ დაიბეგრება გადასახადით მომავალ პერიოდებში.   

 
 

შენიშვნები —1-ლი ეტაპი, აქტივების საგადასახადო ბაზა 
 

29-ე განყოფილებით დადგენილი გადავადებული გადასახადის აღრიცხვის მიდგომა 

ეყრდნობა პრინციპს, რომ ფინანსურ ანგარიშგებაში ნაჩვენები ვალდებულება 

რეალიზდება მისი საბალანსო ღირებულებით.  მაგალითად, 100 ფე-ის ოდენობით 

გადასახდელი საპროცენტო ხარჯი გამოიწვევს 100 ფე-ის ოდენობით ფულადი 

სახსრების გადინებას.   

გადავადებული გადასახადი აღიარებულ უნდა იქნეს, თუ ვალდებულებათა დაფარვა 

გაზრდიდა ან შეამცირებდა სამომავლოდ გადასახდელ გადასახადებს, ვიდრე 

სხვაგვარად იქნებოდა. 

ვალდებულების საგადასახადო ბაზა უდრის მის საბალანსო ღირებულებას 

გამოკლებული ნებისმიერი თანხის ოდენობა, რომელიც დაბეგვრის მიზნებისთვის ამ 

ვალდებულებასთან მიმართებით გამოქვითვას დაექვემდებარება მომავალ პერიოდებში. 

მაგ. 100 ფე-ის ოდენობის საპროცენტო ხარჯის ვალდებულების საგადასახადო ბაზა 

იქნება 100 ფე, თუ საპროცენტო ხარჯი დაექვემდებარება გამოქვითვას ფინანსურ 

ანგარიშგებაში აღიარების მომენტისთვის (100 ფე-ის საბალანსო ღირებულებას 

გამოკლებული სამომავლოდ გამოსაქვითი ნული ღირებულება) და იქნება ნულის 

ტოლი თუ საპროცენტო ხარჯი გამოქვითვას ექვემდებარება მხოლოდ მისი გადახდის 
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შემთხვევაში (100 ფე საბალანსო ღირებულებას გამოკლებული სამომავლო პერიოდში 

გამოქვითვას დაქვემდებარებული 100 ფე) 

ავანსის სახით მიღებული ამონაგების საგადასახადო ბაზა იქნება მის საბალანსო 

ღირებულებას გამოკლებული ნებისმიერი ოდენობა ამონაგებიდან, რომელიც 

სამომავლოდ დაბეგვრას არ დაექვემდებარება.       

 

მაგალითები —1-ლი ეტაპი, ვალდებულებების საგადასახადო ბაზა 

 

მაგ. 29 საწარმოს დაევალა საურავებისა და ჯარიმების გადახდა, რადგან წინა წლებში არღვევდა 

კანონმდებლობის მცირე მოთხოვნებს, მაგალითისთვის, ანგარიშგების გვიან წარდგენის 

სახით. საწარმომ აღიარა 100 ფე-ის ოდენობით ვალდებულება საურავებისა და ჯარიმების 

დასაფარად გადასახდელი ოდენობის სახით.  ჯარიმები გამოქვითვას არ ექვემდებარება 

დაბეგვრის მიზნებისთვის. 

ჯარიმები არ იძლევა დასაბეგრი შემოსავლიდან გამოქვითვების საშუალებას.  

შესაბამისად, ჯარიმების გადახდის გზით ვალდებულებათა დაფარვა არ გამოიწვევს 

სამომავლო გამოქვითვებს საგადასახადო მიზნებით. აქედან გამომდინარე, 

საგადასახადო ბაზა დაკისრებული საურავებისა და ჯარიმებისთვის წარმოადგენს 100 

ფე-ის ოდენობით გადასახდელ ვალდებულებას, რომელსაც ექნება 100 ფე-ის ოდენობით 

საბალანსო ღირებულება და გამოაკლდება სამომავლო გამოქვითვის ოდენობა, 

რომელიც, ამ შემთხვევაში ნულის ტოლია.  

 

მაგ. 30 საწარმო აღიარებს საგარანტიო უზრუნველყოფის სახით ასანაზღაურებელ 1000 ფე-ს, 

რათა დაფაროს დაზიანებული ნივთის შეკეთება, რომელიც წლის დასრულებამდე გაყიდა. 

ანარიცხად აღიარებული თანხა, მის გადახდამდე ან  გარანტიით სარგებლობამდე, 

დაბეგვრის მიზნებისთვის გამოქვითვას არ ექვემდებარება. 

მოსალოდნელი ვალდებულების დაფარვა (რაც იქნება, კლიენტისთვის ფულადი 

სახსრების გადახდა ან დეფექტური ნივთის შეკეთება) გავლენას მოახდენს დასაბეგრ 

მოგებაზე, რადგან ნებისმიერი საგარანტიო ხარჯი გამოქვითვას ექვემდებარება 

გადახდის ან მისით სარგებლობის დროს. საგარანტიო ანარიცხის საგადასახადო ბაზა 

ნულის ტოლი იქნება, რადგან, 1,000 ფე-ის საბალანსო ღირებულებას მინუს 1,000 ფე-დან 

სამომავლოდ  გამოქვითვას დაქვემდებარებული ოდენობა, ნულის ტოლია. 

 

მაგ. 31 საწარმოს აქვს ბანკის ვალი 50,000 ფე-ის ოდენობით. ვალის დაბრუნებას არ ექნება 

საგადასახადო შედეგები. 

ვალდებულების დაფარვის მოსალოდნელი გზა (რაც არის, ფულადი სახსრების სახით 

გადახდა) არ მოახდენს დასაბეგრ მოგებაზე გავლენას, რადგან ბანკისთვის 

დაბრუნებული ფულადი სახსრები არ ექვემდებარება არც დაბეგვრას და არც 

გამოქვითვას. აქედან გამომდინარე, ვალის დაბრუნების საგადასახადო ბაზის ოდენობა 

იქნება 50,000 ფე (რადგან, 50,000 ფე-ის საბალანსო ღირებულებას გამოაკლდება მომავალ 

პერიოდებში გამოქვითვას დაქვემდებარებული ნული ოდენობა).   

 

 

მაგ. 32 საწარმოს გადასახდელი აქვს მომწოდებლისთვის მარაგების შესყიდვის ოდენობა - 1,000 

ფე.  ნაშთის გადახდა არ გამოიწვევს საგადასახადო შედეგებს საწარმოსთვის, რადგან 

შეძენილი ნივთი მარაგებს მიეკუთვნება და გამოქვითვა დასაბეგრი მოგებიდან მოხდება 
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მარაგის კლიენტისთვის მიყიდვის შედეგად და არა მისი ფულადი სახსრებით შეძენის 

დროს. 

ვალდებულების დაფარვის მოსალოდნელი გზა (რაც არის, ფულადი სახსრების სახით 

გადახდა) არ მოახდენს დასაბეგრ მოგებაზე გავლენას, რადგან მომწოდებლისთვის 

გადახდილი ფულადი სახსრები არ ექვემდებარება არც დაბეგვრას და არც გამოქვითვას; 

საგადასახადო გამოქვითვა დასაშვებია თუ მარაგებს მიკუთვნებული ნივთი გაიყიდება. 

აქედან გამომდინარე, მომწოდებლისთვის გადასახდელი საფასურის საგადასახადო 

ბაზის ოდენობა იქნება 1,000 ფე (რადგან, 1,000 ფე-ის საბალანსო ღირებულებას 

გამოაკლდება მომავალ პერიოდებში გამოქვითვას დაქვემდებარებული ნული 

ოდენობა). 

 

მაგ. 33 საწარმოს გადასახდელი აქვს მისი დაქირავებული პირისთვის 10,000 ფე იმ 

მომსახურებისთვის, რომელიც დაქირავებულმა პირმა უკვე გასწია საწარმოსთვის.  ხარჯი 

მისი წარმოშობის მომენტში (რაც არის, ფინანსური ანგარიშგების მიზნებისთვის ამ 

ხარჯის აღიარების მომენტი) საგადასახადო გამოქვითვას ექვემდებარება. 

ვალდებულების დაფარვის მოსალოდნელი გზა (რაც იქნება, ფულადი სახსრების სახით 

გადახდა), არ მოახდენს დასაბეგრ მოგებაზე გავლენას, რადგან დაქირავებული 

პირისთვის გადახდილი ფულადი სახსრები არ ექვემდებარება არც დაბეგვრას და არც 

გამოქვითვას. აქედან გამომდინარე, დასაქმებულისთვის  გადასახდელი თანხის 

საგადასახადო ბაზის ოდენობა იქნება 10,000 ფე (რადგან, 10,000 ფე-ის საბალანსო 

ღირებულებას გამოაკლდება მომავალ პერიოდებში გამოქვითვას დაქვემდებარებული 

ნული ოდენობა). 

ალტერნატიულ შემთხვევაში, თუ თანხა საგადასახადო მიზნებისთვის დაბეგვრას 

ექვემდებარება მისი გადახდის დროს, მოსალოდნელი ვალდებულების დაფარვის 

მეთოდი (რაც არის, დასაქმებულისთვის ფულადი სახსრების სახით გადახდა) 

შეამცირებს დასაბეგრ მოგებას მისი გადახდის შემდგომ. აქედან გამომდინარე, 

დასაქმებულისთვის გადასახდელი თანხის საგადასახადო ბაზის ოდენობა ნულის 

ტოლი იქნება (10,000 ფე-ის ოდენობის საბალანსო ღირებულებას გამოაკლდება 10,000 ფე 

მომავალ პერიოდებში გამოქვითვას დაქვემდებარებული ოდენობა). 

 

მაგ. 34 საწარმო აღიარებს ვალდებულებას 500 ფე-ის ოდენობით დაქირავებულ პირთა 

მოკლევადიანი გასამრჯელოების სახით, რათა აანაზღაუროს გამოუყენებელი წლიური 

შვებულება, რომელიც დასაქმებულს შეუძლია გადაიტანოს შემდეგი პერიოდის 

საანგარიშგებო თარიღისთვის.  დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები საგადასახადო 

მიზნებისთვის გამოქვითვას ექვემდებარება თანამშრომელთა მიერ გამოყენების ან 

გამოუყენებლობისთვის, საწარმოს მიერ დასაქმებულისთვის კომპენსაციის გადახდის 

მომენტისთვის. 

მოსალოდნელი ვალდებულების დაფარვის გზა (რაც არის, დაქირავებული პირის მიერ 

შვებულების გამოყენება ან შვებულებაზე უარის თქმა ფულადი სახსრების სანაცვლოდ) 

გამოიწვევს დასაბეგრ მოგებაზე გავლენის მოხდენას, რადგან შესაბამისი ხარჯი 

ექვემდებარება გამოქვითვას, შვებულების გამოყენების ან გამოუყენებლობის 

კომპენსაციის დროს. აქედან გამომდინარე, ვალდებულების საგადასახადო ბაზა ნულის 

ტოლია (500 ფე-ის ოდენობის საბალანსო ღირებულებას გამოაკლდება 500 ფე - მომავალ 

პერიოდებში გამოქვითვას დაქვემდებარებული ოდენობა). 

 



მოდული 29 - მოგების გადასახადი 
 

 

 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01)  41 

მაგ. 35 ორი წლის წინ, როდესაც სავალუტო კურსი შეადგენდა 1 უფე : 2 ფე-ს, საწარმომ, რომლის 

სამუშაო ვალუტა არის ფე, ისესხა 4,000 უფე ბანკისგან. საანგარიშგებო თარიღის ბოლოს, 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, გაცვლითი სავალუტო კურსი შეადგენდა 1 უფე :1.8 ფე-ს. 

საკურსო სხვაობის შემოსულობა დაბეგვრას ექვემდებარება, ხოლო საკურსო სხვაობის 

ზარალი - საგადასახადო გამოქვითვას, სესხის ბანკისთვის გადახდის დროს. 

თავდაპირველად ვალი აღიარებულ იქნება 8,000 ფე-დ. ბოლო საანგარიშგებო 

თარიღისთვის, მისი აღიარება მოხდა 7,200 ფე-დ. 800 ფე-ის ოდენობის საკურსო 

სხვაობის მოგება, შესაბამისად, აღიარებულ იქნება მომდევნო 2 წლის განმავლობაში. 

ვალდებულების მოსალოდნელი დაფარვა მისი საბალანსო ღირებულების 7,200 ფე-ის 

ოდენობით (რაც წარმოადგენს 4,000 უფე-ის გადახდას) მოახდენს დასაბეგრ მოგებაზე 

გავლენას, რადგან 800 ფე შემოსულობა დაბეგვრას დაექვემდებარება.   

7,200 ფე-ის ოდენობის ვალდებულების დაფარვა არ გამოიწვევს საგადასახადო 

გამოქვითვას და შექმნის დასაბეგრ მოგებას. სხვა სიტყვებით რომ ითქვას, დაბეგვრის 

მიზნებისთვის გამოქვითვას დაექვემდებარება უარყოფითი 800 ფე. შესაბამისად, 

საგადასახადო ბაზა იქნება საბალანსო ღირებულებას, 7,200 ფე-ს მიმატებული 800 ფე, 

რაც უდრის 8,000 ფე-ს. 

 

მაგ. 36 20X1 წლის 1-ელ დეკემბერს საწარმომ მიიღო 5,000 ფე კლიენტისგან დეპოზიტის სახით იმ 

საქონლისთვის, რომელიც კლიენტმა საწარმოს შეუკვეთა.  საწარმომ საქონელი გადასცა 

ინვოისში მითითებული 25,000 ფე-ის ღირებულებით, 20X2 წლის 30 იანვარს. კლიენტმა 

დარჩენილი ნაშთი 20,000 ფე-ის ოდენობით გადაიხადა 20X2 წლის 28 თებერვალს.  25,000 

ფე ამონაგები დაბეგვრას ექვემდებარება 20X2 წელს, როდესაც მისი აღიარება მოხდა 

ფინანსურ  ანგარიშგებაში. 

სრული 25,000 ფე ამონაგები დაბეგვრას დაექვემდებარება 20X2 წელს. კლიენტის მიერ 

გადახდილი დეპოზიტის საგადასახადო ბაზა უდრის 5,000 ფე-ის (რადგან, 5,000 ფე-ის 

საბალანსო ღირებულებას გამოაკლდება მომავალ პერიოდებში გამოქვითვას 

დაქვემდებარებული ნული ოდენობა).   

 

მაგ. 37 ჟურნალის გამომცემელი და დისტრიბუტორი კომპანია მომხმარებლებს სთავაზობს 

სხვადასხვა ჟურნალების ერთწლიან გამოწერას.  მომხმარებლები წინასწარ იხდიან 

ერთწლიანი გამოწერის საფასურს, 800 ფე-ს. გამოწერით მიღებული შემოსავალი 

ექვემდებარება დაბეგვრას მისი ფულადი სახსრების სახით მიღების დროს. 

ავანსის სახით მიღებული შემოსავალი მომავალ პერიოდებში დაბეგვრას არ 

დაექვემდებარება, რადგან მისი დაბეგვრა ხდება იმ პერიოდში, როდესაც მოხდა მისი 

ფულადი სახსრების სახით მიღება.  შედეგად, 800 ფე არ დაიბეგრება შემდგომ 

საანგარიშგებო პერიოდებში. გამოწერის საფასურიდან მიღებული შემოსავლის 

საგადასახადო ბაზა ნულის ტოლია, რადგან საბალანსო ღირებულებას (800 ფე) 

გამოაკლდება იმ ამონაგების ოდენობა, რაც მომავალ პერიოდებში დაბეგვრას არ 

დაექვემდებარება (800 ფე).   

 

მაგ. 38 საწარმო იჯარას იხდის წლის ბოლოს.  წლის ბოლოს, საწარმო აღიარებს ვალდებულებას 

10,000 ფე-ის ოდენობით დაკისრებული საიჯარო ქირის ხარჯის სახით.  შესაბამისი ხარჯი 

დაბეგვრის მიზნებისთვის გამოიქვითება საკასო მეთოდით. 
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 თუ დარიცხული ხარჯი დაიფარება მისი საბალანსო ღირებულებით, საგადასახადო 

გამოქვითვები საბალანსო ღირებულების ოდენობით შესაძლებელი იქნება.  

შესაბამისად, დარიცხვის საგადასახადო ბაზა ნულის ტოლია. 

 

მაგ. 39 სააღრიცხვო მოგების ან ზარალის დასადგენად, დასაქმებულთა მიერ სერვისის გაწევის 

შედეგად, საწარმო გამოქვითავს საპენსიო დანახარჯებს.  თუმცა, ასაკობრივ პენსიებთან 

დაკავშირებული დანახარჯები დასაბეგრი მოგების განსაზღვრის დროს არ გამოიქვითება, 

სანამ საწარმო არ გადაიხდის ასაკობრივ პენსიებთან დაკავშირებულ დანახარჯებს, ან არ 

განახორციელებს საპენსიო ფონდში შესაბამის შენატანს.  წლის ბოლოს საწარმოს ექნება 

დაუფარავი  ვალდებულება 25,000 ფე-ის ოდენობით, რომელიც უნდა გადაიხადოს 

საპენსიო ფონდში შენატანის სახით.   

 თუ დარიცხული ხარჯი დაიფარება მისი საბალანსო ღირებულებით, საგადასახადო 

გამოქვითვები საბალანსო ღირებულების ოდენობით შესაძლებელი იქნება.  

შესაბამისად, ვალდებულების საგადასახადო ბაზა ნულის ტოლია. 

 

29.11   ზოგიერთ მუხლს გააჩნია საგადასახადო ბაზა, მაგრამ მისი აღიარება არ ხდება აქტივად 

ან ვალდებულებად. მაგალითად, სამეცნიერო-კვლევით და საცდელ-საკონსტრუქტორო 

სამუშაოებზე გაწეული დანახარჯები იმ საანგარიშგებო პერიოდის სააღრიცხვო მოგების 

განსაზღვრისას აღიარდება როგორც ხარჯი, როდესაც გაწეულ იქნა, მაგრამ მომდევნო 

საანგარიშგებო პერიოდამდე შეიძლება დაშვებული არ იყოს ამ თანხების გამოქვითვა 

საგადასახადო მოგების (საგადასახადო ზარალის) განსაზღვრისას. განსხვავება 

სამეცნიერო-კვლევით და საცდელ-საკონსტრუქტორო სამუშაოებზე გაწეული 

დანახარჯების საგადასახადო ბაზასა (ანუ თანხა, რომლის გამოქვითვა საგადასახადო 

კოდექსის თანახმად ნებადართული იქნება მომავალ საანგარიშგებო პერიოდებში) და 

ნულოვან საბალანსო ღირებულებას შორის არის გამოსაქვითი დროებითი სხვაობა, 

რომელიც იწვევს გადავადებული საგადასახადო აქტივის წარმოშობას.   

 

შენიშვნები —1-ლი ეტაპი, საგადასახადო ბაზა, რომელიც აღიარებული არ არის 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 
 

დროებითი სხვაობა არის სხვაობა აქტივის ან ვალდებულების საბალანსო 

ღირებულებასა და მის საგადასახადო ბაზას შორის - იხ. 29.12-ე პუნქტი.  გადავადებული 

გადასახადი გამოითვლება აღნიშნულ დროებით სხვაობებზე, რომლებიც წარმოადგენენ 

დაბეგვრად დროებით სხვაობებსა და გამოქვითვას დაქვემდებარებულ დროებით 

სხვაობებს. 

თუ ადგილი ჰქონდა წარსულ მოვლენას, რომელიც მოახდენს გავლენას მომავალი 

პერიოდის გადასახადზე, საწარმოები საგადასახადო ბაზასა და დროებით სხვაობებს 

იანგარიშებენ იმ შემთხვევაშიც თუ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აქტივი ან 

ვალდებულება აღიარებული არ ყოფილა. მიზანშეწონილია, რომ საგადასახადო ბაზა 

დაანგარიშებულ იქნეს ამგვარ შემთხვევებში, რათა ნივთი/ხარჯი არ აისახოს მისი 

საგადასახადო შედეგებისგან განსხვავებულ, სხვა პერიოდში.   
 

მაგალითები—1-ლი ეტაპი, საგადასახადო ბაზა, რომელიც აღიარებული არ არის 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში  
 

მაგ. 40 მე-18 პუნქტის თანახმად, საწარმომ სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-

საკონსტრუქტორო სამუშაოებისთვის გასწია 500 ფე ხარჯი, რომელიც წარმოიშვა 20X1 



მოდული 29 - მოგების გადასახადი 
 

 

 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01)  43 

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის განმავლობაში. თანხა გამოქვითვას 

ექვემდებარება 20X3 წელს. 

სამეცნიერო-კვლევით და საცდელ-საკონსტრუქტორო სამუშაოებთან დაკავშირებული 

ხარჯები წარმოშობენ  სამომავლო საგადასახადო გამოქვითვებს. შედეგად, 

საგადასახადო ბაზა უდრის 500 ფე-ს, რაც მომავალ პერიოდებში დაექვემდებარება 

გამოქვითვას. 
 

მაგ. 41 საწარმომ მის 20 თანამშრომელს მიანიჭა თითოეულს 10 აქციის ოფციონი. აქციების 

ოფციონის მინიჭების თარიღი პირობითია და ეფუძნება თანამშრომლის მიერ საწარმოში 

სამწლიანი სამუშაო გამოცდილების ქონას.  საწარმო აფასებს, რომ რეალური ღირებულება 

თითოეული აქციის ოფციონისთვის, აქციებზე დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების 

მინიჭების თარიღისთვის, არის 9 ფე.  საგადასახადო გამოქვითვები უდრის აქციების 

საკუთარ ღირებულებას მათი გამოყენების დღეს (საწარმოს წილის ღირებულებას მისი 

გამოყენების დღეს მინუს ოფციონის გამოყენების (აღსრულების) ფასი), რომლებიც 

მიღებულ იქნება აქციის ოფციონების გამოყენების შედეგად.  

დავუშვათ, ოფციონის გამოყენების (აღსრულების) ფასი უდრის 10 ფე-ს და აქციის 

ფასისთვის გამოიყენება შეფასების მოდელი ყოველ წლის ბოლოს, შემდეგი წესით: 

1-ლი წლის დასასრული: 13 ფე 

მე-2 წლის დასასრული: 16 ფე 

მე-3 წლის დასასრული: 19 ფე 

მე-4 წლის დასასრული: 18 ფე 

აქციის ოფციონები წარმოადგენენ საწარმოს მიერ გამოშვებული წილობრივი 

ინსტრუმენტების მაგალითებს, რომლებიც არ წარმოშობენ აქტივებსა და 

ვალდებულებებს, მაგრამ ექვემდებარებიან მომავალ პერიოდში გამოქვითვას.  სრული 

პერსონალის დანახარჯები 3 წლის განმავლობაში, თუ დავუშვებთ რომ ყველა 

ოფციონზე უფლება გასხვისდა, არის 1,800 ფე-ის ოდენობის (20 დასაქმებული x 10 

აქციაზე x 9 ფე-ზე) (იხ. 26-ე განყოფილება - აქციებზე დაფუძნებული გადახდა).  

აქტივისა და ვალდებულების აღიარება არცერთ ეტაპზე არ მოხდება, რადგან 

ერთობლივი ხარჯი აისახება საკუთარი კაპიტალის კრედიტში (დებეტში მოგებისთვის 

ან ზარალისთვის) აქციებზე დაფუძნებული გადახდის წილობრივი ინსტრუმენტებით 

ანგარიშსწორებისთვის.  

საგადასახადო ბაზა იქნება შემდეგ, იმ დაშვებით, რომ ყველა ოფციონის გადაცემა 

მოხდება: 

    პირველი წლის შემდეგ აქციებზე დაფუძნებულ გადახდას აქვს 200 ფე-ის ოდენობით 

საგადასახადო ბაზა ((13 ფე აქციის ფასს მინუს 10 ფე ოფციონის გამოყენების 

(აღსრულების) ფასი) x 20 დასაქმებულზე x 10 აქციაზე x 1 წელზე  ÷ 3 წელზე).  

დაქირავებული პირების მიერ გაწეული მომსახურების საგადასახადო ბაზა 

ეფუძნება ოფციონების საკუთარ ღირებულებას და აღნიშნულ ოფციონებზე 

უფლების მინიჭება მოხდა სამწლიანი მომსახურების გაწევის სანაცვლოდ. რადგან ამ 

თარიღისთვის მხოლოდ 1 წლის მომსახურების შესრულება განხორციელდა, 

საჭიროა, რომ ოფციონების საკუთარი ღირებულება გამრავლდეს 1/3-ზე, რათა 

გამოითვალოს 1-ელ წელს მიღებული დაქირავებული პირების მიერ გაწეული 

მომსახურების საგადასახადო ბაზა.  
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    მეორე წლის შემდგომ, საგადასახადო ბაზა უდრის 800 ფე-ს ((16 ფე აქციის ფასს 

მინუს 10 ფე ოფციონის გამოყენების (აღსრულების) ფასი) x 20 დასაქმებულზე x 10 

აქციაზე x 2 წელზე  ÷ 3 წელზე). 

    მესამე წლის შემდგომ, საგადასახადო ბაზა უდრის 1800 ფე-ს ((19 ფე აქციის ფასს 

მინუს 10 ფე ოფციონის გამოყენების (აღსრულების) ფასი) x 20 დასაქმებულზე x 10 

აქციაზე). 

    მეოთხე წლის შემდგომ, საგადასახადო ბაზა იქნება 1,600 ფე ((18 ფე აქციის ფასს 

მინუს 10 ფე ოფციონის გამოყენების (აღსრულების) ფასი) x 20 დასაქმებულზე x 10 

აქციაზე). 

საგადასახადო ბაზა შეიცვლება აქციის ფასის შეფასებასთან ერთად, სანამ არ მოხდება 

ოფციონების გამოყენება (აღსრულება).  
 

29.12 დროებით სხვაობას უწოდებენ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში წარდგენილი 

აქტივის, ან ვალდებულების საბალანსო ღირებულებასა და მის საგადასახადო ბაზას 

შორის განსხვავების თანხას. კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში დროებითი 

სხვაობები განისაზღვრება კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული 

აქტივებისა და ვალდებულებების საბალანსო ღირებულების შედარებით შესაბამის 

საგადასახადო ბაზასთან. ამგვარი საგადასახადო ბაზის გაანგარიშებისას 

კონსოლიდირებული საგადასახადო დეკლარაცია გაითვალისწინება იმ 

იურისდიქციებში, სადაც მოითხოვება ამგვარი დეკლარაციის წარდგენა. სხვა 

იურისდიქციებში კი კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აქტივებისა და 

ვალდებულებების საგადასახადო ბაზის გაანგარიშებისას გაითვალისწინება საწარმოთა 

ჯგუფში შემავალი თითოეული საწარმოს საგადასახადო დეკლარაცია.   
 

შენიშვნები —მე-2 ეტაპი, დროებითი სხვაობები 
 

დროებითი სხვაობა არის სხვაობა აქტივისა და ვალდებულების საბალანსო 

ღირებულებასა და მათ საგადასახადო ბაზებშს შორის. გადავადებული გადასახადი 

გამოითვლება აღნიშნულ დროებით სხვაობებზე, რომლებიც წარმოადგენენ დაბეგვრად 

დროებით სხვაობებსა და გამოქვითვას დაქვემდებარებულ დროებით სხვაობებს. 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში (ფინანსური ანგარიშგება მშობელი 

საწარმოსა და მისი შვილობილი საწარმოებისთვის (საწარმოთა ჯგუფი) იმგვარად, რომ 

ჯგუფი წარმოჩენილია ერთიან ეკონომიკურ საწარმოდ) საბალანსო ღირებულება, 

რომელიც გამოიყენება დროებითი სხვაობების გამოსათვლელად, არის 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში მითითებული საბალანსო ღირებულება, 

მიუხედავად იმისა, განსხვავდება თუ არა ეს ოდენობა ინდივიდუალური საწარმოს 

ფინანსურ ანგარიშგებაში აქტივის ან ვალდებულებისთვის დადგენილი საბალანსო 

ღირებულებისგან. მაგალითად, შვილობილი საწარმო შესაძლოა ფლობდეს აქტივს, 

რომელიც ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აღიარებული აქვს 500 ფე-ის 

ოდენობის პირვანდელ ღირებულებად, თუმცა კონსოლიდირებულ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში აღიარებულია 700 ფე-დ. სხვაობა გამოწვეულია რეალური ღირებულების 

დაკორექტირებით, რაც მშობელი საწარმოს მიერ შვილობილი საწარმოს შესყიდვის 

შედეგად მოხდა. როდესაც კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში შესატანად 

ხდება გადავადებული გადასახადის დათვლა, მიეთითება საბალანსო ღირებულება 700 

ფე-ის ოდენობით. თუმცა, გადავადებული გადასახადის შვილობილი საწარმოს 

ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში შეტანის მიზნით, თუ მოხდება მისი ჩვენება, 

საბალანსო ღირებულებად 500 ფე უნდა იქნეს მითითებული.   
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მომავალი საგადასახადო გამოქვითვები, რომლებიც გამოიყენება საგადასახადო ბაზის 

გამოსათვლელად და შესაბამისად, დროებითი სხვაობების დასათვლელადაც, არის ის, 

რომელიც ხელმისაწვდომია შესაბამის იურისდიქციაში. 

გარკვეული საგადასახადო კანონმდებლობები უშვებს, რომ ჯგუფი განხილულ იქნეს 

ერთიან საწარმოდ დაბეგვრის მიზნებისთვის. თუ ჯგუფი ამგვარად გადაწყვეტს, 

საწარმოებს შეუძლიათ მოამზადონ ერთიანი კონსოლიდირებული საგადასახადო 

დეკლარაცია, ნაცვლად თითოეული ჯგუფში შემავალი საწარმოსთვის 

ინდივიდუალური დეკლარაციების მომზადებისა. 

შესაბამისად, კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში: 

    თუ საწარმო წარადგენს კონსოლიდირებულ საგადასახადო დეკლარაციას, 

საწარმოთა ჯგუფი დაექვემდებარება კანონმდებლობით კონსოლიდირებული 

საგადასახადო დეკლარაციისთვის დადგენილი აქტივებისა და ვალდებულებების 

საგადასახადო ბაზის დადგენის წესებს.   

    თუ საწარმოთა ჯგუფი წარადგენს დამოუკიდებელ საგადასახადო დეკლარაციებს 

ჯგუფში შემავალი სხვადასხვა საწარმოებისთვის, საწარმოთა ჯგუფი 

დაექვემდებარება კანონმდებლობით ცალკეულად წარდგენილი საგადასახადო 

დეკლარაციისთვის დადგენილ აქტივებისა და ვალდებულებების საგადასახადო 

ბაზის დადგენის წესებს. მაგალითად, თუ ქონების მუხლი კონსოლიდირებულ 

ფინანსურ ანგარიშგებაში ეკუთვნის ჯგუფის შვილობილ საწარმოს, 

დაექვემდებარება საგადასახადო კანონმდებლობით შვილობილი საწარმოს მიერ 

ცალკეულად წარდგენილი დეკლარაციისთვის დადგენილ წესებს ქონების 

საგადასახადო ბაზის დასადგენად.  

მაგალითები —მე-2 ეტაპი, დროებითი სხვაობები 
 

მაგ. 42 ფაქტები იგივეა, რაც მე-16 მაგალითში. საწარმოს აქვს საპროცენტო შემოსავალზე 

მოთხოვნა ბანკისგან 5,000 ფე-ის ოდენობით. საპროცენტო შემოსავალი ექვემდებარება 

დაბეგვრას მისი ფულადი სახსრების სახით მიღების შემთხვევაში. 

აქტივის ამოღების სავარაუდო გზა, ფულადი სახსრების მიღება, დაბეგვრას 

ექვემდებარება. სრული თანხის ოდენობა 5,000 ფე დაბეგვრას ექვემდებარება ბანკისგან 

მიღებისთანავე. მიღებული საპროცენტო შემოსავალი გამოქვითვას არ ექვემდებარება 

საგადასახადო მიზნებისთვის.  შედეგად, საგადასახადო ბაზა ნულის ტოლია. 

დროებითი სხვაობა, შესაბამისად, იქნება 5,000 ფე (5000 ფე-ის ოდენობის საპროცენტო 

შემოსავლის მოთხოვნის საბალანსო ღირებულებას მინუს ნულის ტოლი საგადასახადო 

ბაზა). 

 

მაგ. 43 ფაქტები იგივეა, რაც მე-15-41-ე მაგალითებში.   

მომდევნო ცხრილი მოიცავს საგადასახადო ბაზას და დროებით სხვაობებს თითოეული 

15-41 მაგალითისთვის: 
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მაგალი

თის 

ნომერი 

შეჯამებული ფაქტები საბალანსო 

ღირებულება 

აქტივი/(ვალ

დებულება) 

საგადასახად

ო ბაზა 

დროებითი 

სხვაობა* 

= საბალანსო 

ღირებულებას 

მინუს 

საგადასახადო 

ბაზა 

  ფე ფე ფე 

15 მომხმარებლისგან მისაღები თანხა. 

დაიბეგრა შემოსავლად აღიარებისას. 

არ არის უიმედო და საეჭვო ვალები. 

 

5,000 

 

5 000 

 

ნული 

16 მისაღები საპროცენტო შემოსავალი. 

მიღებისას დაბეგვრას დაქვემდებარებული. 

 

5,000 

 

ნული 

 

5,000 

17 მოთხოვნა დივიდენდებზე. 

არ ექვემდებარება დაბეგვრას. 

 

5,000 

 

5,000 

 

ნული 

18 ფულადი სახსრები ბანკში. 

გადასახადი არ წარმოიშობა. 

 

5,000 

 

5 000 

 

ნული 

19 მარაგები 

გაყიდვის დროს საგადასაადო გამოქვითვა 

 

10,000 

 

10 000 

 

ნული 

20 რეალურ ღირებულებად შეფასებული 

საინვესტიციო ქონება (მიწა). 

გაყიდვის დროს გადასახადი არ 

წარმოიშობა. 

 

210,000 

 

210,000 

 

ნული 

21 რეალურ ღირებულებად შეფასებული 

საინვესტიციო ქონება (მიწა). 

გაყიდვის დროს დაბეგვრას ექვემდებარება. 

 

210,000 

 

201,000 

 

9,000 

22 მანქანა-დანადგარი. 

საგადასახადო კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული ცვეთა უდრის 

სააღრიცხვო ცვეთას. 

 

75,000 

 

75,000 

 

ნული 

23 მანქანა-დანადგარი. 

დაჩქარებული საგადასახადო 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

ცვეთა. 

 

75,000 

 

50,000 

 

25,000 

24 საიჯარო ქირის საავანსო გადახდა. 

საგადასახადო გამოქვითვას ექვემდებარება 

ხარჯად აღიარების დროს. 

 

60,000 

 

60 000 

 

 ნული 

25 ინვესტიცია - აქციები. 

დათვლილია რეალური ღირებულებით. 

საგადასახადო გამოქვითვა გაყიდვისას. 

 

1,000 

 

800 

 

200 
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მაგალი

თის 

ნომერი 

შეჯამებული ფაქტები საბალანსო 

ღირებულება 

აქტივი/(ვალ

დებულება) 

საგადასახად

ო ბაზა 

დროებითი 

სხვაობა* 

= საბალანსო 

ღირებულებას 

მინუს 

საგადასახადო 

ბაზა 

26 ინვესტიცია - აქციები საზღვარგარეთ 

კომპანიაში. 

კაპიტალის აღრიცხვის წესი. 

საგადასახადო გამოქვითვა გაყიდვისას. 

 

11,000 

 

10,000 

 

1,000 

27 ლიცენზია - 10 წლის განმავლობაში 

ამორტიზირებადი. 

გაყიდვისას არ დაექვემდებარება 

საგადასახადო გამოქვითვას 

 

4,500 

 

ნული 

 

4,500 

28 სავაჭრო მოთხოვნებს მინუს უიმედო და 

საეჭვო ვალები. 

უიმედო და საეჭვო ვალები საგადასახადო 

გამოქვითვას ექვემდებარებიან მომავალ 

წელს. 

 

48,000 

 

50,000 

 

(2,000) 

 უიმედო და საეჭვო ვალები საგადასახადო 

გამოქვითვას ექვემდებარებიან აღიარების 

დროს. 

 

48,000 

 

48,000 

 

ნული 

29 ვალდებულებები 

საურავების/ჯარიმებისთვის. 

არ ექვემდებარება საგადასახადო 

გამოქვითვას. 

 

(100) 

 

(100) 

 

ნული 

30 საგარანტიო ანარიცხი. 

ექვემდებარება საგადასახადო გამოქვითვას 

გადახდის/გამოყენების დროს. 

 

(1,000) 

 

ნული 

 

(1,000) 

31 საბანკო სესხი. 

გადასახადი არ წარმოიშობა. 

 

(50,000) 

 

(50,000) 

 

ნული 

32 ვალდებულება მომწოდებლის წინაშე. 

საგადასახადო გამოქვითვას ექვემდებარება 

საქონლის გაყიდვის დროს. 

 

(1,000) 

 

(1,000) 

 

ნული 

33 ვალდებულება დაქირავებული პირის 

წინაშე. 

საგადასახადო გამოქვითვას ექვემდებარება 

აღიარების დროს. 

 

(10,000) 

 

(10,000) 

 

ნული 

 საგადასახადო გამოქვითვას ექვემდებარება 

გადახდის დროს. 

(10,000) ნული  (10,000) 

34 ვალდებულება დარიცხული შვებულების 

ანაზღაურებისთვის. 

 

(500) 

 

ნული 

 

(500) 
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მაგალი

თის 

ნომერი 

შეჯამებული ფაქტები საბალანსო 

ღირებულება 

აქტივი/(ვალ

დებულება) 

საგადასახად

ო ბაზა 

დროებითი 

სხვაობა* 

= საბალანსო 

ღირებულებას 

მინუს 

საგადასახადო 

ბაზა 

ექვემდებარება საგადასახადო გამოქვითვას 

შვებულების აღების, ან შვებულების 

ნაცვლად ანაზღაურების აღების დროს. 

35 საბანკო სესხი უცხოურ ვალუტაში. 

დარიცხული საკურსო სხვაობის 

შემოსულობა 800 ფე-ის ოდენობით. 

საკურსო სხვაობის შემოსულობა/ზარალი 

ექვემდებარება დაბეგვრას/გამოქვითვას 

სესხის გადახდის დროს. 

 

(7,200) 

 

(8,000) 

 

800 

36 დეპოზიტი კლიენტისგან. 

დასაბეგრი მოგება წარმოიშობა 

კლიენტისთვის საქონლის მიყიდვით. 

 

(5,000) 

 

(5,000) 

 

ნული 

37 ავანსის სახით გადახდილი ერთი წლის 

გამოწერის საფასური. 

დაიბეგრა ფულადი სახსრების მიღების 

დროს. 

 

(800) 

 

ნული 

 

(800) 

38 პერიოდის ბოლოს გადახდილი საიჯარო 

ქირა.  

ექვემდებარება საგადასახადო გამოქვითვას 

ფულადი სახსრების გადახდის დროს. 

(10,000) ნული (10,000) 

39 საპენსიო ფონდში შენატანებზე 

ვალდებულება. 

ექვემდებარება საგადასახადო 

გამოქვითვას, როდესაც საწარმო 

გადაიხდის ასაკობრივ პენსიებთან 

დაკავშირებულ დანახარჯებს ან 

განახორციელებს შენატანს საპენსიო 

ფონდში. 

(25,000) ნული (25,000) 

40 სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-

საკონსტრუქტორო სამუშაოების ხარჯები. 

ექვემდებარება საგადასახადო გამოქვითვას 

შემდეგ წელს. 

 

ნული 

 

500 

 

(500) 

41 დაქირავებულთათვის აქციის ოფციონები, 

სამწლიანი მომსახურების გაწევის 

პირობით. 

საგადასახადო გამოქვითვა უდრის 

ოფციონების გამოყენების (აღსრულების) 

თარიღით საკუთარ ღირებულებას. 

დაშვება 1-ლი წლის ბოლოს. 

 

ნული 

 

200 

 

(200) 
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*დადებითი დროებითი სხვაობა არის დაბეგვრას დაქვემდებარებული დროებითი სხვაობა, ხოლო 

უარყოფითი დროებითი სხვაობა - გამოქვითვას დაქვემდებარებული დროებითი სხვაობა. ყველა 

დროებითი სხვაობა არ გამოიწვევს გადავადებული გადასახადის ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში აღიარებას - იხ. 29.14-ე, 29.16-ე და 29.31-ე პუნქტები. 

 

მაგ. 44 მშობელ საწარმოს ეკუთვნის რამდენიმე შვილობილი საწარმო.  20X1 წლის 31 დეკემბერს, 

სააღრიცხვო პერიოდის ბოლო დღეს, შეისყიდა კიდევ ერთი შვილობილი საწარმო. 

შვილობილ საწარმოს აქვს ქონება 10,000 ფე-ის ოდენობით საბალანსო ღირებულებით მის 

ფინანსურ ანგარიშგებაში; ქონება აღიარებულ იქნა კონსოლიდირებულ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში 15,000 ფე-დ. ჯგუფი მასში შემავალი თითოეული საწარმოსთვის 

ინდივიდუალურ საგადასახადო დეკლარაციას ავსებს.           ქონებას ერიცხება 

საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული დაჩქარებული ცვეთა და 20X1 

წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ქონება სამომავლო საგადასახადო გამოქვითვებს 

აღარ ექვემდებარება. 

ქონების საგადასახადო ბაზა დგინდება შვილობილი საწარმოსთვის ინდივიდუალური 

საგადასახადო დეკლარაციის წარდგენის მარეგულირებელი კანონმდებლობით.  

საგადასახადო გამოქვითვები აღარ უნდა განხორციელდეს. შედეგად, გადავადებული 

გადასახადის გამოთვლისთვის საგადასახადო ბაზა ნულის ტოლია ორივე შემთხვევაში: 

როგორც შვილობილი საწარმოს ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში, ასევე 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში. 

შვილობილი საწარმოს ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგებისთვის დროებითი 

სხვაობა იქნება 10,000 ფე (10,000 ფე საბალანსო ღირებულებას მინუს საგადასახადო ბაზა, 

რომელიც ნულის ტოლია).  კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში, დროებითი 

სხვაობა იქნება 15,000 ფე (15,000 ფე საბალანსო ღირებულებას მინუს საგადასახადო ბაზა, 

რომელიც ნულის ტოლია). 
 

მაგ. 45 მშობელ საწარმოს ეკუთვნის რამდენიმე შვილობილი საწარმო.  ერთი შვილობილი 

საწარმო გადასცემს 10,000 ფე საბალანსო ღირებულების მქონე ქონებას მშობელ საწარმოს 

15,000 ფე-დ. საწარმოთა ჯგუფი წარადგენს კონსოლიდირებულ საგადასახადო 

დეკლარაციას. ამ ქონებისთვის სამომავლო საგადასახადო გამოქვითვები 

კონსოლიდირებულ საგადასახადო დეკლარაციაში შეადგენს 4,000 ფე-ს და რჩება 

უცვლელად ერთი შვილობილიდან მეორეზე მისი გადაცემის შედეგად. 

მე-9 განყოფილების - კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ფინანსური 
ანგარიშგება - თანახმად, 5,000 ფე-ის ოდენობით არარეალიზებული მოგება მთლიანად 

ამოღებულია კონსოლიდირებული ფინანსურ ანგარიშგებიდან. შედეგად, 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში ქონების საბალანსო ღირებულება 

შეადგენს 10,000 ფე-ს ორივე შემთხვევაში: დაუყოვნებლივ ოპერაციის შესრულებამდე 

და მის შემდგომ. 
 

ქონების საგადასახადო ბაზა დგინდება შვილობილი საწარმოსთვის 

კონსოლიდირებული საგადასახადო დეკლარაციის წარდგენის მარეგულირებელი 

კანონმდებლობით.  კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში, საგადსახადო ბაზა 

შეადგენს 4,000 ფე-ს - სამომავლო გამოქვითვების ოდენობა. 
  

დროებითი სხვაობა შედგება 6,000 ფე-სგან (10,000 ფე საბალანსო ღირებულებას მინუს 

4,000 ფე საგადასახადო ბაზა), ორივე შემთხვევაში: დაუყოვნებლივ ოპერაციის 

შესრულებამდე და მის შემდგომ. 
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მაგ. 46 ფაქტები იგივეა, რაც 45-ე მაგალითში.  თუმცა, მშობელი საწარმო და თითოეული 

ინდივიდუალური შვილობილი საწარმო წარადგენენ თავიანთ საგადასახადო 

დეკლარაციას დამოუკიდებლად. სამომავლო საგადასახადო გამოქვითვები შვილობილი 

საწარმოსთვის ქონებაზე იქნებოდა 4,000 ფე, იმ შემთხვევაში, თუ არ გადასცემდა მას სხვას. 

სამომავლო საგადასახადო გამოქვითვები მშობელი საწარმოსთვის ქონების გადაცემის 

თარიღისთვის შეადგენს 15,000 ფე-ს. 

მე-9 განყოფილების - კონსოლიდირებული და ინდივიდუალური ფინანსური 
ანგარიშგება - თანახმად, არარეალიზებული მოგება 5,000 ფე-ის ოდენობით 

ამოღებულია კონსოლიდირებული ფინანსურ ანგარიშგებიდან. შედეგად, ქონების 

საბალანსო ღირებულება კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში შეადგენს 10,000 

ფე-ს ორივე შემთხვევაში: დაუყოვნებლივ ოპერაციის შესრულებამდე და მის შემდგომ. 

საგადასახადო ბაზა დგინდება შვილობილი საწარმოსთვის ინდივიდუალური 

საგადასახადო დეკლარაციის წარდგენის მარეგულირებელი კანონმდებლობით. ამ 

შემთხვევაში, ქონების საგადასახადო ბაზა დადგინდება მშობელი საწარმოს 

საგადასახადო იურისდიქციაში არსებული კანონმდებლობის თანახმად ოპერაციის 

განხორციელების შემდგომ, მაშინ როდესაც, ოპერაციის განხორციელებამდე მისი 

საგადასახადო ბაზის დადგენა ხდებოდა შვილობილი საწარმოს იურისდიქციაში 

არსებული საგადასახადო კანონმდებლობის თანახმად.   ოპერაციის განხორციელების 

შემდგომ, დროებითი სხვაობა შეიცვლება, რადგან იცვლება საგადასახადო ბაზა.  

ზუსტად ოპერაციის განხორციელებამდე საგადასახადო ბაზა იქნებოდა 4,000 ფე, ხოლო 

დროებითი სხვაობა - 6,000 ფე (10,000 ფე - 4,000 ფე). ოპერაციის განხორციელებისთანავე, 

საგადასახადო ბაზა იქნებოდა 15,000 ფე, ხოლო დროებითი სხვაობა - (5,000) ფე (10,000 

ფე -15,000 ფე). თუმცა, საგადასახადო (დასაბეგრი) მოგება წარმოიშობა შვილობილი 

საწარმოს ცალკეულ ფინანსურ ანგარიშგებაში.  
 

 

 

 29.13   დროებით სხვაობები შეიძლება წარმოიშვას, მაგალითად შემდეგ სიტუაციებში: 

 (ა)  საწარმოთა გაერთიანებისას შეძენილი იდენტიფიცირებადი აქტივები და აღებული 

ვალდებულებები აღიარდება რეალური ღირებულებით, მე-19 განყოფილების - 

„საწარმოთა გაერთიანება და გუდვილი“ – შესაბამისად, მაგრამ საგადასახადო 

მიზნებისთვის არ ხდება შესაბამისი კორექტირება (მაგალითად, აქტივის 

საგადასახადო ბაზა შეიძლება ისევ წინა მესაკუთრის ღირებულების ტოლი იყოს). 

ამის შედეგად წარმოქმნილი გადავადებული საგადასახადო აქტივი ან 

ვალდებულება გავლენას ახდენს გუდვილის იმ ოდენობაზე, რომელსაც საწარმო 

აღიარებს; 

(ბ)  აქტივები გადაფასებულია, მაგრამ საგადასახადო მიზნებისთვის არ ხდება შესაბამისი 

კორექტირება. მაგალითად, წინამდებარე სტანდარტით დაშვებულია, ან 

მოითხოვება, რომ ზოგიერთი აქტივი ხელახლა შეფასდეს და აისახოს რეალური 

ღირებულებით, ან გადაფასდეს (იხ. მაგალითად, მე-16 განყოფილება - 

„საინვესტიციო ქონება“ და მე-17 განყოფილება - „ძირითადი საშუალებები“); 

(გ) გუდვილი წარმოიშობა საწარმოთა გაერთიანებისას, მაგალითად გუდვილის 

საგადასახადო ბაზა იქნება ნული, თუ საგადასახადო კოდექსით ნებადართული არ 

არის, რომ დასაბეგრი მოგების განსაზღვრისას გუდვილის ამორტიზაცია ან 

გაუფასურება მიჩნეული იყოს გამოსაქვით ხარჯად; ასევე ნებადართული არ არის, 

რომ შვილობილი საწარმოს გასვლისას გუდვილის ღირებულება მიჩნეული იყოს 

გამოსაქვით ხარჯად; 
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(დ) აქტივის ან ვალდებულების საგადასახადო ბაზა თავდაპირველი აღიარებისას 

განსხვავდება მისი თავდაპირველი საბალანსო ღირებულებისგან; 

(ე)  შვილობილ საწარმოებში, ფილიალებსა და მეკავშირე საწარმოებში ფლობილი 

ინვესტიციების საბალანსო ღირებულება, ან ერთობლივ საქმიანობაში 

მონაწილეობის წილის საბალანსო ღირებულება განსხვავდება ამ ინვესტიციების ან 

მონაწილეობის წილის საგადასახადო ბაზისაგან. 

ყველა ზემოაღნიშნული დროებითი სხვაობა არ წარმოშობს გადავადებულ 

საგადასახადო აქტივებსა და ვალდებულებებს (იხ. პუნქტები 29.14 და 29.16). 

 

შენიშვნები —მე-2 ეტაპი, დროებითი სხვაობები 
 

დროებითი სხვაობა არის სხვაობა აქტივის ან ვალდებულების საბალანსო 

ღირებულებასა და მის საგადასახადო ბაზას შორის - იხ. 29.12-ე პუნქტი.  გადავადებული 

გადასახადი გამოითვლება აღნიშნულ დროებით სხვაობებზე, რომლებიც წარმოადგენენ 

დაბეგვრად დროებით სხვაობებსა და გამოქვითვას დაქვემდებარებულ დროებით 

სხვაობებს. 

ზოგიერთი დროებითი სხვაობა წარმოიქმნება დროში სხვაობის გამო და ჩნდება, 

როდესაც საგადასახადო გამოქვითვები ან ხარჯები ნებადართულია ხარჯის ან 

შემოსავლის აღიარების პერიოდისგან განსხვავებულ სააღრიცხვო პერიოდში. 

შემდგომი შემთხვევები ეხება იმ დროებითი სხვაობების მაგალითებს, რომლებიც 

წარმოადგენენ ქრონომეტრული (დროში) განსხვავებებს/სხვაობებს: 

(ა) ხარჯი გამოქვითვას ექვემდებარება დაბეგვრის  მიზნებისთვის მისი ფინანსური 

ანგარიშგების მიზნებისთვის ხარჯად აღიარების შემდგომ.   მაგალითად: 

 

(i) პენსია ან სხვა დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოებთან დაკავშირებული 

ხარჯები აღიარდება ხარჯად სააღრიცხვო მოგებაში დაქირავებულ პირთა 

მიერ გაწეული მომსახურების პერიოდში, თუმცა, გარკვეულ იურისდიქციებში, 

დაბეგვრის  მიზნებისთვის გამოქვითვას დაექვემდებარება მხოლოდ მომავალ 

პერიოდებში, როდესაც შენატანი ან გადახდა განხორციელდება (იხ. 39-ე 

მაგალითი 43-ე მაგალითის ფარგლებში); 

(ii) საგარანტიო ხარჯი აღიარდება სააღრიცხვო მოგებაში შესაბამისი გაყიდვების 

შესრულების შემდგომ, თუმცა, გარკვეულ იურისდიქციებში, საგადასახადო 

მიზნებისთვის გამოქვითვას დაექვემდებარება მხოლოდ საგარანტიო ხარჯის 

გადახდის დროს (იხ. 30-ე მაგალითი, 43-ე მაგალითის ფარგლებში); და 

(iii) უიმედო ვალის სააღრიცხვო მოგებაში ხარჯად აღიარება ხდება თუ  

მოთხოვნების შეფასების შედეგად დადგინდება, რომ მისი ამოღება 

შეუძლებელია. თუმცა, გარკვეულ იურისდიქციებში, მხოლოდ მოგვიანებით 

დაიშვება საგადასახადო გამოქვითვა, მაგალითად, როდესაც გარკვეული 

დროის გასვლის შემდგომ ვალი ხანდაზმული ხდება ან კლიენტი ოფიციალურ 

გაკოტრების პროცედურებს იწყებს (იხ. 29-ე მაგალითი 43-ე მაგალითის 

ფარგლებში). 

 

(ბ) შემოსავალი დაბეგვრას ექვემდებარება უფრო ადრე, ვიდრე ფინანსური ანგარიშგების 

მიზნებისთვის მისი აღიარება მოხდა.  მაგალითად: 

(i) კლიენტისგან მიღებული საავანსო გადახდა, რომელიც ჯერ არ 

კვალიფიცირდება ამონაგებად მსს ფასს სტანდარტის თანახმად, გარკვეული 
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იურისდიქციების შემთხვევაში საკასო მეთოდით იბეგრება (იხ. 37-ე 

მაგალითი 43-ე მაგალითის ფარგლებში); და  

(ii) საწარმოთა ჯგუფის ფარგლებში მიღებული მოგება მარაგებისთვის, რომლებიც 

რეალიზებული არ არის ჯგუფში, აღიარდება (უკუგატარებით) 

კონსოლიდაციის დროს, მაგრამ, გარკვეულ იურისდიქციათა ფარგლებში, 

მათი დაბეგვრა ხორციელდება გადატანის თარიღით.  

 (გ) შემოსავალი დაბეგვრას ექვემდებარება უფრო გვიან, ვიდრე ფინანსური 

ანგარიშგების მიზნებისთვის მისი აღიარება მოხდება.  მაგალითად: 

(i) საპროცენტო შემოსავალი დაირიცხება და აღიარდება ერთსა და იმავე 

პერიოდში, თუმცა დაიბეგრება შემდგომ პერიოდში, როდესაც მისი მიღება 

მოხდება ფულადი სახსრების სახით (იხ. მე-16 მაგალითი, 43-ე მაგალითის 

ფარგლებში); 

(ii) ამონაგები აღიარდება სააღრიცხვო მოგებაში ოპერაციით ან ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული შესრულების სტადიის მიხედვით (გარკვეულ 

შემთხვევებში, ამ მეთოდს უწოდებენ პროცენტული შესრულების მეთოდს). 

თუმცა, გარკვეულ იურისდიქციათა ფარგლებში, საგადასახადო 

მიზნებისთვის, ამონაგები დაბეგვრას ექვემდებარება მხოლოდ 

ხელშეკრულების ან ოპერაციის ბოლომდე შესრულების შემდგომ; და  

(iii) საკურსო სხვაობით მიღებული შემოსულობა უცხოურ ვალუტაში აღებულ 

სესხზე დაბეგვრას ექვემდებარება საწარმოს მიერ ვალის დაბრუნების დროს, 

მაშინ როდესაც, ფინანსური აღრიცხვის მიზნებისთვის, მისი აღიარება ხდება 

წარმოშობისთანავე (იხ. 35-ე მაგალითი 43-ე მაგალითის ფარგლებში). 

 (დ) ხარჯი გამოქვითვას ექვემდებარება დაბეგვრის მიზნებისთვის მისი ფინანსური 

ანგარიშგების მიზნებისთვის ხარჯად აღიარებამდე. მაგალითად, გარკვეულ 

იურისდიქციათა ფარგლებში, აქტივს ცვეთა ერიცხება უფრო სწრაფად 

საგადასახადო მიზნებისთვის, ვიდრე ფინანსური ანგარიშგების მიზნებისთვის (იხ. 

23-ე მაგალითი 43-ე მაგალითს ფარგლებში). 
 

იმ გარემოებათა მაგალითები, რომლებიც წარმოშობს დროებით სხვაობებს, 

ჩამოთვლილია 29.13-ე პუნქტში და მოიცავს შემთხვევებს, როდესაც საქმე 

ქრონომეტრული განსხვავებებს/სხვაობებს არ შეეხება. ნაცვლად აღნიშნულისა, აქტივის 

ან ვალდებულების საბალანსო ღირებულების ნაწილი, რომელიც წარმოშობს დროებით 

სხვაობას, საგადასახადო გამოქვითვას საერთოდ არ ექვემდებარება. ზემოაღნიშნული 

ყველა დროებითი სხვაობა არ წარმოშობს გადავადებულ საგადასახადო აქტივებსა და 

ვალდებულებებს, რადგან არსებობს გამონაკლისები - იხ. პუნქტები 29.14 და 29.16. 

 

მაგალითები—მე-2 ეტაპი, დროებითი სხვაობები, რომლებიც ქრონომეტრულ 

განსხვავებებს/სხვაობებს არ წარმოადგენენ 

 
მაგ. 47 X საწარმო,  20X1 წლის 30 დეკემბრისთვის, ფლობს მზა პროდუქციის მარაგებს 10,000 ფე-

ის ოდენობით. გაყიდვისას მარაგები ექვემდებარებიან გამოქვითვას დაბეგვრის 

მიზნებისთვის. გამოქვითვის თანხა უტოლდება ნივთის თვითღირებულებას.  20X1 წლის 

31 დეკემბერს Y საწარმომ სრულად შეიძინა X საწარმოს გამოშვებული მთელი სააქციო 

კაპიტალი და შესაბამისად, X საწარმო გახდა Y საწარმოს შვილობილი საწარმო. როდესაც 

Y საწარმო ახდენდა X საწარმოს შესყიდვის აღრიცხვას მის კონსოლიდირებულ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში, Y საწარმომ მარაგი შეაფასა მის რეალურ ღირებულებად - 12,000 ფე-დ. 
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ჯგუფში შემავალი საწარმოები საგადასახადო დეკლარაციას წარადგენენ ერთმანეთისგან 

დამოუკიდებლად. საგადასახადო გამოქვითვა, რომელიც ნებადართულია X საწარმოს 

მიერ მარაგის გაყიდვის დროს, კვლავ უცვლელად რჩება, მიუხედავად X საწარმოს 

საკუთრების უფლებაში ცვლილების განხორციელებისა.  

მარაგის ამოღების სავარაუდო გზა, გაყიდვის საშუალებით, დაბეგვრას ექვემდებარება.  

მარაგის გაყიდვიდან მიღებული ამონაგები მიეკუთვნება დასაბეგრ მოგებას.  როდესაც 

X საწარმო წარადგენს მის საგადასახადო დეკლარაციას, საგადასახადო ორგანო 

დაუშვებს მარაგის გაყიდვიდან გამოქვითვას მარაგის საბალანსო ღირებულების 

ოდენობით (10,000 ფე). 

შესაბამისად, როდესაც X საწარმო ამზადებს ინდივიდუალურ ფინანსური ანგარიშგებას, 

მარაგის საგადასახადო ბაზა შეადგენს 10,000 ფე-ს, ხოლო დროებითი სხვაობა კი - 

ნულის ტოლია.  აქედან გამომდინარე, დროებითი სხვაობა არ იქნება. 

Y საწარმოს კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგების მომზადების დროს, მარაგის 

საგადასახადო ბაზა იქნება 10,000 ფე, ხოლო დროებითი სხვაობა  - 2,000 ფე (საბალანსო 

ღირებულება 12,000 ფე-ს მინუს საგადასახადო ბაზა 10,000 ფე).  ეს ნიშნავს, რომ 

დროებითი სხვაობა უდრის Y საწარმოს მიერ X საწარმოს შესყიდვის დროს აღიარებული 

საბალანსო ღირებულების ზრდას. 

დავუშვათ, მარაგი გაიყიდა 12,000 ფე-დ 20X2 წლის იანვარში. მარაგის გაყიდვის დროს: 

 

ა) X საწარმოს ფინანსურ ანგარიშგებაში მოგება 2,000 ფე-ის ოდენობით აღიარდება 

მოგებაში ან ზარალში და გადასახადი ამ მოგებაზე აღიარდება მიმდინარე გადასახადში. 

 

ბ) Y საწარმოს კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში, გაყიდვიდან მიღებული 

მოგება არ აღიარდება არც მოგებაში და არც ზარალში, რადგან გაყიდვის ამონაგები 

12,000 ფე-ის ოდენობით უდრის მარაგის ხარჯს, რომელიც ასევე 12,000 ფე არის.   თუმცა, 

მიმდინარე გადასახადი მოიცავს გადასახადს 2,000 ფე-ის ოდენობით მოგებაზე, 

რომელიც მიიღო X საწარმომა. შესაბამისად, გადავადებული გადასახადის ანარიცხის 

გაუქმება (რაც მითითებულ იყო Y საწარმოს კონსოლიდირებულ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში რეალური ღირებულების ნაწილად, X საწარმოს შესყიდვის შედეგად) 

გამოიწვევდა თანაბარი და საპირისპირო გადასახადის თანხის აღიარებას მოგებაში ან 

ზარალში, რაც საბოლოო ჯამში (მიმდინარე და გადავადებული გადასახადისთვის 

ერთიანობაში) გამოიწვევდა საგადასახადო შედეგს მოგებაში ან ზარალში ნულის 

ოდენობით. 

მაგ. 48 საწარმომ შეისყიდა მიწის ნაკვეთი 10,000 ფე-დ, 20X1 წლის 1-ელ მარტს.  მიწის შესყიდვა 

მოხდა მესამე პირებზე გაქირავების მიზნით, რითაც შეესაბამება საინვესტიციო ქონების 

განმარტებას. მიწის გაყიდვის დროს, საგადასახადო ორგანო დაუშვებს მისი ფასის, 10,000 

ფე-ს, ნასყიდობით მიღებული მოგებიდან გამოქვითვას. მიწის გაყიდვამდე, ნებისმიერი 

ზრდა მის ღირებულებაში საგადასახადო ორგანოს მიერ დაბეგვრას არ ექვემდებარება. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, საწარმომ მოახდინა მიწის რეალური ღირებულების შეფასება 

საიმედოდ, ყოველგვარი მიზანშეუწონელი დანახარჯისა და ძალისხმევის გარეშე.  

რეალური ღირებულება უდრიდა 10,500 ფე-ს. მე-16 განყოფილების თანახმად, საწარმომ 

აღიარა მიწა მისი ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 10,500 ფე-დ და მისი ფასის 

ზრდა 500 ფე-ის ოდენობით აღიარა მოგებაში ან ზარალში. 
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29.30-ე პუნქტი ადგენს, რომ „...თუ გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება, ან 

გადავადებული საგადასახადო აქტივი წარმოიშობა საინვესტიციო ქონებასთან 

დაკავშირებით, რომელიც შეფასებულია რეალური ღირებულების მოდელის 

გამოყენებით, არსებობს უარყოფადი დაშვება იმისა, რომ საინვესტიციო ქონების 

საბალანსო ღირებულების ამოღება მოხდება გაყიდვის მეშვეობით. შესაბამისად, თუ 

აღნიშნული დაშვება არ არის უარყოფადი, გადავადებული საგადასახადო 

ვალდებულების, ან გადავადებული საგადასახადო აქტივის შეფასებამ უნდა ასახოს 

საინვესტიციო ქონების საბალანსო ღირებულების ამოღების საგადასახადო შედეგები 

მთლიანად მისი გაყიდვის მეშვეობით...“. 

აღნიშნული დაშვება მაშინ არის უარყოფადი, „თუ საინვესტიციო ქონება არის ცვეთადი 

და ...“  რადგან მიწა (განსხვავებით იჯარით აღებული მიწისა) წარმოადგენს არაცვეთად 

აქტივს (რაც ნიშნავს, რომ თუ აღირიცხება მე-17 განყოფილების - ძირითადი 
საშუალებები - თანახმად, მისი ღირებულება ცვეთას არ დაექვემდებარება), 

ზემოაღნიშნული დაშვება, ამ შემთხვევაში, უარყოფილი ვერ იქნება. შესაბამისად, 

საწარმო გადავადებული გადასახადს გამოითვლის იმ დაშვებით, რომ ის ვარაუდობს 

მიწის საბალანსო ღირებულების ამოღებას მისი გაყიდვით. 

გაყიდვით თანხის ამოღება განსახილველ იურისდიქციაში დაბეგვრას ექვემდებარება.  

მიწის საგადასახადო ბაზა უდრის 10,000 ფე-დან მომავალ საგადასახადო გამოქვითვას, 

ხოლო დროებითი სხვაობა  - 500 ფე-ს (10,500 ფე საბალანსო ღირებულებას მინუს 10,000 

ფე საგადასახადო ბაზა). დროებითი სხვაობა უდრის მიწის იმ საბალანსო ღირებულების 

გაზრდას, რომელიც მისი რეალურ ღირებულებად გადაანგარიშების შედეგად აღიარდა. 

შედეგად, საწარმო მისი ფინანსური ანგარიშგების მომზადების დროს აღიარებს მისი 

რეალური ღირებულების ზრდას 500 ფე-ით.  მიმდინარე გადასახადი არ წარმოიშობა 

მიწის ღირებულების გაზრდის შედეგად, რადგან აღნიშნული ღირებულება დაიბეგრება 

მიწის გაყიდვის დროს. თუმცა, გადავადებული გადასახადის ანარიცხის ზრდა 

(ნულიდან 500 ფე-ის დროებით სხვაობამდე) აღიარდება მოგებაში ან ზარალში, რაც 

გამოიწვევს საგადასახადო შედეგს ღირებულების ზრდის სახით იმავე საანგარიშგებო 

პერიოდში, რომელშიც აღნიშნული ზრდა განხორციელდა.  

შენიშვნა: გარკვეულ იურისდიქციათა ფარგლებში, აქტივის ან ვალდებულების 

რეალური ღირებულების გადაანგარიშება გავლენას ახდენს დასაბეგრ მოგებაზე 

მიმდინარე პერიოდში. თუ საგადასახადო ორგანო ნებადართულად დაუშვებდა, 

რეალური ღირებულების ზრდის შედეგად, ნასყიდობიდან დაშვებული გამოქვითვის 

10,500 ფე-მდე გაზრდას, 20X1 წლის 31 დეკემბრისთვის საგადასახადო ბაზა იქნებოდა 

10,500 ფე და დროებითი სხვაობა არ წარმოიშობოდა.  

 

მაგ. 49 ფაქტები იგივეა, რაც 48-ე მაგალითში, გარდა იმ გარემოებისა, რომ საგადასახადო 

ორგანოს მიერ ნებადართულია მიწის გაყიდვის საფასურის (10,000 ფე-ს) განსაზღვრული 

ინფლაციის ინდექსით გაზრდის შემდგომ, გამოქვითვას დაექვემდებაროს გაყიდვიდან 

მიღებული მოგებით.   

20X1 წლის 31 დეკემბერს მისი ინფლაციის გათვალისწინებით კორექტირებული 

თვითღირებულება შეადგენდა 10,167 ფე-ს.  

20X1 წლის 31 დეკემბერს, მიწის საგადასახადო ბაზა უდრის 10,167 ფე-ს (მომავალი 

საგადასახადო გამოქვითვა), ხოლო დროებითი სხვაობა  - 333 ფე-ს (10,500 ფე საბალანსო 

ღირებულებას მინუს 10,167 ფე საგადასახადო ბაზა). 
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მაგ. 50 საწარმომ 20X1 წლის 1-ელ მარტს 5,000 ფე-დ შეისყიდა აქტივი. საგადასახადო 

კანონმდებლობა არ უშვებს დასაბეგრი მოგებიდან ხარჯის რაიმე ნაწილის გამოქვითვას, 

არც გაყიდვით და არც ბიზნესში გამოყენების შედეგად.  

20X1 წლის 31 დეკემბერს აქტივი აღიარებულ იქნა საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში 4,167 ფე-დ.  

აქტივის ამოღების სავარაუდო გზა (რაც იქნება, მისი სხვა აქტივებთან ერთად გამოყენება 

საწარმოს ჩვეულებრივ საქმიანობაში, საოპერაციო მოგების წარმოქმნის მიზნით 

(დასაბეგრი მოგება))  წარმოშობს დასაბეგრი მოგების ზრდას. სავარაუდოა, რომ 

წარმოიქმნება დასაბეგრი მოგება, არანაკლებ, მისი საბალანსო ღირებულებისა, თუმცა 

საგადასახადო გამოქვითვები ნებადართული არ იქნება.  საგადასახადო ბაზა უდრის 

სამომავლო საგადასახადო გამოქვითვას და არის ნული. დროებითი სხვაობა, 

შესაბამისად, 20X1 წლის 31 დეკემბერს უდრის საბალანსო ღირებულებას - 4,167 ფე-ს. 

 

დასაბეგრი დროებითი სხვაობები 
 

29.14  გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება უნდა აღიარდეს ყველა დასაბეგრი 

დროებითი სხვაობის მიხედვით, იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც გადავადებული 

საგადასახადო ვალდებულება წარმოშობილია: 

(ა)  გუდვილის თავდაპირველ აღიარებასთან დაკავშირებით; ან 

(ბ) აქტივის ან ვალდებულების თავდაპირველი აღიარების გამო ისეთი ოპერაციების 

დროს, რომელიც: 

(i) არ მიიჩნევა საწარმოთა გაერთიანებად; და 

(ii) ოპერაციის შესრულების მომენტისათვის არ მოქმედებს არც სააღრიცხვო და არც  

      საგადასახადო მოგების (საგადასახადო ზარალის) თანხის სიდიდეზე. 

ამასთან, დასაბეგრ დროებით სხვაობებთან მიმართებით, რომლებიც დაკავშირებულია 

შვილობილ საწარმოებში, ფილიალებსა და მეკავშირე საწარმოებში ფლობილ 

ინვესტიციებთან, ან ერთობლივ საქმიანობაში მონაწილეობასთან, გადავადებული 

საგადასახადო ვალდებულებების აღიარება უნდა მოხდეს 29.25-ე პუნქტის შესაბამისად. 

 

შენიშვნები—მე-3 ეტაპი, დასაბეგრი დროებითი სხვაობები 

 
დასაბეგრი დროებითი სხვაობები განისაზღვრება ტერმინების ლექსიკონში როგორც 

„დროებითი სხვაობები, რომლებიც წარმოშობს დასაბეგრ თანხებს იმ მომავალი 

პერიოდების საგადასახადო მოგების (საგადასახადო ზარალის) ოდენობის დასადგენად, 

რომელთა განმავლობაშიც აქტივის საბალანსო ღირებულების ამოღება, ან 

ვალდებულების საბალანსო ღირებულების დაფარვა მოხდება“. 

დასაბეგრი დროებითი სხვაობები ის დროებითი სხვაობებია, რომლებიც წარმოშობს 

გადასახადის ზრდას ან სამომავლოდ საგადასახადო ზარალის შემცირებას. ასეთად, 

აღიარდება გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება (ნაცვლად აქტივისა). 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აღიარებული აქტივებისთვის, დასაბეგრი 

დროებითი სხვაობები წარმოიშობა, როდესაც აქტივის საბალანსო ღირებულება 

აჭარბებს მის საგადასახადო ბაზას (მაგალითად, საპროცენტო შემოსავალზე მოთხოვნა, 

რომელიც მისი ფულადი სახსრების სახით მიღების დროს დაიბეგრება).  როდესაც ხდება 

აქტივის საბალანსო ღირებულების ამოღება, ეკონომიკური სარგებელი, რომელიც 

ექვემდებარება დაბეგვრას (ამ მაგალითში, საპროცენტო შემოსავლის მოთხოვნის 
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საბალანსო ღირებულება), გადააჭარბებს სამომავლოდ ნებადართულ საგადასახადო 

გამოქვითვებს (როგორიც არის, საგადასახადო ბაზა, რომელიც საპროცენტო შემოსავლის 

მოთხოვნის შემთხვევაში ნულს უდრის). აღნიშნული იწვევს გადავადებულ 

საგადასახადო ვალდებულებას დამატებით გადასახადებთან დაკავშირებით, 

რომლებიც მომავალ პერიოდებში იქნება გადასახდელი. 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აღიარებული ვალდებულებებისთვის, 

დასაბეგრი დროებითი სხვაობა წარმოიშობა თუ ვალდებულების საგადასახადო ბაზა 

აჭარბებს მის საბალანსო ღირებულებას (მაგალითად, უცხოურ ვალუტაში აღებული 

სესხი, რომელიც ფინანსური ანგარიშგების მიზნებისთვის შემცირდა საკურსო სხვაობის 

შემოსულობით და დაბეგვრას დაექვემდებარება სესხის დაბრუნების დროს).  თუ სესხი 

დაიფარება მისი საბალანსო ღირებულებით, დასაბეგრი მოგება გაიზრდება. აქედან 

გამომდინარე, აღნიშნული იწვევს გადავადებულ საგადასახადო ვალდებულებას 

დამატებით გადასახადებთან დაკავშირებით, რომლებიც  მომავალ პერიოდებში იქნება 

გადასახდელი. 

ყველა სხვა მუხლისთვის, რომლებსაც აქვთ საგადასახადო ბაზა, მაგრამ ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში არ არიან აქტივად ან ვალდებულებად აღიარებული, 

დასაბეგრი დროებითი სხვაობა წარმოიშობა, თუ წარმოიშობა მომავალი დასაბეგრი 

მოგება. 

შემდგომი ცხრილი აჯამებს თუ როდის წარმოიშობა დასაბეგრი დროებითი სხვაობები, 

თუმცა დამატებითი ეტაპები საჭიროა, რათა დადგინდეს, რამდენად მოხდა 

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულების აღიარება.  

 

 

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება აღიარდება ყველა დასაბეგრი დროებითი 

სხვაობისთვის, გარდა იმისა, რომელიც წარმოიშობა გუდვილის თავდაპირველი 

აღიარებით ან იმ აქტივის ან ვალდებულების თავდაპირველი აღიარებით, რომლებიც არ 

წარმოადგენენ საწარმოთა გაერთიანების ფარგლებში შეძენილს და არც სააღრიცხვო 

მოგებასა თუ დასაბეგრ მოგებაზე ახდენენ გავლენას ოპერაციის შესრულების 

მომენტისთვის. 

გუდვილი წარმოადგენს ნაშთს, სხვაობას ბიზნესის შესყიდვისთვის გადახდილ ფასსა 

და იდენტიფიცირებადი აქტივების, ვალდებულებებისა და შეძენილი პირობითი 

ვალდებულებების რეალურ ღირებულებას შორის. თუ გუდვილის ოდენობის 

დაანგარიშების შემდგომ, გუდვილიდან წარმოშობილი გადავადებული გადასახადი 

დაანგარიშებას და აღიარებას მოითხოვდა, ეს გამოიწვევდა აღიარებული გუდვილის 

რას მოიცავს ფინანსური 
მდგომარეობის ანგარიშება 

დასაბეგრი დროებითი სხვაობები წარმოიშობა მაშინ, 
როდესაც: 

აქტივი აქტივის საბალანსო ღირებულება უფრო მაღალია, 

ვიდრე მისი საგადასახადო ბაზა. 

ვალდებულება ვალდებულების საბალანსო ღირებულება ნაკლებია, 

ვიდრე მისი საგადასახადო ბაზა. 

არაფერი თუ არსებობს მომავალში დასაბეგრი მოგება, 

რომელიც გამომდინარეობს წარსული მოვლენის 

შედეგად, მაგალითად, მოგებისა და ზარალის 

ანგარიშგებაში აღიარებული მოგება. 
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რაოდენობის ცვლილებას, რაც ასევე გამოიწვევდა აღიარებული გადავადებული 

გადასახადის ცვლილებას. შესაბამისად, გამოყენება გაგრძელდებოდა. აქედან 

გამომდინარე, როგორც პრაქტიკულად მიზანშეწონილი მიდგომა, გადავადებული 

გადასახადი გუდვილის თავდაპირველ აღიარებაზე არ აღიარდება. ეს ნიშნავს, რომ 

გადავადებული გადასახადი შესაძლოა აღიარდეს იდენტიფიცირებადი წმინდა 

აქტივების რეალურ ღირებულებად დაკორექტირებისას, რომელთა შესყიდვაც მოხდა 

საწარმოთა გაერთიანების დროს, მაგრამ გადავადებული გადასახადი არ აღიარდება 

ბიზნესის გაერთიანებით წარმოქმნილ გუდვილზე. შემდგომ, თუ, საგადასახადო 

კანონმდებლობა არ უშვებს გუდვილიდან რაიმე სახის გამოქვითვას, არც წლიური 

საგადასახადო ამორტიზაციის გამოქვითვების სახით როდესაც გუდვილი წარმოქმნის 

მოგებას ან არც ბიზნესის გაყიდვისას, გუდვილს არ ექნება გავლენა გადავადებულ 

გადასახადზე. თუმცა, თუ საგადასახადო კანონმდებლობა დაუშვებს დასაბეგრი 

მოგებიდან გამოქვითვას როგორც წლიური საგადასახადო ამორტიზაციის გამოქვითვას 

და აღნიშნულის განხორციელების დრო არ დაემთხვევა ფინანსური ანგარიშგების 

მიზნებისთვის წლიურ ამორტიზაციას, დროებითი სხვაობები (ქრონომეტრული 

განსხვავებები/სხვაობები) წარმოიქმნება და გადავადებული გადასახადი აღიარდება.  იხ. 

51-ე და 52-ე მაგალითები. 

თუ დროებითი სხვაობა წარმოიშობა ისეთი აქტივის ან ვალდებულების თავდაპირველი 

აღიარებით, რომელიც არც საწარმოთა გაერთიანების ფარგლებში შეძენილია და არც 

გავლენას ახდენს სააღრიცხვო მოგებასა თუ დასაბეგრ მოგებაზე ოპერაციის 

განხორციელების მომენტისთვის, გადავადებული გადასახადი არ აღიარდება.  იხ. 53-ე 

და 54-ე მაგალითები. 

 

მაგალითები — მე-3 ეტაპი, დასაბეგრი დროებითი სხვაობები 
 

მაგ. 51 საწარმოთა გაერთიანების შედეგად, საწარმო აღიარებს გუდვილს 200 ფე-ის ოდენობით.   

საგადასახადო ორგანო კრძალავს, დასაბეგრი მოგების დადგენისთვის, გუდვილის 

საბალანსო ღირებულების შემცირებას გამოსაქვითი ხარჯის სახით. გუდვილის 

ღირებულება ასევე არ დაექვემდებარება გამოქვითვას იმ შემთხვევაშიც, თუ ძირითადი 

ბიზნესი გაიყიდება. საწარმო გუდვილის ამორტიზაციას ახდენს 10 წლის განმავლობაში. 
 

გუდვილის საგადასახადო ბაზა ნულის ტოლია. შედეგად, დროებითი სხვაობა შეადგენს 

200 ფე-ს.  20.14(ა) პუნქტი უკრძალავს საწარმოს ბიზნესის გაერთიანების შედეგად 

წარმოქმნილი გადავადებული საგადასახადო ვალდებულების აღიარებას. თუ საწარმო 

შემდგომ აღიარებს 20 ფე-ის ოდენობის ამორტიზაციას გუდვილისთვის, დროებითი 

სხვაობა გუდვილისთვის შემცირდება 200 ფე-დან 180 ფე-მდე, რაც გამოიწვევს 

აუღიარებელი გადავადებული საგადასახადო ვალდებულების შემცირებას.  

აუღიარებელი გადავადებული საგადასახადო ვალდებულების ოდენობის შემცირება 

უკავშირდება გუდვილის თავდაპირველ აღიარებას. მაშასადამე, გადავადებული 

გადასახადი არ უნდა აღიარდეს დროებით სხვაობაზე. დროებითი სხვაობა წარმოადგენს 

თავდაპირველი აუღიარებელი დროებითი სხვაობის ნაწილს.  

მსგავსად, თუ გუდვილის გაუფასურება აღიარდება, მაგალითად, 30 ფე-ის ოდენობით, 

გაუფასურების ზარალი 30 ფე-ის ოდენობით აღიარდება მე-6 წელს, ხოლო დროებითი 

სხვაობა შემცირდება 30 ფე-ის ოდენობით და აუღიარებელი გადავადებული 

საგადასახადო ვალდებულების შესაბამისი შემცირება ასევე მიიჩნევა გუდვილის 

თავდაპირველ აღიარებასთან დაკავშირებულად. მაშასადამე, საწარმო არ აღიარებს 

გადავადებულ საგადასახადო ვალდებულებას. 
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მაგ. 52 საწარმოთა გაერთიანების დროს საწარმო აღიარებს გუდვილს 200 ფე-ის ოდენობით, 

საგადასახადო მიზნებისთვის გამოქვითვას ექვემდებარება 20%-იანი განაკვეთით, 

წლიურად, შესყიდვის პირველივე წლიდან. თუ ბიზნესი, რომელსაც ეკუთვნის გუდვილი 

გაიყიდა, ნებადართულია გამოქვითვები ხარჯის 100%-ის ოდენობით, თუმცა ყველა წინა 

გამოქვითვა, რომელიც სარგებლობისთვის იქნა მიღებული, უნდა დაბრუნდეს (ამგვარს 

მიეკუთვნება, თუ მოხდება ყველა წინა პერიოდში გუდვილის ამორტიზაციის გამო 

გაკეთებული გამოქვითვის დაბრუნება). 

გუდვილის საგადასახადო ბაზა უდრის 200 ფე-ს თავდაპირველი აღიარების დროს, ხოლო 

წლის ბოლოს - 160 ფე-ს.  გუდვილი ამორტიზაციას ექვემდებარება ფინანსური 

ანგარიშგების მიზნებისთვის 10 წლის განმავლობაში.  პირველი წლის განმავლობაში, 

გუდვილის საბალანსო ღირებულება შეადგენს 180 ფე-ს.  

გუდვილთან დაკავშირებული დროებითი საგადასახადო აქტივები და 

ვალდებულებები აღიარდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი არ გამომდინარეობენ 

გუდვილის თავდაპირველი აღიარებიდან. ამ შემთხვევაში, არ არსებობს დროებითი 

სხვაობა (200 ფე-ის ოდენობის საბალანსო ღირებულებას მინუს 200 ფე-ის ოდენობის 

საგადასახადო ბაზა) თავდაპირველი აღიარებიდან. 20 ფე-ის ოდენობის დროებითი 

სხვაობა (180 ფე-ის ოდენობის საბალანსო ღირებულებას მინუს 160 ფე-ის ოდენობის 

საგადასახადო ბაზა) წარმოიშობა პირველი წლის ბოლოს. აღნიშნული დროებითი 

სხვაობა არ შეიძლება წარმოადგენდეს თავდაპირველ აუღიარებელ დროებით სხვაობას, 

რადგან მოცემულ მაგალითში, არ არსებობდა თავდაპირველი აუღიარებელი დროებითი 

სხვაობა. აღნიშნულის ნაცვლად, დროებითი სხვაობა წარმოიშობა, რადგან გუდვილის 

ღირებულება დაბეგვრის მიზნებისთვის გამოქვითვას ექვემდებარება და საგადასახადო 

გამოქვითვები დაჩქარებულია სააღრიცხვო გამოქვითვებისგან განსხვავებით. რადგან, 

აქტივის (გუდვილის) საბალანსო ღირებულება საგადასახადო ბაზაზე მეტია, 

წარმოიშობა გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება. მაგალითად, თუ 

საგადასახადო განაკვეთი 20%-ს უდრის, გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება 

4 ფე-ის ოდენობით უნდა იქნეს აღიარებული. 

მსგავსად, თუ ხდება გუდვილის გაუფასურების აღიარება, მაგალითად, გაუფასურების 

ზარალი აღიარდა მე-3 წელს 30 ფე-ის ოდენობით და საგადასახადო განაკვეთი კვლავ 

20% რჩება, გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება მე-3 წლის ბოლოს იქნება 6 

ფე-ით ნაკლები, ვიდრე იქნებოდა. 6 ფე იქნება გადავადებულ საგადასახადო 

ვალდებულებაში ცვლილების ნაწილი წლის განმავლობაში და აღიარდება მოგებაში ან 

ზარალში. გაუფასურება ასევე აღიარდებოდა მოგებაში ან ზარალში მე-3 წელს. 

გაუფასურების ზარალი და გადავადებული გადასახადის ცვლილება, გაუფასურების 

შედეგად, აღიარდება იმავე სააღრიცხვო პერიოდში. 

 

მაგ. 53 ფაქტები იგივეა, რაც 27-ე მაგალითში. 20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ მოიპოვა 

ლიცენზია 5,000 ფე-დ, რომელსაც აქვს სასარგებლო მომსახურების ვადა 10 წლით.  

არამატერიალური აქტივების გამოყენების ვადად მიიჩნევა სრული 10 წელი.  20X1 წლის 

31 დეკემბერში მისი საბალანსო ღირებულება უდრის 4,500 ფე-ს.  ლიცენზიის ვადის 

გასვლის, გაყიდვის ან ამორტიზაციის შედეგად, საგადასახადო გამოქვითვების მოთხოვნა 

დაუშვებელია.  

არამატერიალური აქტივის ამოღების სავარაუდო გზა (რაც არის მისი საშუალებით 

საოპერაციო მოგების (დასაბეგრი მოგების) წარმოქმნა) შექმნის დასაბეგრ მოგებას.  

აქტივის ამოღებისთვის საგადასახადო გამოქვითვები ნებადართული არ არის.   

საგადასახადო ბაზა უდრის სამომავლო საგადასახადო გამოქვითვას და არის ნულის 
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ტოლი, როგორც 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, ასევე 20X1 წლის 31 დეკემბერს. 20X1 წლის 1-

ელ იანვარს დროებითი სხვაობა უდრის 5,000 ფე-ს. თუმცა, გადავადებული 

საგადასახადო ვალდებულება აღიარებული არ არის, რადგან ამგვარი ვალდებულება 

წარმოიშობა აქტივის თავდაპირველი აღიარების შედეგად, რომელიც საწარმოთა 

გაერთიანების დროს შეძენილი არ ყოფილა და შესყიდვის მომენტისთვის არ ახდენს 

გავლენას არც სააღრიცხვო მოგებაზე, არც დასაბეგრ მოგებაზე. 

500 ფე ამორტიზაცია აღიარდება 20X1 წელს და დროებითი სხვაობა შემცირდება 4,500 

ფე-მდე 20X1 წლის 31 დეკემბერს. 4,500 ფე დროებითი სხვაობა წარმოადგენს 

თავდაპირველ დროებით სხვაობას, რომელიც წარმოიშობა ლიცენზიის თავდაპირველი 

აღიარებით.  მაშასადამე, გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება არ აღიარდება.  
 

მაგ. 54 ფაქტები იგივეა, რაც 53-ე მაგალითში, გარდა იმ გარემოებისა, რომ ლიცენზიის საფასური 

დაბეგვრის მიზნებისთვის გამოქვითვას ექვემდებარება, წლიურად 20%-იანი განაკვეთით, 

შესყიდვის წლიდან დაწყებული. თუ ლიცენზია გაიყიდება, გამოქვითვა ნებადართულია 

საფასურის 100%-ის ოდენობით, თუმცა მოხდება წინა, ლიცენზიის ამორტიზაციაზე უკვე 

დარიცხული, გამოქვითვების დაბრუნება. 

აქტივებთან დაკავშირებული დროებითი სხვაობების გადავადებული საგადასახადო 

აქტივები და ვალდებულებები აღიარდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი არ 

გამომდინარეობენ იმ აქტივის თავდაპირველი აღიარებიდან, რომლის შეძენაც არ 

მომხდარა საწარმოთა გაერთიანებით და ოპერაციის შესრულების მომენტისთვის არ 

ახდენენ გავლენას არც სააღრიცხვო მოგებაზე და არც დასაბეგრ მოგებაზე. ამ 

შემთხვევაში, არ არსებობს დროებითი სხვაობა თავდაპირველი აღიარებიდან (5,000 ფე-

ის ოდენობის საბალანსო ღირებულებას მინუს 5,000 ფე-ის ოდენობის საგადასახადო 

ბაზა). 500 ფე-ის ოდენობის დროებითი სხვაობა (4,500 ფე-ის ოდენობის საბალანსო 

ღირებულებას მინუს 4,000 ფე-ის ოდენობის საგადასახადო ბაზა) წარმოიშობა პირველი 

წლის ბოლოს. აღნიშნული დროებითი სხვაობა არ შეიძლება წარმოადგენდეს 

თავდაპირველ აუღიარებელ დროებით სხვაობას, რადგან მოცემულ მაგალითში, არ 

არსებობდა თავდაპირველი აუღიარებელი დროებითი სხვაობა. აღნიშნულის ნაცვლად, 

დროებითი სხვაობა წარმოიშობა, რადგან ლიცენზიის ღირებულება დაბეგვრის 

მიზნებისთვის გამოქვითვას ექვემდებარება და საგადასახადო გამოქვითვები 

დაჩქარებულია სააღრიცხვო გამოქვითვებისგან განსხვავებით. რადგან, ლიცენზიის 

საბალანსო ღირებულება საგადასახადო ბაზაზე მეტია, წარმოიშობა გადავადებული 

საგადასახადო ვალდებულება. მაგალითად, თუ საგადასახადო განაკვეთი 20%-ს უდრის, 

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება 100 ფე-ის ოდენობით უნდა იქნეს 

აღიარებული. 

მსგავსად, თუ ხდება ლიცენზიის გაუფასურების აღიარება, მაგალითად, გაუფასურების 

ზარალი აღიარდა მე-4 წელს 800 ფე-ის ოდენობით და საგადასახადო განაკვეთი კვლავ 

20% რჩება, გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება მე-4 წლის ბოლოს იქნება 160 

ფე-ით ნაკლები, ვიდრე იქნებოდა. 160 ფე იქნება გადავადებული საგადასახადო 

ვალდებულების მოძრაობის ნაწილი წლის განმავლობაში და აღიარდება მოგებაში ან 

ზარალში. გაუფასურება ასევე აღიარდებოდა მოგებაში ან ზარალში მე-4 წელს. 

გაუფასურების ზარალი და გადავადებული გადასახადის ცვლილება, რომელიც 

გამოწვეულია გაუფასურების შედეგად, აღიარდება იმავე სააღრიცხვო პერიოდში. 

29.15   ზოგიერთი დროებითი სხვაობა წარმოიშობა მაშინ, როდესაც რაიმე შემოსავალი ან ხარჯი 

ჩართულია ერთი საანგარიშგებო პერიოდის სააღრიცხვო მოგებაში, ხოლო 

საგადასახადო მოგებაში გაითვალისწინება სხვა საანგარიშგებო პერიოდში. ამგვარ 
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დროებით სხვაობებს ხშირად უწოდებენ ქრონომეტრულ განსხვავებებს/ სხვაობებს. 

ქვემოთ ჩამოთვლილია ამგვარი დასაბეგრი დროებითი სხვაობების მაგალითები, 

რომლებიც, შესაბამისად, წარმოშობს გადავადებულ საგადასახადო ვალდებულებებს: 

(ა) საპროცენტო ამონაგები სააღრიცხვო მოგებაში გაითვალისწინება დროის 

პროპორციულად, თუმცა, ზოგიერთ იურიდიქციაში მისი ჩართვა საგადასახადო 

მოგებაში შეიძლება მაშინ, როდესაც ფული შემოვა საწარმოში. ამგვარ ამონაგებთან 

დაკავშირებით აღიარებული მოთხოვნების საგადასახადო ბაზა ნულის ტოლია, 

რადგან აღნიშნული ამონაგები გავლენას არ ახდენს საგადასახადო მოგების 

სიდიდეზე, სანამ საწარმოში არ შემოვა ფულადი სახსრები;  

(ბ)  საგადასახადო მოგების (საგადასახადო ზარალის) განსაზღვრისათვის გამოყენებული 

ცვეთის ოდენობა შეიძლება განსხვავდებოდეს სააღრიცხვო მოგების 

გაანგარიშებისას გამოყენებული ცვეთის თანხისაგან. ამ შემთხვევაში, დროებითი 

სხვაობა არის აქტივის საბალანსო ღირებულებასა და მის საგადასახადო ბაზას 

შორის განსხვავების თანხა, სადაც საგადასახადო ბაზა არის აქტივის 

თავდაპირველი ღირებულება (თვითღირებულება), ყველა გამოქვითვის 

გათვალისწინებით, რომლებიც დადგენილია საგადასახადო კანონმდებლობით ამ 

აქტივთან მიმართებით, მიმდინარე და წინა საანგარიშგებო პერიოდების 

საგადასახადო მოგების გაანგარიშების მიზნებისთვის. დასაბეგრი დროებითი 

სხვაობა და, შესაბამისად, გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება 

წარმოიშობა მაშინ, როდესაც საგადასახადო კანონმდებლობა ითვალისწინებს 

დაჩქარებულ ცვეთას. თუ საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

ცვეთის ნორმები უფრო ნაკლებია, ვიდრე სააღრიცხვო ცვეთა, მაშინ წარმოიშობა 

გამოსაქვითი დროებითი სხვაობა და, შესაბამისად, გადავადებული საგადასახადო 

აქტივი. (იხ. 26.16 პუნქტი) 

 

შენიშვნები — მე-3 ეტაპი, დასაბეგრი დროებითი სხვაობები 
 

ზოგიერთი დროებითი სხვაობა, წარმოადგენს ქრონომეტრულ განსხვავებას/სხვაობას 

და ჩნდება, როდესაც საგადასახადო გამოქვითვები ან ხარჯები ნებადართულია ხარჯის 

ან შემოსავლის აღიარების პერიოდისგან განსხვავებულ სააღრიცხვო პერიოდში.  

მაგალითად, 100 ფე საპროცენტო შემოსავალი აღიარებულ იქნა ერთ წელს, მაგრამ არ 

დაიბეგრება მის მიღებამდე - შემდეგ წლამდე.  

დასაბეგრი დროებითი სხვაობები, რომლებიც ქრონომეტრულ განსხვავებებს/სხვაობებს 

წარმოადგენენ, წარმოიშობა, როდესაც:  

 (ა) შემოსავალი დაბეგვრას ექვემდებარება უფრო გვიან, ვიდრე ფინანსური 

ანგარიშგების მიზნებისთვის მისი აღიარება მოხდა; და 

 (ბ) დაბეგვრის  მიზნებისთვის ხარჯი გამოქვითვას ექვემდებარება, მისი 

ფინანსური ანგარიშგების მიზნებისთვის ხარჯად აღიარებამდე. 

29.15 პუნქტში მოცემულ მაგალითებთან ერთად, დამატებით, შემდეგი წარმოადგენს 

დასაბეგრი დროებითი სხვაობების - ქრონომეტრული განსხვავებები/ სხვაობების - 

მაგალითებს: 

 (ა) ამონაგები აღიარდება სააღრიცხვო მოგებაში ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული შესრულების სტადიის ან ოპერაციის მიხედვით 

(გარკვეულ შემთხვევებში, ამ მეთოდს უწოდებენ პროცენტული შესრულების 

მეთოდს). თუმცა, დაბეგვრის  მიზნებისთვის ამონაგები დაბეგვრას 
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ექვემდებარება მხოლოდ ხელშეკრულების ან ოპერაციის ბოლომდე 

შესრულების შემდგომ; და 

 (ბ) საკურსო სხვაობის შემოსულობა უცხოურ ვალუტაში აღებულ სესხზე 

დაბეგვრას ექვემდებარება საწარმოს მიერ სესხის დაბრუნების დროს, მაშინ 

როდესაც, ფინანსური აღრიცხვის მიზნებისთვის, მისი აღიარება ხდება 

წარმოშობისთანავე (იხ. 35-ე მაგალითი 43-ე მაგალითის ფარგლებში). 

ისეთი დროებითი სხვაობის მაგალითი, რომელიც არ წარმოადგენს ქრონომეტრულ 

განსხვავებას/სხვაობას, იქნება სხვაობა, რომელიც ჩნდება ძირითადი საშუალებების მე-

17 განყოფილების თანახმად გადაფასების შედეგად, როცა ექვივალენტური 

კორექტირება დაბეგვრის მიზნებისთვის არ მომხდარა. იხ. 29.13 პუნქტი სხვა 

მაგალითებისთვის.  

 

 

გამოსაქვითი დროებითი სხვაობები 
 

29.16    გადავადებული საგადასახადო აქტივი უნდა აღიარდეს ყველა გამოსაქვითი დროებითი 

სხვაობის მიხედვით, რადგან მოსალოდნელია საგადასახადო მოგების წარმოშობა და 

ამის საფუძველზე შესაძლებელი იქნება გამოსაქვითი დროებითი სხვაობის გამოყენება, 

იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც გადავადებული საგადასახადო აქტივი წარმოიშობა 

აქტივის ან ვალდებულების თავდაპირველი აღიარებისას ისეთი ოპერაციების შედეგად, 

რომელიც: 

(ა) არ წარმოადგენს საწარმოთა გაერთიანებას; და 

(ბ) ოპერაციის შესრულების მომენტში გავლენას არ ახდენს არც სააღრიცხვო და არც 

საგადასახადო მოგებაზე (საგადასახადო ზარალზე). 

თუმცა, შვილობილ საწარმოებში, ფილიალებსა და მეკავშირე საწარმოებში ფლობილ 

ინვესტიციებთან და ერთობლივ საქმიანობაში მონაწილეობასთან დაკავშირებულ 

გამოსაქვით დროებით სხვაობებთან მიმართებით გადავადებული საგადასახადო აქტივი 

უნდა აღიარდეს 29.26-ე პუნქტის შესაბამისად. 

 

შენიშვნები—მე-4 ეტაპი, გამოქვითვას დაქვემდებარებული დროებითი სხვაობები 
 

დასაბეგრი დროებითი სხვაობები განისაზღვრება ტერმინების ლექსიკონში, როგორც 

„დროებითი სხვაობები, რომლებიც წარმოშობს გამოსაქვით თანხებს იმ მომავალი 

პერიოდების დასაბეგრი მოგების (დასაბეგრი ზარალის) ოდენობის გაანგარიშებისას, 

როდესაც აქტივის საბალანსო ღირებულების ამოღება, ან ვალდებულების საბალანსო 

ღირებულების დაფარვა მოხდება“. 

დასაბეგრი დროებითი სხვაობები ის დროებითი სხვაობებია, რომლებიც წარმოშობს 

სამომავლოდ გადასახდელი გადასახადის შემცირებას. ასეთად აღიარდება 

გადავადებული საგადასახადო აქტივი (ნაცვლად ვალდებულებისა). 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, აღნიშნული აქტივებისთვის, გამოსაქვითი 

დროებითი სხვაობა წარმოიშობა, როდესაც აქტივის საგადასახადო ბაზა აჭარბებს მის 

საბალანსო ღირებულებას (მაგალითად, როდესაც მიწის ნაკვეთი აისახება მისი 

რეალური ღირებულებით, რაც ეკონომიკური ვარდნის პირობებში ნაკლებია მისი 

თვითღირებულებაზე, ხოლო მისი გაყიდვიდან წარმოქმნილი საგადასახადო 

შეღავათები უდრის მიწის ღირებულებას).  თუ აქტივის საფასური დაიფარება მისი 
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საბალანსო ღირებულებით, წმინდა გამოქვითვა შესაძლებელი იქნება. აღნიშნული 

წარმოშობს გადავადებულ საგადასახადო აქტივს, რომლებიც გამოიწვევს მომავალ 

პერიოდებში გადასახდელი გადასახადის შემცირებას. 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში ნაჩვენები ვალდებულებებისთვის 

გამოსაქვითი დროებითი სხვაობა ჩნდება თუ ვალდებულების საბალანსო ღირებულება 

აჭარბებს მის საგადასახადო ბაზას (მაგალითად, როდესაც საგარანტიო ხარჯი და 

ანარიცხი აღიარებულ იქნა, თუმცა საგადასახადო გამოქვითვა ხელმისაწვდომი არ არის 

სანამ არ მოხდება თანხის გადახდა ან გარანტიით სარგებლობა). თუ ანარიცხის 

საფასური დაიფარება მისი საბალანსო ღირებულებით, წმინდა გამოქვითვა 

შესაძლებელი იქნება.  აღნიშნული წარმოშობს გადავადებულ საგადასახადო აქტივს, 

რომლებიც გამოიწვევს მომავალ პერიოდებში გადასახდელი გადასახადის შემცირებას. 

სხვა მუხლებისთვის, რომლებსაც აქვთ საგადასახადო ბაზა, თუმცა აქტივებად და 

ვალდებულებებად ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში არ აღიარებულან, 

გამოსაქვითი დროებითი სხვაობა წარმოიშობა იმ შემთხვევაში, თუ მოსალოდნელია, 

რომ სამომავლო საგადასახადო გამოქვითვის ხარჯი გამოიწვევს მომავალში დასაბეგრი 

მოგების შემცირებას (მაგალითად, როდესაც სამეცნიერო-კვლევითი ხარჯები 

აღიარდება როგორც ხარჯი სააღრიცხვო მოგებაში ან ზარალში, მაგრამ დასაშვები არ 

არის დასაბეგრი მოგებიდან გამოქვითვა მომდევნო პერიოდამდე). 

შემდგომი ცხრილი აჯამებს, თუ როდის წარმოიშობა გამოსაქვითი დროებითი 

სხვაობები, თუმცა დამატებითი ეტაპები საჭიროა, რათა დადგინდეს, რამდენად მოხდა 

გადავადებული საგადასახადო აქტივის აღიარება. 

 

 

გადავადებული საგადასახადო აქტივი უნდა აღიარდეს ყველა გამოსაქვითი დროებითი 

სხვაობის მიხედვით, მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოსალოდნელია  დასაბეგრი მოგების 

წარმოშობა და ამის საფუძველზე, შესაძლებელი იქნება გამოსაქვითი დროებითი 

სხვაობის გამოყენება, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც გადავადებული 

საგადასახადო აქტივები არ აღიარდება თუ ის წარმოშობილია ისეთი აქტივის ან 

ვალდებულების თავდაპირველი აღიარებით, რომელიც არ წარმოადგენს საწარმოთა 

გაერთიანების ფარგლებში შეძენილს და არც გავლენას ახდენს როგორც სააღრიცხვო 

მოგებაზე, ასევე დასაბეგრ მოგებაზე ოპერაციის შესრულების მომენტისთვის.  

გადავადებული საგადასახადო აქტივების აღიარება ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 

თუ სავარაუდოა იმ საგადასახადო (დასაბეგრი) მოგების წარმოშობა, რომელზეც 

შესაძლებელი იქნება დროებითი სხვაობის გამოყენება. სამომავლო საგადასახადო 

რას მოიცავს ფინანსური 
მდგომარეობის ანგარიშგება 

დასაბეგრი დროებითი სხვაობები წარმოიშობა 
მაშინ, როდესაც: 

აქტივი აქტივის საბალანსო ღირებულება ნაკლებია, ვიდრე 

მისი საგადასახადო ბაზა. 

ვალდებულება ვალდებულების საბალანსო ღირებულება მეტია, 

ვიდრე მისი საგადასახადო ბაზა. 

არაფერი. თუ არსებობს მომავალში დასაბეგრი მოგება, 

რომელიც გამომდინარეობს წარსული მოვლენის 

შედეგად, მაგალითად, მოგებისა და ზარალის 

ანგარიშგებაში აღიარებული ხარჯი. 
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გამოქვითვა საწარმოსთვის ხელსაყრელია და წარმოადგენს აქტივს  მხოლოდ მაშინ, თუ 

ის ამცირებს სამომავლო გადასახადებს ან იწვევს სამომავლო საგადასახადო ზარალს, 

რომელიც შეიძლება გადატანილ იქნეს მომავალ პერიოდში მომგებიან წელს ან წარსული 

პერიოდისთვის ჩაითვალოს დასაბეგრი მოგებიდან. გამოსაქვითი დროებითი სხვაობის 

აქტივად აღიარებისთვის საჭიროა საწარმოს დადგენილი ჰქონდეს, რომ სავარაუდოა 

დასაბეგრი მოგების იმ ოდენობით მიღება, რომლის მიმართაც შესაძლებელი იქნება  

გამოსაქვითი დროებითი სხვაობების გამოყენება. ამ პრინციპის გამოყენების გარკვეული 

ასპექტები განხილულია 29.18 - 29.20 პუნქტებში. 

ტერმინი „სავარაუდო“ განმარტებულია ტერმინების ლექსიკონში როგორც „უფრო 

მოსალოდნელი, ვიდრე არა“. როგორც წესი, „უფრო მოსალოდნელი, ვიდრე 

არა“ განიმარტება როგორც 50%-ზე მაღალი ალბათობის მქონე შემთხვევა.  

თუ დროებითი სხვაობა წარმოიშობა ისეთი აქტივის ან ვალდებულების თავდაპირველი 

აღიარებით, რომელიც არც საწარმოთა გაერთიანების ფარგლებში შეძენილია და არც 

გავლენას ახდენს სააღრიცხვო მოგებასა თუ დასაბეგრ მოგებაზე ოპერაციის 

განხორციელების მომენტისთვის, გადავადებული გადასახადი არ აღიარდება. 

 
 

29.17 ქვემოთ განხილულია ისეთი გამოსაქვითი დროებითი სხვაობების მაგალითები, 

რომლებიც იწვევს გადავადებული საგადასახადო აქტივების წარმოშობას: 

(ა) ასაკობრივ პენსიებთან დაკავშირებული დანახარჯები სააღრიცხვო მოგების 

განსაზღვრისას შეიძლება გამოიქვითოს მაშინ, როდესაც დაქირავებული პირი 

გასწევს მომსახურებას, მაგრამ საგადასახადო მოგების გაანგარიშებისას 

გამოიქვითება იმ შემთხვევაში, როდესაც საწარმო შენატანებს გადაიხდის საპენსიო 

ფონდში, ან გადაიხდის პენსიებს. ვალდებულების საბალანსო ღირებულებასა და 

მის საგადასახადო ბაზას შორის არსებობს დროებითი სხვაობა. ვალდებულების 

საგადასახადო ბაზა, როგორც წესი, ნულის ტოლია. ამგვარი გამოსაქვითი 

დროებითი სხვაობა წარმოშობს გადავადებულ საგადასახადო აქტივს, რადგან 

საწარმო მიიღებს ეკონომიკურ სარგებელს, საგადასახადო მოგებიდან გამოსაქვითი 

თანხების (ანუ საგადასახადო მოგების შემცირების) სახით, როდესაც საწარმო 

შენატანებს გადაიხდის საპენსიო ფონდში, ან გადაიხდის პენსიებს; 

(ბ) გარკვეული ტიპის აქტივები ბუღალტრულად შეიძლება აისახოს რეალური 

ღირებულებით ისე, რომ არ განხორ-ციელდეს შესაბამისი კორექტირება დაბეგვრის 

მიზნებისთვის. გამოსაქვითი დროებითი სხვაობა წარმოიშობა მაშინ, თუ აქტივის 

საგადასახადო ბაზა აღემატება მის საბალანსო ღირებულებას. 

 

მაგალითები—მე-4 ეტაპი, გამოქვითვას დაქვემდებარებული დროებითი 

სხვაობები 
 

მაგ. 55 3,000 ფე-ის ოდენობით სამეცნიერო-კვლევითი დანახარჯები აღიარებულია ხარჯად 

სააღრიცხვო მოგების ან ზარალის დასადგენად, თუმცა მათი გამოქვითვა დასაბეგრი 

მოგებიდან არ არის ნებადართული მომდევონო პერიოდამდე. 

 მიუხედავად იმისა, რომ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აქტივები და 

ვალდებულებები არ ჩანს, 3,000 ფე-ის ოდენობით დროებითი სხვაობა წარმოიშობა.  

სხვაობა გამოწვეულია ნულოვან საბალანსო ღირებულებასა და 3,000 ფე საგადასახადო 

ბაზას შორის სხვაობით. რადგან სამომავლო გადასახადი ნაკლები იქნება, ეს განსხვავება 

გამოსაქვით დროებით სხვაობას წარმოადგენს (თუმცა, რამდენად უნდა აღიარდეს 
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გადავადებული საგადასახადო აქტივები დამოკიდებული იქნება იმაზე თუ რამდენად 

მოსალოდნელია, რომ დასაბეგრი მოგებიდან შესაძლებელი იქნება გამოსაქვითი 

დროებითი სხვაობის გამოყენება - იხ. მე-5 ეტაპი). 

 შესაძლოა სხვა მიდგომის განხილვაც. სამეცნიერო-კვლევითი ხარჯები მიეკუთვნებიან 

აქტივებს დაბეგვრის მიზნებისთვის (მათი ამორტიზაცია და კაპიტალიზირება ხდება 

მოგვიანებით). ფინანსური ანგარიშგების მიზნებისთვის, საწარმოს აქვს აქტივი 

ნულოვანი საბალანსო ღირებულებით. აქტივის შემთხვევაში, თუ მას აქვს საგადასახადო 

ბაზაზე (3,000 ფე) ნაკლები საბალანსო ღირებულება, გამოსაქვითი დროებითი სხვაობა 

ჩნდება. 

მაგ. 56 როგორც 41-ე მაგალითში, საწარმომ მის 20 თანამშრომელს მიანიჭა აქციებზე 

დაფუძნებული გადახდაზე უფლება, თითოეულს, 10 აქციის ოფციონის სახით.  აქციებზე 

დაფუძნებული გადახდაზე უფლების მინიჭების თარიღი პირობითია და ეფუძნება 

თანამშრომლის მიერ საწარმოში სამწლიანი სამუშაო გამოცდილების ქონას.  საწარმო 

აფასებს, რომ რეალური ღირებულება თითოეული აქციის ოფციონისთვის, აქციებზე 

დაფუძნებულ გადახდაზე უფლების მინიჭების თარიღისთვის, არის 9 ფე.  ოფციონის 

გამოყენების (აღსრულების) ფასი არის 10 ფე, ხოლო აქციის ფასი 1-ლი წლის ბოლოს 

შეფასდა როგორც 13 ფე.  საწარმო მიიღებს საგადასახადო გამოქვითვებს აქციის 

ოფციონების გამოყენებაზე, გამოყენების თარიღით გათვალისწინებული საკუთარი 

ღირებულების თანახმად. 

პირველი წლის შემდგომ, წარმოიშობა 200 ფე დროებითი სხვაობა. სხვაობა 

გამოწვეულია ნულოვან საბალანსო ღირებულებასა და 200 ფე-ის ოდენობის 

საგადასახადო ბაზას შორის სხვაობით.  მსგავსად, დროებითი სხვაობა მე-2, მე-3 და მე-4 

წელს, არის 800 ფე, 1,800 ფე და 1,600 ფე შესაბამისად (იხ. 41-ე მაგალითი). რადგან 

სამომავლო გადასახადი ნაკლები იქნება, გამოიქვითება გამოსაქვითი დროებითი 

სხვაობებით.  

 

29.18 გამოსაქვითი დროებითი სხვაობების ამოწურვა იწვევს მომავალი საანგარიშგებო 

პერიოდების საგადასახადო მოგების ოდენობის შემცირებას. სავარაუდოა, არსებობდეს 

საგადასახადო მოგება, რომლის მიმართაც შესაძლებელი იქნება გამოსაქვითი 

დროებითი სხვაობის გამოყენება, თუ არსებობს საკმარისი ოდენობის დასაბეგრი 

დროებითი სხვაობები, რომლებიც დაკავშირებულია ერთსა და იმავე საგადასახადო 

კანონმდებლობასთან და ერთსა და იმავე გადამხდელთან (საწარმოსთან), რომელიც 

მოსალოდნელია, რომ ამოიწურება: 

(ა)  იმავე საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც მოსალოდნელია გამოსაქვითი დროებითი 

სხვაობის ამოწურვა; ან 

(ბ) იმ საანგარიშგებო პერიოდებში, რომლებშიც შეიძლება გადავადებული საგადასახადო 

აქტივის შედეგად წარმოშობილი საგადასახადო ზარალის გადმოტანა წინა ან 

მომდევნო პერიოდებიდან. 

ასეთ შემთხვევაში, გადავადებული საგადასახადო აქტივი აღიარდება იმ საანგარიშგებო 

პერიოდში, რომელშიც წარმოიშვა გამოსაქვითი დროებითი სხვაობა. 
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შენიშვნები—მე-5 ეტაპი, იმ შემთხვევათა გამოვლენა, როდესაც დასაბეგრი მოგება 

წარმოიშობა და ამის საფუძველზე, შესაძლებელია გამოსაქვით დროებით 

სხვაობათა გამოყენება. 
 

სამომავლო საგადასახადო გამოქვითვა საწარმოსთვის ხელსაყრელია და წარმოადგენს 

აქტივს  მხოლოდ მაშინ, თუ ის ამცირებს სამომავლო გადასახადებს ან იწვევს სამომავლო 

საგადასახადო ზარალს, რომელიც შეიძლება გადატანილ იქნეს მომავალ პერიოდში 

მომგებიან წელს ან წარსული პერიოდისთვის ჩაითვალოს დასაბეგრი მოგებიდან. 

გამოსაქვითი დროებითი სხვაობის აქტივად აღიარების უფლების ქონისთვის საწარმოს 

დადგენილი უნდა ჰქონდეს, რომ სავარაუდოა დასაბეგრი მოგების იმ ოდენობით 

წარმოშობა, რომლის მიმართაც შესაძლებელი იქნება გამოსაქვით დროებით სხვაობათა 

გამოყენება. 

ტერმინი „სავარაუდო“ განმარტებულია ტერმინების ლექსიკონში როგორც „უფრო 

მოსალოდნელი, ვიდრე არა“. როგორც წესი, „უფრო მოსალოდნელი, ვიდრე 

არა“ განიმარტება როგორც 50%-ზე მაღალი ალბათობის მქონე შემთხვევა. 

29.18 პუნქტი აზუსტებს, რომ სავარაუდოა დასაბეგრი მოგების წარმოშობა, როდესაც 

არსებობს საკმარისი დასაბეგრი დროებითი სხვაობები იმავე საგადასახადო ორგანოსა და 

გადასახადის გადამხდელ საწარმოსთან  მიმართებით, რაც მოსალოდნელია, რომ 

ამოიწურება იგივე საანგარიშგებო პერიოდებში, რომლებშიც გამოსაქვითი დროებითი 

სხვაობები ამოიწურება ან იმ პერიოდებში, როდესაც შესაძლებელია, გადავადებული 

საგადასახადო აქტივის შედეგად წარმოშობილი საგადასახადო ზარალის გადმოტანა 

წინა ან მომდევნო პერიოდებიდან. 
 

მაგალითები—მე-5 ეტაპი, იმ შემთხვევათა გამოვლენა, როდესაც დასაბეგრი 

მოგება წარმოიშობა და ამის საფუძველზე, შესაძლებელია გამოსაქვით დროებით 

სხვაობათა გამოყენება. 
 

მაგ. 57 X საწარმოს წარმოეშვა სამეცნიერო-კვლევითი დანახარჯები 3,000 ფე-ის ოდენობით 20X1 

წლის განმავლობაში, რომელიც 20X1 წლის სააღრიცხვო მოგებისა და ზარალის დადგენის 

დროს ხარჯად შეფასდა. თუმცა, სამეცნიერო-კვლევითი სარჯები გამოქვითვას არ 

ექვემდებარებიან დასაბეგრი მოგებიდან 20X2 წლამდე.  X საწარმოს 20X1 წლის 

განმავლობაში სხვა გამოსაქვითი დროებითი სხვაობები არ წარმოეშობა.   ასევე 20,000 ფე-

ის ოდენობით დასაბეგრი დროებითი სხვაობები, რომელიც 20X1 წელს წარმოიშობა, 

მოსალოდნელია რომ ამოიწურება 20X2 წელს. X საწარმო ვარაუდობს რომ 20X1 წელს 

ექნება დასაბეგრი მოგება დაახლოებით 100,000 ფე-ის ოდენობით, ისევე როგორც 20X2 

წელს, ვიდრე ასახავს სამეცნიერო-კვლევით ხარჯებს და აღიარებს  (უკუგატარებით) 

დასაბეგრ დროებით სხვაობებს. 

სამეცნიერო-კვლევითი დანახარჯები 3,000 ფე-ის ოდენობით, ექვემდებარება 

საგადასახადო გამოქვითვას 20X2 წელს.  X საწარმო ასევე ვარაუდობს, რომ 20X2 წელს 

20,000 ფე-ის ოდენობით დასაბეგრ დროებით სხვაობას აღიარებს (უკუგატარებით).  

გამოსაქვითი დროებითი სხვაობები ნაკლებია დასაბეგრ დროებით სხვაობებზე.  

შესაბამისად, X საწარმო 20X1 წელს მის ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებს 

გადავადებულ საგადასახადო აქტივს სამეცნიერო-კვლევითი ხარჯებიდან 

წარმოშობილი გამოსაქვითი დროებითი სხვაობიდან გამომდინარე, ასევე 

ვალდებულებას - დასაბეგრ დროებით სხვაობასთან მიმართებით.  
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მაგ. 58 ფაქტები იგივეა, რაც 57-ე მაგალითში, გარდა იმ გარემოებისა, რომ 20,000 ფე-ის 

ოდენობით დასაბეგრი დროებითი სხვაობები წარმოიშვა 20X0 წელს, და არა - 20X1 წელს.  

დასაბეგრი დროებითი სხვაობები კვლავ მოსალოდნელია რომ ამოიწურება 20X2 წელს. 

დამატებით, 12,000 ფე-ის ოდენობით გამოსაქვითი დროებითი სხვაობები წარმოიშვა 20X0 

წელს, რაც მოსალოდნელია რომ ამოიწურება 20X2 წელს.  სხვა დასაბეგრი ან გამოსაქვითი 

დროებითი სხვაობები საწარმოს არ აქვს. 

მიუხედავად იმისა, რომ დასაბეგრი დროებითი სხვაობები, რომლებიც მოსალოდნელია 

რომ ამოიწურება 20X2 წელს, არ წარმოშობილან 20X1 წელს, იმ შემთხვევაში თუ ისინი 

აღემატება სხვა 20X2 წელს უკუგატარებით აღიარებულ გამოსაქვით დროებით 

სხვაობებს, მათი გათვალისწინება შესაძლებელი იქნება 3,000 ფე-ის ოდენობით 

სამეცნიერო-კვლევით ხარჯების ანაზღაურების (ამოღების) შესაძლებლობის 

შეფასებისას. 

20,000 ფე დასაბეგრი დროებითი სხვაობებიდან, მხოლოდ 12,000 ფე გამოიყენება 12,000 

ფე გამოსაქვითი დროებითი სხვაობის აქტივად აღრიცხვისთვის. რადგან ზედმეტობა 

8.000 ფე-ის ოდენობით სამეცნიერო-კვლევით ხარჯებზე (3,000 ფე) მეტია, X საწარმო 

20X1 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებს გადავადებულ საგადასახადო აქტივს იმ 

გამოსაქვითი დროებითი სხვაობისთვის, რომელიც გამომდინარეობს სამეცნიერო-

კვლევითი ხარჯიდან. 

 

მაგ. 59 საწარმო აღიარებს საგარანტიო უზრუნველყოფის სახით ასანაზღაურებელ 50,000 ფე-ის 

ოდენობის დეფექტური ნივთის შეკეთების ხარჯს ანარიცხად, იმ ნივთისთვის, რომელიც 

20X1 წლის 31 დეკემბრის წლის დასრულებამდე გაყიდა. ანარიცხად აღიარებული თანხა, 

მის გადახდამდე ან გარანტიით სარგებლობამდე, გამოქვითვას არ ექვემდებარება 

დაბეგვრის მიზნებისთვის. 

X საწარმო ვარაუდობს 35,000 ფე-ის 20X2 წელს გამოყენებას, ხოლო 20X3 წელს - 15,000 ფე-

ის გამოყენებას.  

X საწარმოს არ აქვს დასაბეგრი დროებითი სხვაობები. 

X საწარმოს წარმოექმნა საგადასახადო ზარალი, და არა მოგება, 1,000,000 ფე-ის ოდენობით 

ბოლო 2 წლის განმავლობაში და ამჟამად ვარაუდობს  მსგავსი ოდენობით საგადასახადო 

ზარალის, და არა მოგების, წარმოქმნას, როგორც 20X1 წელს, ასევე მომდევნო პერიოდებში. 

საგადასახადო ზარალი შესაძლოა გადატანილ იქნეს წინა არაუმეტეს 6 წლის პერიოდში 

და უკან - არაუმეტეს 2 წლის პერიოდში. 

X საწარმო ფლობს შვილობილ Z საწარმოს. Z საწარმოს წარმოექმნა დასაბეგრი მოგება 

ყოველ წელს და სავარაუდოა, რომ ამ ტენდენციით გააგრძელებს დასაბეგრი მოგების 

წარმოქმნას მომავალ წლებში, X საწარმოს დასაბეგრი ზარალის ნამეტის სახით.  

Z საწარმოს აქვს დასაბეგრი დროებითი სხვაობები 20X1 წლიდან წარმოშობილი 

სხვადასხვა წყაროებიდან; 45,000 ფე-ის ანულირება მოსალოდნელია 20X2 წელს, ხოლო 

15,000 ფე-ის - 20X3 წელს.  

X საწარმო საქმიანობს X იურისდიქციის ფარგლებში, ხოლო Z საწარმო და მისი 5 

შვილობილი საწარმო საქმიანობენ Z იურისდიქციის ფარგლებში. საგადასახადო 

ორგანოები ამ იურისდიქციებში დამოუკიდებლად საქმიანობენ.  

საგარანტიო ანარიცხი 50,000 ფე-ის ოდენობით, სავარაუდოა, რომ საგადასახადო 

გამოქვითვას დაექვემდებარება 20X2 და 20X3 წლებში. თუმცა, X საწარმოს არ აქვს რაიმე 

დასაბეგრი დროებითი სხვაობები, რომლებიც ამოიწურება 20X2 და 20X3 წლებში.  X 
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საწარმო არ ვარაუდობს რაიმე დასაბეგრი მოგების ქონას როგორც  20X2 და 20X3 წელს, 

ასევე არცერთ ნებისმიერ პერიოდში, როდესაც შეეძლებოდა ესარგებლა საგადასახადო 

ზარალის შემდეგ ან წარსულ პერიოდში გადატანით.  

საწარმოთა ჯგუფს საერთო ჯამში აქვს წმინდა დასაბეგრი მოგება და დასაბეგრი 

დროებითი სხვაობები, რომლებიც ანულირდება 20X2 და 20X3 წლებში. თუმცა, 

დასაბეგრი მოგება და დასაბეგრი დროებითი სხვაობები წარმოიქმნა X საწარმოს 

საგადასახადო ზარალისთვის გასავრცელებელი იურისდიქციისგან განსხვავებულ 

საგადასახადო იურისდიქციაში.  

X საწარმო, შესაბამისად, ვერ ისარგებლებს 20X1 წელს აღიარებული საგარანტიო 

ანარიცხით.  

X საწარმო, შესაბამისად, ვერ აღიარებდა მისი 20X1 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში 

გადავადებულ საგადასახადო აქტივებს 50,000 ფე საგარანტიო ანარიცხთან მიმართებით. 

მსგავსად, გადავადებული საგადასახადო აქტივი ვერ აღიარდებოდა Z საწარმოს 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში 20X1 წელს.  
 

29.19 როდესაც არ არსებობს საკმარისი ოდენობის დასაბეგრი დროებითი სხვაობები, 

რომლებიც დაკავშირებულია ერთსა და იმავე საგადასახადო კანონმდებლობასა და 

ერთსა და იმავე გადამხდელთან, საგადასახადო აქტივი იმ შემთხვევაში აღიარდება, თუ: 

(ა) მოსალოდნელია, რომ საწარმოს ექნება ერთსა და იმავე საგადასახადო 

კანონმდებლობასა და ერთსა და იმავე გადამხდელთან დაკავშირებული საკმარისი 

საგადასახადო მოგება იმავე საანგარიშგებო პერიოდში, რომელშიც მოხდება 

გამოსაქვითი დროებითი სხვაობის ამოწურვა (ან იმ საანგარიშგებო პერიოდებში, 

რომელშიც შეიძლება გადავადებული საგადასახადო აქტივიდან წარმოშობილი 

საგადასახადო ზარალის გადმოტანა წინა ან მომდევნო პერიოდებიდან). იმის 

შესაფასებლად, ექნება თუ არა საწარმოს საკმარისი ოდენობის საგადასახადო მოგება 

მომავალ საანგარიშგებო პერიოდებში, საწარმო უგულებელყოფს იმ დასაბეგრ 

თანხებს, რომლებიც შეიძლება წარმოიშვას მომავალ საანგარიშგებო პერიოდებში 

გამოსაქვითი დროებითი სხვაობებიდან, რადგან ამგვარი გამოსაქვითი დროებითი 

სხვაობიდან წარმოშობილი გადავადებული საგადასახადო აქტივი თვითონ 

მოითხოვს მომავალ საანგარიშგებო პერიოდებში საგადასახადო მოგების 

არსებობას, საკუთარი გამოყენებისთვის; ან 

(ბ)  საწარმოს გააჩნია საგადასახადო დაგეგმვის შესაძლებლობა, რაც საგადასახადო 

მოგებას წარმოქმნის სათანადო საანგარიშგებო პერიოდებში. 

 

 

შენიშვნები—მე-5 ეტაპი, იმ შემთხვევათა გამოვლენა, როდესაც დასაბეგრი მოგება 

წარმოიშობა და ამის საფუძველზე, შესაძლებელია გამოსაქვით დროებით 

სხვაობათა გამოყენება. 

 
იმის შესაფასებლად, ექნება თუ არა საწარმოს საკმარისი ოდენობის საგადასახადო 

მოგება მომავალ საანგარიშგებო პერიოდებში, საწარმო უგულებელყოფს იმ დასაბეგრ 

თანხებს, რომლებიც შეიძლება წარმოიშვას მომავალ საანგარიშგებო პერიოდებში 

გამოსაქვითი დროებითი სხვაობებიდან, რადგან ამგვარი გამოსაქვითი დროებითი 

სხვაობიდან წარმოშობილი გადავადებული საგადასახადო აქტივი თვითონ მოითხოვს 

მომავალ საანგარიშგებო პერიოდებში საგადასახადო მოგების არსებობას, საკუთარი 

გამოყენებისთვის. სხვა სიტყვებით რომ ითქვას, საწარმო ითვალისწინებს მოსალოდნელ 



მოდული 29 - მოგების გადასახადი 
 

 

 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01)  68 

მიმდინარე გადასახადს იმ პერიოდისთვის, როდესაც ადგენს თუ რამდენად ექნება 

საკმარისი დასაბეგრი მოგება, რათა ამოიღოს გამოსაქვითი დროებითი სხვაობები. 

თუმცა, მიმდინარე გადასახადების გათვალისწინების დროს, საწარმომ უნდა ასახოს 

ნებისმიერი დასაბეგრი და გამოსაქვითი დროებითი სხვაობები, რომლებიც ამოიწურება 

იმ პერიოდში და შესაბამისად, იქნება მიმდინარე გადასახადის ნაწილი ამავე პერიოდში.  

საწარმომ შესაძლოა ასევე გაითვალისწინოს საგადასახადო დაგეგმვის შესაძლებლობები. 

მაგალითად, გარკვეულ იურისდიქციებში, საწარმოს შეუძლია აირჩიოს თუ როგორ 

ბეგრავს საპროცენტო შემოსავალს: უკვე მიღებული თუ მისაღები საპროცენტო 

შემოსავლებიდან. თუ დასაბეგრი ბაზის ცვლილება საწარმოსთვის შესაძლებელს 

გახდის გამოსაქვითი მუხლი დაექვემდებაროს ანაზღაურებას, რომელიც სხვა 

შემთხვევაში არ დაექვემდებარებოდა ანაზღაურებას, მაშინ საწარმო უფლებამოსილია 

გამოსაქვითი ოდენობა აღიაროს აქტივად.  

საგადასახადო დაგეგმვის შესაძლებლობები არის ქმედებები (მათ შორის, დაბეგვრის 

მიზნისთვის შესაბამისი არჩევანის გაკეთება), რომლებიც:  

ა) არიან განხორციელებადი და რაციონალური; 

ბ) საწარმოს მიერ მიღებული იქნებოდა რათა შეექმნა ან გაეზარდა დასაბეგრი 

მოგება გარკვეული პერიოდისთვის, საგადასახადო ზარალის ან საგადასახადო 

შეღავათის მომავალ პერიოდში გადატანის ამოწურვის თარიღამდე; და  

გ) იწვევს გადავადებული საგადასახადო აქტივების რეალიზაციას. 

მაგალითად, გარკვეულ იურისდიქციათა ფარგლებში, დასაბეგრი მოგება შესაძლოა 

შეიქმნას ან გაიზარდოს შემდეგით: 

ა)   დასაბეგრი თანხის გაზრდით რათა მოხდეს ვადის ამოწურვის პირას მყოფი 

მუხლების მომავალ პერიოდში გადატანა (მაგ. თუ მოხდება არჩევა, რომ 

საპროცენტო შემოსავალი დაიბეგროს უკვე მიღებული თუ მისაღები 

საპროცენტო შემოსავლებიდან, ან აქტივების გაყიდვით და იჯარით უკან 

დაბრუნებით, რომლებიც შეიძლება გაძვირდეს, მაგრამ მათი საგადასახადო 

ბაზა არ იცვლება გაძვირების შედეგად); 

ბ) საგადასახადო მოგებიდან გარკვეული გამოქვითვების მოთხოვნების 

გადატანით; 

გ)  დასაბეგრი ან გამოსაქვითი თანხების სახეობის შეცვლით (მაგ. მოგებიდან 

დასაბეგრი თანხის ცვლილება, როგორც დასაბეგრი თანხა კაპიტალური 

მოგებიდან ან ზარალიდან); და 

დ) გადასახადისგან გათავისუფლებული ინვესტიციებიდან დაბეგვრას 

დაქვემდებარებულ ინვესტიციებზე გადასვლა (მაგ. აქტივის გაყიდვით, 

რომელიც წარმოქმნის არადაბეგვრად მოგებას რათა მოხდეს სხვა 

ინვესტიციის შეძენა, რომელიც წარმოქმნის დასაბეგრ მოგებას). 

 

მაგალითები—მე-5 ეტაპი, იმ შემთხვევათა გამოვლენა, როდესაც დასაბეგრი 

მოგება წარმოიშობა და ამის საფუძველზე, შესაძლებელია გამოსაქვით დროებით 

სხვაობათა გამოყენება. 
 

მაგ. 60 X საწარმოს აქვს გამოსაქვითი დროებითი სხვაობები, რომლებიც წარმოიშვა 20X1 წელს 

30,000 ფე-ის ოდენობით და მოსალოდნელია რომ ამოიწურება 20X2 წელს. დასაბეგრი 

დროებითი სხვაობები, რომლებიც შეადგენს 20,000 ფე-ს და წარმოიშვა 20X1 და 20X0 
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წლებში, ასევე მოსალოდნელია, რომ ამოიწურება 20X2 წელს. სხვა დასაბეგრი ან 

გამოსაქვითი დროებითი სხვაობები საწარმოს არ აქვს. მოსალოდნელი მიმდინარე 

გადასახადის გაანგარიშება 20X1 წლისთვის აჩვენებს გადასახადის ოდენობას 150,000 ფე-

ის ოდენობით. 20X2 წლისთვის მოსალოდნელი თანხა, დასაბეგრ და გამოსაქვით 

დროებით სხვაობათა შედეგების გამოკლებით, მოსალოდნელია, რომ დასაბეგრი მოგების 

ანალოგიურ ოდენობას შეადგენს.  

მიუხედავად იმისა, რომ X საწარმოს აქვს კიდევ დასაბეგრი დროებითი სხვაობებზე 

10,000 ფე-ით მეტი გამოსაქვითი დროებითი სხვაობები, რომლებიც მოსალოდნელია 

რომ ამოიწურება 20X2 წელს, X საწარმო ვარაუდობს რომ 20X2 წელს გამოიმუშავებს 

აღნიშნულ სხვაობაზე გაცილებით მეტი ოდენობის დასაბეგრ მოგებას. შედეგად, X 

საწარმო ვარაუდობს, რომ 20X2 წელს მის დასაბეგრ მოგებას შეამცირებს 10,000 ფე 

ნაშთით და შესაბამისად, 20X2 წელს გადაიხდის ნაკლებ გადასახადს ვიდრე 

გადაიხდიდა 20X1 წელს, ხარჯის წარმოქმნის გარეშე. სხვა სიტყვებით რომ ითქვას, 

სავარაუდოა, რომ X საწარმოს ექნება საკმარისი დასაბეგრი მოგება 20X2 წელს, რათა 

მიიღოს სარგებელი გამოსაქვითი დროებითი სხვაობებიდან. მისი 20X1 წლის 

ფინანსური ანგარიშგებაში, X საწარმო, შესაბამისად, აღიარებს გადავადებულ 

საგადასახადო აქტივს გამოსაქვითი დროებითი სხვაობიდან, რომელიც წარმოშობილია 

30,000 ფე-ის ოდენობის სრული ხარჯიდან (და არამხოლოდ 20,000 ფე 30,000 ფე-დან). 

 

მაგ. 61 X საწარმოს წარმოექმნა სამეცნიერო-კვლევითი დანახარჯები 3,000 ფე-ის ოდენობით 20X1 

წლის განმავლობაში, რომელიც 20X1 წლის სააღრიცხვო მოგებისა და ზარალის დადგენის 

დროს ხარჯად შეფასდა. თუმცა, სამეცნიერო-კვლევითი სარჯები გამოქვითვას არ 

ექვემდებარებიან დასაბეგრი მოგებიდან 20X2 წლამდე. X საწარმოს 20X1 წლის 

განმავლობაში სხვა გამოსაქვითი დროებითი სხვაობები და დასაბეგრი დროებითი 

სხვაობები არ წარმოეშვა. X საწარმოს არ აქვს დასაბეგრი დროებითი სხვაობები, 

რომლებიც ამოიწურება 20X2 წელს. მნიშვნელოვანი კაპიტალური პროექტის შედეგად, X 

საწარმო ვარაუდობს, რომ 20X2 წელს ექნება დასაბეგრი ზარალი (მანამდე, სანამ 

მხედველობაში მიიღებს სამეცნიერო-კვლევით ხარჯებს) დაახლოებით 30,000 ფე-ის 

ოდენობით. საწარმო ვარაუდობს დასაბეგრ მოგებას 100,000 ფე-ის ან მეტის ოდენობით 

20X3 და მომდევნო წლებში. საგადასახადო ზარალის გადატანა მომავალ პერიოდში 

დასაშვებია 6 წლის განმავლობაში. 

სამეცნიერო-კვლევითი დანახარჯები, 3,000 ფე-ის ოდენობით, საგადასახადო 

გამოქვითვას ექვემდებარება 20X2 წელს.  თუმცა, X საწარმო ვარაუდობს, რომ 20X2 წელს 

ექნება დასაბეგრი ზარალი 30,000 ფე-ის ოდენობით, რაც გახდება 33,000 ფე სამეცნიერო-

კვლევითი ხარჯებიდან გამოქვითვის შემდგომ. რადგან 20X2 წელი ერთადერთი წელია, 

როდესაც X საწარმო ვარაუდობს საგადასახადო ზარალს და რადგან საგადასახადო 

ზარალის მომავალ პერიოდში გადატანა დასაშვებია 6 წლამდე, X საწარმო კვლავ 

ვარაუდობს, რომ მაინც შეძლებს სამეცნიერო-კვლევითი ხარჯების საგადასახადო 

გამოქვითვით სარგებლის მიღებას, 20X2 წლის ზარალის 20X3 წელს გადატანით, მათ 

შორის, 3,000 ფე სამეცნიერო-კვლევითი ხარჯის, რითაც შეამცირებს 20X3 წლის 

დასაბეგრ მოგებას. X საწარმო, შესაბამისად, მის 20X1 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში 

აღიარებს გადავადებულ საგადასახადო აქტივს სამეცნიერო-კვლევითი ხარჯებიდან 

გამომდინარე. 

მაგ. 62 საწარმო აღიარებს საგარანტიო უზრუნველყოფის სახით ასანაზღაურებელ 50,000 ფე-ის 

ოდენობის დეფექტური ნივთის შეკეთების ხარჯს ანარიცხად, იმ ნივთისთვის, რომელიც 

20X1 წლის 31 დეკემბრის წლის დასრულებამდე გაყიდა. ანარიცხად აღიარებული თანხა, 
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მის გადახდამდე ან გარანტიით სარგებლობამდე, დაბეგვრის მიზნებისთვის გამოქვითვას 

არ ექვემდებარება. X საწარმო ვარაუდობს 35,000 ფე-ის 20X2 წელს გამოყენებას, ხოლო 

20X3 წელს - 15,000 ფე-ის გამოყენებას. X საწარმოს ასევე აქვს 20X1 წლიდან წარმოშობილი 

დასაბეგრი დროებითი სხვაობები; 30,000 ფე-ის ამოწურვა სავარაუდოა 20X2 წელს, ხოლო 

8,000 ფე-ის - 20X3 წელს. X საწარმოს წარმოექმნა საგადასახადო დასაბეგრი მოგება 

1,000,000 ფე-ის ოდენობით ბოლო 2 წლის განმავლობაში და ამჟამად ვარაუდობს მსგავსი 

ოდენობით საგადასახადო მოგების წარმოქმნას, როგორც 20X1 წელს,  ასევე მომდევნო 

პერიოდებში. 

20X1 წელს წარმოშობილი და 20X2 წელს სავარაუდოდ ამოწურვადი დასაბეგრი 

დროებითი სხვაობების ოდენობა არის 5,000 ფე-თი ნაკლები, ვიდრე გამოსაქვითი 

დროებითი სხვაობები, რომლებიც წარმოიშვა 20X1 წელს და მოსალოდნელია რომ 

ამოიწურება 20X2 წელს. განსხვავება 20X1 წელს წარმოშობილ თანხებსა და 20X3 წელს 

ნავარაუდებ ამოწურვად თანხებს შორის არის 7,000 ფე.  

თუმცა, დასაბეგრ დროებით სხვაობებზე მეტი ოდენობით გამოქვითვა, 

მოსალოდნელია, რომ ამოიწურება ორივე წელს. X საწარმო ელოდება, რომ 

გამოიმუშავებს ყოველწლიურ საგადასახადო მოგებას ბევრად დიდი ოდენობით, ვიდრე 

განსხვავება. შედეგად, პრინციპის თანახმად, რომ გადავადებული საგადასახადო აქტივი 

უნდა აღიარდეს გამოსაქვითი დროებითი სხვაობების მიხედვით მხოლოდ მაშინ, 

როდესაც მოსალოდნელია დასაბეგრი მოგების მიმართ გამოსაქვითი დროებითი 

სხვაობების გამოყენება, X საწარმო მის 20X1 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებს 

გადავადებულ საგადასახადო აქტივს გამოსაქვითი დროებითი სხვაობის მიხედვით 

სრული საგარანტიო ანარიცხიდან გამომდინარე. 

 

29.20 თუ საწარმოს გააჩნია უახლოესი პერიოდების ზარალის ისტორია, მან უნდა 

იხელმძღვანელოს 29.21-29.22-ე პუნქტებით. 

 

შენიშვნები—მე-5 ეტაპი, იმ შემთხვევათა გამოვლენა, როდესაც დასაბეგრი მოგება 

წარმოიშობა და ამის საფუძველზე, შესაძლებელია გამოსაქვით დროებით 

სხვაობათა გამოყენება. 

 
29.21 და 29.22 პუნქტები ადგენენ ინსტრუქციას საწარმოსთვის, რომლებიც უნდა 

გავრცელდეს, როდესაც შეფასებულია, რომ მიიღებს ისეთი ოდენობის მომავალ 

საგადასახადო მოგებას, რომლის მიმართაც შესაძლებელი იქნება გამოუყენებელი 

საგადასახადო ზარალისა და გამოუყენებელი საგადასახადო შეღავათის გამოყენება.  ეს 

მითითება ასევე უნდა გაითვალისწინოს საწარმომ, რომელსაც აქვს უახლოესი 

პერიოდების ზარალის ისტორია, როდესაც შეაფასებს თუ რამდენად მოსალოდნელია, 

რომ იარსებებს იმ ოდენობით მომავალი საგადასახადო მოგება, რომლის მიმართაც 

შესაძლებელი იქნება გამოსაქვითი დროებითი სხვაობების გამოყენება.  

 

მაგალითები—მე-5 ეტაპი, გამოქვითვას დაქვემდებარებული დროებითი 

სხვაობები 
 

მაგ. 63 ფაქტები იგივეა, რაც 62-ე მაგალითში, გარდა იმ გარემოებისა, რომ X საწარმოს წარმოექმნა 

საგადასახადო ზარალი, და არა საგადასახადო მოგება, დაახლოებით 1,000,000 ფე-ის 

ოდენობით ბოლო 2 წლის განმავლობაში და ამჟამად ვარაუდობს მსგავსი ოდენობით 
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საგადასახადო ზარალის, და არა საგადასახადო მოგების, წარმოქმნას, როგორც 20X1 

წელში ასევე მომდევნო პერიოდებში.  საგადასახადო ზარალი შესაძლოა გადატანილ იქნეს 

წინა არაუმეტეს 6 წლის პერიოდში და უკან - არაუმეტეს 2 წლის პერიოდში. 

დასაბეგრ დროებით სხვაობებს შორის განსხვავება, რომელიც წარმოიშობა 20X1 წელს, 

სავარაუდოა რომ გამოიწვევს დამატებით საგადასახადო ზარალებს, რადგან X საწარმოს 

აქვს უკვე დიდი ოდენობით საგადასახადო ზარალი ბოლო ორი წლის განმავლობაში და 

ვარაუდობს, რომ მიმდინარე და მომავალ წლებშიც ასე გაგრძელდება.  

თუმცა, X საწარმო გამოიმუშავებს დამატებით საგადასახადო ზარალებს, მხოლოდ იმ 

რაოდენობის ფარგლებში, რომლითაც დასაბეგრი დროებითი სხვაობებს შორის 

განსხვავება აღემატება გამოსაქვით დროებითი სხვაობებს. 29.14-ე პუნქტის თანახმად, 

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება აღიარებულ იქნება 20X1 წელს, საიდანაც 

38,000 ფე-ის ოდენობის დასაბეგრი დროებითი სხვაობა წარმოიშობა. 38,000 ფე-ის 

ოდენობით გამოსაქვითი დროებითი სხვაობები, შესაძლოა, გამოყენებულ იქნეს 

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულებისთვის. გამოსაქვითი დროებითი 

სხვაობებიდან, შესაბამისი გადავადებული საგადასახადო აქტივი აღიარდება 38,000 ფე-

დ. 

რადგან არ არის სავარაუდო, რომ დასაბეგრი მოგებიდან შესაძლებელი იქნება 12,000 ფე-

ის გამოყენება, რომელიც წარმოადგენს დასაბეგრი დროებითი სხვაობების ნაშთს, X 

საწარმო -მა არ შეიძლება აღიაროს 12,000 ფე გადავადებულ საგადასახადო აქტივად.  

მის 20X1 წლის ფინანსური ანგარიშგებაში, X საწარმო, შესაბამისად, აღიარებს 

გადავადებულ საგადასახადო აქტივს მხოლოდ 38,000 ფე-დ, 50,000 ფე-ის ოდენობის 

საგარანტიო ანარიცხის გამოსაქვითი დროებითი სხვაობიდან. გარკვეული 

შემთხვევებისთვის, გადავადებული საგადასახადო აქტივი და გადავადებული 

საგადასახადო ვალდებულება, რომლებიც გამომდინარეობენ 38,000 ფე გამოსაქვითი და 

დასაბეგრი დროებითი სხვაობებიდან, შესაძლოა ურთიერთგადაფარვას 

დაექვემდებაროს - იხ. პუნქტი 29.37 

გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალი და გამოუყენებელი 

საგადასახადო კრედიტი 
 

29.21 გადავადებული საგადასახადო აქტივის აღიარება გამოუყენებელი საგადასახადო 

ზარალისა და გამოუყენებელი საგადასახადო კრედიტის მომდევნო საანგარიშგებო 

პერიოდებში გადაწევის მიზნით, შეიძლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოსალოდნელია, 

რომ იარსებებს ისეთი ოდენობის მომავალი საგადასახადო მოგება, რომლის მიმართაც 

შესაძლებელი იქნება გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალისა და გამოუყენებელი 

საგადასახადო კრედიტის გამოყენება. იმის შესაფასებლად, მომავალი საანგარიშგებო 

პერიოდის საგადასახადო მოგება საკმარისი იქნება თუ არა გამოუყენებელი 

საგადასახადო ზარალის ან საგადასახადო კრედიტის გამოყენებისათვის, საწარმომ 

უნდა განიხილოს შემდეგი კრიტერიუმები: 

(ა)  გააჩნია თუ არა საწარმოს ერთსა და იმავე საგადასახადო კანონმდებლობასა და 

ერთსა და იმავე იმავე გადამხდელთან დაკავშირებული საკმარისი დასაბეგრი 

დროებითი სხვაობები, რომლებიც მომავალში გამოიწვევს ისეთი ოდენობის 

საგადასახადო მოგების წარმოქმნას, რომლის მიმართაც შესაძლებელი იქნება 

გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალისა და გამოუყენებელი საგადასახადო 

კრედიტის გამოყენება მათ ამოწურვამდე; 
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(ბ) მოსალოდნელია თუ არა, რომ საწარმომ მიიღოს საგადასახადო მოგება, 

გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალის ან გამოუყენებელი საგადასახადო 

კრედიტის ამოწურვამდე; 

(გ) გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალი წარმოშობილია თუ არა ისეთი 

იდენტიფიცირებადი მიზეზებით, რომელთა განმეორებაც ნაკლებად არის 

მოსალოდნელი; 

(დ) გააჩნია თუ არა საწარმოს საგადასახადო დაგეგმვის შესაძლებლობები, რის 

საფუძველზეც საწარმო მიიღებს საგადასახადო მოგებას იმ საანგარიშგებო 

პერიოდში, როდესაც შესაძლებელი იქნება გამოუყენებელი საგადასახადო 

ზარალის ან გამოუყენებელი საგადასახადო კრედიტის გამოყენება. 

თუ მოსალოდნელი არ არის, რომ საწარმო მიიღებს იმ ოდენობის საგადასახადო მოგებას, 

რომლის მიმართაც შესაძლებელია გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალისა და 

გამოუყენებელი საგადასახადო კრედიტის გამოყენება, მაშინ გადავადებული 

საგადასახადო აქტივი არ აღიარდება.. 

 

შენიშვნები—მე-6 და მე-7 ეტაპები, გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალი და 

გამოუყენებელი საგადასახადო შეღავათები 
 

საგადასახადო შეღავათი არის საგადასახადო სარგებელი, რომელმაც შესაძლოა 

შესაბამისი რაოდენობით შეამციროს გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი 

(საგადასახადო შეღავათი ამცირებს იმ გადასახადის ფაქტობრივ თანხას, რომელიც 

პირდაპირ უნდა იქნეს გადახდილი). საგადასახადო შეღავათები განსხვავდება 

საგადასახადო გამოქვითვებისგან, რადგან საგადასახადო გამოქვითვა ამცირებს 

დასაბეგრ მოგებას (შენიშვნა: წლიური გადასახადი = დასაბეგრი მოგება x საგადასახადო 

განაკვეთზე). საგადასახადო შეღავათები, შესაძლოა, აღმოჩნდეს რომ აკმაყოფილებს 

სახელმწიფო გრანტის განმარტებას. თუმცა, 24-ე განყოფილება - სახელმწიფო გრანტები- 

კონკრეტულად გამორიცხავს მისი გავრცელების სფეროდან სახელმწიფო დახმარებას, 

რომელიც საწარმოს ეძლევა შეღავათების სახით და იზღუდება მოგების გადასახადის 

ვალდებულების ფარგლებით (იხ. 24.3 პუნქტი).  შედეგად, 29-ე განყოფილების 

მოთხოვნები გავრცელდება ამ შემთხვევაზე, ნაცვლად 24-ე განყოფილებისა.  

გამოუყენებელმა საგადასახადო შეღავათებმა, რომელთა გადატანაც დასაშვებია 

მომავალ პერიოდში, შესაძლოა, გამოიწვიონ სამომავლო პერიოდებში გადასახდელი 

გადასახადების პირდაპირი შემცირება. თუ მოსალოდნელია, რომ საწარმო მიიღებს იმ 

ოდენობის საგადასახადო მოგებას, რომლის მიმართაც შესაძლებელია გამოუყენებელი 

საგადასახადო შეღავათების გამოყენება, მაშინ გადავადებული საგადასახადო აქტივი 

აღიარდება. 

საგადასახადო ზარალი წარმოიშობა სააღრიცხვო პერიოდში, როდესაც დასაბეგრი 

მოგება უარყოფითია (დასაშვები გამოქვითვები აჭარბებს დასაბეგრ მოგებას).  

გარკვეული საგადასახადო კანონმდებლობები, საწარმოს უფლებას რთავს გამოიყენოს 

საგადასახადო ზარალი ერთი წლის განმავლობაში რათა გადაფაროს დასაბეგრი მოგება 

წინა ერთ ან რამდენიმე წელში, რა შემთხვევაშიც, მიმდინარე საგადასახადო აქტივი 

შესაძლოა აღიარდეს იმ პერიოდში, რომელშიც საგადასახადო ზარალი წარმოიქმნა (იხ. 

29.5-ე პუნქტი).  

თუ საწარმოს არ შეუძლია საგადასახადო ზარალის წინა პერიოდში გადატანა (მაგ. თუ 

საგადასახადო კანონმდებლობა არ უშვებს ან საწარმოს არ აქვს საკმარისი დასაბეგრი 

მოგება წინა წლებში, რათა გაქვითოს სრული ზარალი), საწარმომ შესაძლოა გადაიტანოს 

საგადასახადო ზარალი მომდევნო პერიოდში, ვადასთან დაკავშირებული შეზღუდვით 



მოდული 29 - მოგების გადასახადი 
 

 

 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01)  73 

ან მის გარეშე და გამოქვითოს საგადასახადო ზარალი დასაბეგრი მოგებიდან მომავალ 

პერიოდებში. თუ დასაშვებია საგადასახადო ზარალის მომავალ პერიოდში გადატანა და 

მომავალი პერიოდის დასაბეგრი მოგებიდან გამოყენება, სამომავლო გადასახადის 

ოდენობა შემცირებას დაექვემდებარება. თუ საგადასახადო ზარალის გადატანა მომავალ 

პერიოდში დასაშვებია მხოლოდ გარკვეული წლების განმავლობაში, მაგ. 2 წლის 

განმავლობაში, იმავე  იურისდიქციის ფარგლებში და დასაბეგრი მოგების წარმოშობა არ 

ივარაუდება მოცემული დროის მონაკვეთში, მომავალი დასაბეგრი მოგების შემცირების 

სახით ზარალიდან მიღებული სარგებელი ხელმისაწვდომი არ იქნება საწარმოსთვის.  

გადავადებული საგადასახადო აქტივის აღიარება გამოუყენებელი საგადასახადო 

ზარალის მომდევნო საანგარიშგებო პერიოდებში გადაწევის მიზნით, შეიძლება 

მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოსალოდნელია, რომ იარსებებს ისეთი ოდენობის მომავალი 

საგადასახადო მოგება, რომლის მიმართაც შესაძლებელი იქნება გამოუყენებელი 

საგადასახადო ზარალის გამოყენება. 

თუ საწარმო ვერ ახერხებს დანაკარგის ჩათვლას წარსული პერიოდისთვის ან მომავალ 

პერიოდში გადატანას, ამგვარი საგადასახადო ზარალი გამოუყენებადია და 

შესაბამისად, დაკარგულიც. 

29.21 განყოფილება აწესებს ოთხ კრიტერიუმს, იმის შესაფასებლად, მომავალი 

საანგარიშგებო პერიოდის საგადასახადო მოგება საკმარისი იქნება თუ არა 

გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალის ან საგადასახადო შეღავათის 

გამოყენებისათვის.  აღნიშნული კრიტერიუმებია:  

ა)    გააჩნია თუ არა საწარმოს ერთსა და იმავე საგადასახადო ორგანოსა და ერთსა 

და იმავე იმავე გადამხდელთან დაკავშირებული საკმარისი დასაბეგრი 

დროებითი სხვაობები, რომლებიც მომავალში გამოიწვევს ისეთი ოდენობის 

საგადასახადო მოგების წარმოქმნას, რომლის მიმართაც შესაძლებელი იქნება 

გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალისა და გამოუყენებელი საგადასახადო 

შეღავათის გამოყენება მათ ამოწურვამდე; 

ბ) მოსალოდნელია თუ არა, რომ საწარმომ მიიღოს საგადასახადო მოგება, 

გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალისა ან გამოუყენებელი საგადასახადო 

შეღავათების ამოწურვამდე; 

გ) გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალი წარმოშობილია თუ არა ისეთი 

იდენტიფიცირებადი მიზეზებით, რომელთა განმეორებაც ნაკლებად არის 

მოსალოდნელი; 

დ) გააჩნია თუ არა საწარმოს საგადასახადო დაგეგმვის შესაძლებლობები, რის 

საფუძველზეც საწარმო მიიღებს საგადასახადო მოგებას იმ საანგარიშგებო 

პერიოდში, როდესაც შესაძლებელი იქნება გამოუყენებელი საგადასახადო 

ზარალის ან გამოუყენებელი საგადასახადო შეღავათების გამოყენება. 

 

მაგალითები—მე-6 და მე-7 ეტაპები, გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალი და 

გამოუყენებელი საგადასახადო შეღავათები 

 
მაგ. 64 საწარმო მის დასაბეგრ შემოსავალს ანგარიშობს უარყოფით 9,000 ფე-დ (საგადასახადო 

ზარალი 9,000 ფე-ის ოდენობით) 20X7/20X8 საგადასახადო წლისთვის მის 

იურისდიქციაში მოქმედი შესაბამისი კანონმდებლობის თანახმად.  საგადასახადო 

კანონმდებლობა მის იურისდიქციაში არ აძლევს საწარმოებს უფლებას გადაიტანონ 

საგადასახადო ზარალი წინა პერიოდში. საგადასახადო განაკვეთი მოცემულ 

იურისდიქციაში შეადგენს 30%-ს (დავუშვათ სიმარტივისთვის, რომ ეს განაკვეთი 

გავრცელდება იმ საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც სავარაუდოა 9,000 ფე-ის 
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ოდენობით საგადასახადო ზარალის გამოყენება - შეფასების წესები განხილულია 29.27 - 

29.33  პუნქტებში).  ზარალი წარმოიშვა 20X7/20X8 წლებში შესაბამისი კონკრეტული 

კაპიტალტევადი პროექტის შედეგად, რომელმაც გამოიწვია დასაბეგრი მოგებიდან დიდი 

ოდენობის გამოქვითვები; გამოქვითვების ამგვარი დიდი ოდენობით განმეორება, 

მომავალ წლებში, მოსალოდნელი არ არის. საწარმომ წარმოქმნა დასაბეგრი მოგება 

დაახლოებით 100,000 ფე-ის ოდენობით ბოლო 5 წლის განმავლობაში და სავარაუდოა, 

რომ ასევე  განაგრძობს მომდევნო წლებშიც.  

საწარმო ვარაუდობს რომ გამოიყენებს საგადასახადო ზარალს დასაბეგრი მოგების 

შესამცირებლად 20X8/20X9 წელს, რომელიც მომდევნო წელს წარმოადგენს.  ზარალი 

წარმოიშვა იდენტიფიცირებადი მიზეზებით და არ ივარაუდება, რომ მომავალ 

პერიოდებში განმეორდება მათი წარმოქმნა. წინა წლებში, დასაბეგრი მოგების ოდენობა 

ზარალზე გაცილებით მაღალი იყო, რაც მოსალოდნელია რომ იქნება მომავალი წლების 

პოზიციაც. რადგან ზარალი მოსალოდნელია რომ ერთჯერად ხასიათს ატარებენ, 

სავარაუდოა, რომ იქნება საკმარისი დასაბეგრი მოგება, რომლის მიმართაც ზარალის 

გამოყენება შესაძლებელი იქნება. შესაბამისად, გადავადებული საგადასახადო აქტივი 

2,700 ფე (9,000 ფე x 30%) უნდა აღიარდეს მომავალ პერიოდებში გადასახდელი 

გადასახადების შემცირებასთან მიმართებით.  

მაგ. 65 საწარმოს იურისდიქციის ფარგლებში, 20X7/20X8 საგადასახადო წელს მთავრობამ ყველა 

საწარმოს მიანიჭა 3,000 ფე-ის ოდენობით საგადასახადო შეღავათი, რომელიც შეიძლება 

გამოიქვითოს იმავე წელს მოგების გადასახადიდან, წლის გამავლობაში ყოველ 

დამატებით სრულ განაკვეთზე დაქირავებული პირისთვის. საწარმომ აიყვანა ორი ახალი 

თანამშრომელი სრულ განაკვეთზე და შესაბამისად, უფლებამოსილია გამოიყენოს 

საგადასახადო შეღავათები 6,000 ფე-ის ოდენობით. თუ საგადასახადო შეღავათების 

გამოყენება შეუძლებელია მიმდინარე წელს, მათი გადატანა მომავალ საგადასახადო 

პერიოდებში დასაშვებია არაუმეტეს 4 წლის განმავლობაში. 20X7/20X8 წლებში დასაბეგრი 

მოგება შეადგენს 10,000 ფე-ს. საგადასახადო განაკვეთი შესაბამისი იურისდიქციის 

ფარგლებში 20X7/20X8 წელს და მომდევნო წლებში განისაზღვრება 25%-ით.  

მიმდინარე გადასახდელი გადასახადი 20X7/20X8 წლისთვის შეადგენს 2,500 ფე-ს (10,000 

ფე x 25%).  აქედან გამომდინარე, საწარმოს საგადასახადო შეღავათებიდან შეუძლია 

გამოიყენოს მხოლოდ 2,500 ფე მისი მიმდინარე გადასახადიდან გამოსაქვითად. 

დარჩენილი 3,500 ფე შესაძლებელია გადატანილ იქნეს მომავალ საანგარიშგებო 

პერიოდში.  გადავადებული საგადასახადო აქტივი 3,500 ფე-ის ოდენობით აღიარებული 

იქნება საწარმოს მიერ, თუ ის სავარაუდოდ მიიჩნევს რომ 20X8/X9 -20Y1/Y2 წლებში 

შესაბამისი ოდენობით დასაბეგრი მოგება ექნება. ამ გათვლის გაკეთების დროს, საწარმო 

სავარაუდოა, რომ გაითვალისწინებს დასაბეგრი მოგების ოდენობას უახლესი წლებიდან 

და ბიუჯეტს მომავალი წლებისთვის, რომლებსაც შეადარებს უახლეს კომერციული 

საქმიანობის შედეგებს (და დასაბეგრ მოგებასთან შედეგების მიმართებას ამავე წლებში). 

შენიშვნა: საგადასახადო განაკვეთის გამოყენება საგადასახადო შეღავათზე 

გადავადებული საგადასახადო აქტივის განსაზღვრისთვის საჭირო არ არის, რადგან 

საგადასახადო განაკვეთი შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს დაბეგვრას 

დაქვემდებარებული გადასახადებიდან პირდაპირი ურთიერთგადაფარვისთვის, 

ნაცვლად დასაბეგრი მოგებიდან ურთიერთგადაფარვისა.  

 

მაგ. 66 საწარმოს აქვს მომავალ პერიოდში გადატანილი საგადასახადო ზარალი 200,000 ფე-ის 

ოდენობით და არ ვარაუდობს, რომ დაუბრუნდება შემოსავლიანობას მომდევნო 
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რამდენიმე წელიწადში. საწარმოს აქვს უმნიშვნელო დროებითი სხვაობები, რომლებიც, 

მომავალში, სავარაუდოა რომ გაზრდის დასაბეგრი მოგებას. 

საწარმო ფლობს ორ ოფისის შენობას შესაბამის მიწის ნაკვეთთან ერთად, რომელზეც 

დათვლილია ამორტიზებული ღირებულება, მე-17 განყოფილების - ძირითადი 
საშუალებები - თანახმად. პირველ შენობას აქვს საკმარისად დიდი ოდენობით ზედმეტი 

ფართი. საწარმოს შეუძლია გაყიდოს მეორე შენობა და მისი თანამშრომლები გადაიყვანოს 

პირველ შენობაში. მეორე შენობის ამორტიზებული ღირებულება არის 300,000 ფე და 

280,000 ფე-ის ოდენობის საგადასახადო ბაზა. თუმცა, შენობის საბაზრო ღირებულება 

შეადგენს 1,000,000 ფე-ს. კომერციული საქმიანობიდან გამომდინარე საგადასახადო 

ზარალი შესაძლოა ურთიერთგადაფარვას დაექვემდებაროს დასაბეგრი მოგებიდან, 

რომელიც წარმოიშობა შენობის გაყიდვით. საწარმოს აქვს საგადასახადო დაგეგმვის 

სტრატეგია, რომ საჭიროების შემთხვევაში მეორე შენობა და მიწა გაყიდოს, რათა თავიდან 

აიცილოს მომავალ პერიოდში გადატანილი ზარალის ვადის გასვლა მათ გამოუყენებლად. 

საგადასახადო განაკვეთი შეადგენს 40%-ს.  

საწარმომ შესაძლოა აღიაროს გადავადებული საგადასახადო აქტივი 80,000 ფე-ის 

ოდენობით (200,000 ფე საგადასახადო ზარალი, რომლის გადატანაც მოხდა მომავალ 

პერიოდში x 40%), თუ სავარაუდოა, რომ საგადასახადო დაგეგმვა წარმოქმნის დასაბეგრ 

მოგებას შესაბამის დროის მონაკვეთში, რათა გამოყენებულ იქნეს საგადასახადო 

ზარალი. გადაწყვეტილების მიღება საჭიროა, რათა დადგინდეს, თუ რამდენად 

სავარაუდოა საგადასახადო დაგეგმვით დასაბეგრი მოგების წარმოქმნა შესაბამის 

დროის მონაკვეთში საგადასახადო ზარალის გამოყენების მიზნით, რადგან მიწისა და 

შენობის გაყიდვა არ წარმოადგენს მარტივ, ავტომატურ პროცესს.    

29.22  გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალის არსებობის ფაქტი ძლიერი მტკიცებულებაა 

იმისა, რომ შეიძლება მომავალ პერიოდში არ წარმოიშვას საგადასახადო მოგება. 

მაშასადამე, თუ საწარმოს გააჩნია უახლოესი პერიოდების ზარალის ისტორია, მან 

გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალის ან გამოუყენებელი საგადასახადო კრედიტის 

შედეგად წარმოშობილი გადავადებული საგადასახადო აქტივი მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში უნდა აღიაროს, თუ საწარმოს აქვს საკმარისი დასაბეგრი დროებითი 

სხვაობები, ან არსებობს სარწმუნო მტკიცებულება იმისა, რომ მომავალში იარსებებს 

საკმარისი ოდენობის საგადასახადო მოგება, რომლის მიმართაც შესაძლებელი იქნება 

გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალის ან გამოუყენებელი საგადასახადო კრედიტის 

გამოყენება. 

 

 

შენიშვნები —მე-6 და მე-7 ეტაპები, გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალი და 

გამოუყენებელი საგადასახადო შეღავათები  

 
როდესაც საწარმოს აქვს გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალი, მას აქვს მეტი 

სირთულე გადასალახი, რათა აღიაროს გადავადებული საგადასახადო აქტივი 

საგადასახადო ზარალიდან ან გამოუყენებელი საგადასახადო შეღავათებიდან. ეს 

გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ თავად გამოუყენებელი ზარალი იწვევენ ვარაუდს, 

რომ სამომავლო დასაბეგრი მოგება, შესაძლოა, საკმარისი არ იყოს გადავადებული 

საგადასახადო აქტივების აღიარებისთვის. 
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საწარმო, რომელსაც აქვს უახლოესი პერიოდების ზარალის ისტორია, მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში აღიარებს გადავადებულ საგადასახადო აქტივს გამოუყენებელი 

საგადასახადო ზარალიდან ან გამოუყენებელი საგადასახადო შეღავათებიდან თუ: 

                 ა) აქვს საკმარისი დასაბეგრი დროებითი სხვაობები; ან  

ბ) აქვს სხვა დამაჯერებელი მტკიცებულებები, რომ მომავალი საანგარიშგებო 

პერიოდის საგადასახადო მოგება, რომლის მიმართაც შესაძლებელი იქნება 

გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალის ან საგადასახადო შეღავათები გამოყენება, 

საკმარისი იქნება. 

 

მაგალითები —მე-6 და მე-7 ეტაპები, გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალი და 

გამოუყენებელი საგადასახადო შეღავათები 
 

მაგ. 67 X საწარმოს აქვს დასაბეგრი დროებითი სხვაობები, რომლებიც შეადგენს 20,000 ფე-ს და 

წარმოიშვა 20X1 წელს და მოსალოდნელია რომ ამოიწურება 20X2 წელს. სხვა დასაბეგრი 

ან გამოსაქვითი დროებითი სხვაობები საწარმოს არ აქვს. 20X1 წლის დასაწყისში, საწარმოს 

ჰქონდა 500,000 ფე-ის ოდენობით გმომავალ პერიოდში გადმოტანილი ამოუყენებელი 

საგადასახადო ზარალი. მოსალოდნელი მიმდინარე გადასახადის დაანგარიშება აჩვენებს, 

რომ 20X1 წელს საწარმოს ექნება 150,000 ფე საგადასახადო ზარალი და 20X2 წელს 

მოსალოდნელია ასევე იგივე ოდენობის დასაბეგრი ზარალი დაბეგვრას და გამოქვითვას 

დაქვემდებარებული დროებითი სხვაობების გამოკლებით. საგადასახადო ზარალის 

გადატანა მომავალ პერიოდში დასაშვებია არაუმეტეს სამი  წლის განმავლობაში. 

საგადასახადო განაკვეთი შესაბამისი იურისდიქციის ფარგლებში 20X1 წელს და 

მომდევნო წლებში განისაზღვრება 25%-ით. 

X საწარმო აღიარებს მისი 20X1 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში გადავადებულ 

საგადასახადო ვალდებულებას 5,000 ფე-ის ოდენობით (20,000 ფე x 25%) 20X1 წელს 

წარმოშობილ დასაბეგრ დროებით სხვაობებთან მიმართებით. X საწარმო ასევე აღიარებს 

გადავადებულ საგადასახადო აქტივს 5,000 ფე-ის ოდენობით (20,000 ფე x 25%) 20X1 

წელს წარმოქმნილ, 20,000 ფე-ის ოდენობის,  საგადასახადო ზარალებთან მიმართებით. 

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულებისა და გადავადებული საგადასახადო 

აქტივებისთვის მოსალოდნელია ურთიერთგადაფარვა - იხ. 29.37-ე პუნქტი. 

რადგან X საწარმო არ ვარაუდობს დასაბეგრი მოგების წარმოქმნას შემდეგი არანაკლებ 

ოთხი წლის განმავლობაში, არ აღიარებს გადავადებულ საგადასახადო აქტივს 

დარჩენილი 130,000 ფე-ის საგადასახადო ზარალიდან, რომელიც წარმოიქმნა 20X1 წელს.  

 

მაგ. 68 ფაქტები იგივეა, რაც 67-ე მაგალითში, გარდა იმ გარემოებისა, რომ 20X1 წლის ბოლო 

დღეს, X საწარმომა შეიძინა სხვა ბიზნესის ვაჭრობა და აქტივები, რომელიც საქმიანობს 

იმავე იურისდიქციის ფარგლებში. აღნიშნული შეძენილი ბიზნესი გამოიმუშავებს 

მნიშვნელოვან დასაბეგრ მოგებას, 200,000 ფე-ზე მეტი ოდენობით ბოლო წლების 

განმავლობაში. X საწარმოს ბიზნეს გეგმა ეყრდნობა მოსაზრებას, რომ შეძენილი ბიზნესი 

განაგრძობს მაღალ შემოსავლიანობას.  

X საწარმო ელოდება, რომ გამოიმუშავებს დასაბეგრ მოგებას (ყველას ერთსა და იმავე 

იურისდიქციაში) 20X2 წელს და შემდგომ პერიოდებში. საწარმოს დასჭირდება, რომ 

გეგმა გაანალიზოს და გულმოდგინედ განსაზღვროს სავარაუდო შედეგები.  საწარმომ 

შესაძლოა მოახერხოს გადავადებული საგადასახადო აქტივის აღიარება 20X1 წელს 

წარმოქმნილი 130,000 ფე-ის ოდენობით დარჩენილი საგადასახადო ზარალისთვის. 
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აუღიარებელი გადავადებული საგადასახადო აქტივების ხელახალი 

შეფასება 
 

29.23 ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს საწარმომ ხელახლა უნდა შეაფასოს 

აუღიარებელი გადავადებული საგადასახადო აქტივები. საწარმო წინა პერიოდის 

აუღიარებელ გადავადებულ საგადასახადო აქტივს აღიარებს იმ შემთხვევაში, თუ 

მოსალოდნელია, რომ მომავალი საგადასახადო მოგებით შესაძლებელი გახდება 

გადავადებული საგადასახადო აქტივის დაფარვა. 

 

შენიშვნები—მე-10 ეტაპი, აუღიარებელი გადავადებული საგადასახადო 

აქტივების ხელახალი შეფასება 

 
შესაძლოა საწარმოს წლის დასაწყისში ჰქონდეს აუღიარებელი გადავადებული 

საგადასახადო აქტივები და მათი ნაწილი ან სრული ოდენობა აღიაროს წლის ბოლოს, 

რადგან სავარაუდო გახდეს, რომ მომავალი საგადასახადო მოგებიდან შესაძლებელი 

იქნება გამოსაქვითი დროებითი სხვაობების, გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალის 

ან გამოუყენებელი საგადასახადო შეღავათების ნაწილობრივ ან სრულად გამოყენება. მე-

10 ეტაპი მოიცავს აუღიარებელი გადავადებული საგადასახადო აქტივების წლის 

დასაწყისში იდენტიფიცირებასა და წლის ბოლოსთვის დადგენას, თუ კვლავ 

აუღიარებელნი არიან. თუ წლის ბოლოსთვის მოხდა მათი აღიარება, ეს ეტაპი საჭიროა 

რათა მოხდეს მათი იდენტიფიცირება განმარტებითი შენიშვნების მიზნებისთვის, იხ. 

29.39-ე პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი. 

 

მაგალითები—მე-10 ეტაპი, აუღიარებელი გადავადებული საგადასახადო 

აქტივების ხელახალი შეფასება 
 

მაგ. 69 ფაქტები იგივეა, რაც 67-ე მაგალითში, გარდა იმ გარემოებისა, რომ დასაბეგრი დროებითი 

სხვაობები 30,000 ფე-ის ოდენობით წარმოიქმნა 20X2 წელს, რომლებიც ამოიწურება 20X3 

წელს. ამასთანავე, X საწარმოს მთავარმა კონკურენტმა 20X2 წლის შუაში შეწყვიტა 

კომერციული საქმიანობა. შედეგად, 20X2 წელს, X საწარმომა გამოიმუშავა მცირეოდენი 

დასაბეგრი მოგება 15,000 ფე-ის ოდენობით.  

20X2 წლის დასაწყისში, X საწარმოს ჰქონდა აუღიარებელი გადავადებული 

საგადასახადო აქტივები 157,500 ფე-ის ოდენობით ((130,000 ფე x 25%) + (500,000 ფე x 

25%)). 

X საწარმო -მა უნდა აღიაროს მის 20X2 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში გადავადებული 

საგადასახადო ვალდებულება 7,500 ფე-ის ოდენობით (30,000 ფე x 25%) 20X2 წელს 

წარმოშობილ დასაბეგრ დროებით სხვაობებთან მიმართებით. X საწარმომა ასევე უნდა 

აღიაროს გადავადებული საგადასახადო აქტივი 7,500 ფე-ის ოდენობით (30,000 ფე x 25%) 

20X2 წლის დასაწყისისთვის, მომავალ პერიოდში გადმოტანილ 30,000 ფე-ის ოდენობის, 

საგადასახადო ზარალებთან მიმართებით. 

X საწარმო -მა ასევე უნდა აღიაროს მიმდინარე საგადასახადო შეღავათი 3,750 ფე-ის 

ოდენობით (15,000 ფე x 25%) 20X2 წლის დასაწყისისთვის, მომავალ პერიოდში 

გადმოტანილ, 15,000 ფე-ის ოდენობის,  საგადასახადო ზარალებთან მიმართებით. 

X საწარმო მხედველობაში მიიღებს თუ რამდენად შეუძლია გადავადებული 

საგადასახადო აქტივის აღიარება დარჩენილი 146,250 ფე-სთვის (157,500 ფე - 7,500 ფე - 
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3,750 ფე) მომავალ პერიოდში გადმოტანილი აუღიარებელი გადავადებული 

საგადასახადო აქტივებიდან.  X საწარმოს სჭირდება რომ შეაფასოს 20X3 წელში 

კომერციული საქმიანობიდან მოგების მიღების ალბათობა. 

 

შვილობილ საწარმოებში, ფილიალებსა და მეკავშირე საწარმოებში 

ფლობილი ინვესტიციები და ერთობლივ საქმიანობაში მონაწილეობის 

წილი 
 

29.24 დროებითი სხვაობები წარმოიშობა მაშინ, როდესაც შვილობილ საწარმოებში, 

ფილიალებსა და მეკავშირე საწარმოებში ფლობილი ინვესტიციების საბალანსო 

ღირებულება (მაგალითად, სათავო საწარმოს კონსოლიდირებულ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში შვილობილი საწარმოს საბალანსო ღირებულება ტოლია ამ შვილობილის 

საწარმოს გაერთიანებული წმინდა აქტივების, დაკავშირებული გუდვილის საბალანსო 

ღირებულების ჩათვლით), ან ერთობლივ საქმიანობაში მონაწილეობის წილის 

საბალანსო ღირებულება განსხვავდება ამ ინვესტიციების ან წილის საგადასახადო 

ბაზისგან, რომელიც ხშირად მათი თვითღირებულების ტოლია. ამგვარი სხვაობები 

შეიძლება წარმოიშვას განსხვავებულ გარემოებებში, მაგალითად: 

(ა)  შვილობილ საწარმოებში, ფილიალებში, მეკავშირე საწარმოებსა და ერთობლივ 

საქმიანობაში გაუნაწილებელი მოგების არსებობისას; 

(ბ)  სავალუტო კურსების ცვლილების გამო, როდესაც სათავო საწარმო და მისი 

შვილობილი საწარმო სხვადასხვა ქვეყნებშია განლაგებული; და 

(გ) მეკავშირე საწარმოში ფლობილი ინვესტიციის საბალანსო ღირებულების 

შემცირების გამო, მის ანაზღაურებად ღირებულებამდე. 

ინვესტიციები შეიძლება განსხვავებულად აისახებოდეს სათავო საწარმოს 

ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში და მის კონსოლიდირებულ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში, რა შემთხვევაშიც შეიძლება განსხვავებული იყოს ასევე ამ 

ინვესტიციასთან დაკავშირებული დროებითი სხვაობები. მაგალითად, სათავო 

საწარმოს ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში შვილობილი საწარმოს 

საბალანსო ღირებულების ოდენობა დამოკიდებული იქნება იმაზე, რომელ 

სააღრიცხვო პოლიტიკას აირჩევს საწარმო 9.26 პუნქტში აღწერილი ვარიანტებიდან. 

 

29.25   საწარმომ გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება უნდა აღიაროს ყველა დასაბეგრი 

დროებითი სხვაობისათვის, რომელიც დაკავშირებულია შვილობილ საწარმოებში, 

ფილიალებსა და მეკავშირე საწარმოებში ფლობილ ინვესტიციებთან და ერთობლივ 

საქმიანობაში წილობრივ მონაწილეობასთან, იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც არსებობს 

ორივე შემდეგი პირობა: 

(ა) სათავო საწარმოს, ინვესტორს, ან სრულუფლებიან მონაწილეს შეუძლია დროებითი 

სხვაობების ცვლილების/ამოწურვის ქრონომეტრულობის გაკონტროლება; და 

(ბ) მოსალოდნელია, რომ დროებითი სხვაობა არ ამოიწურება უახლოეს მომავალში. 

 

29.26  საწარმომ გადავადებული საგადასახადო აქტივი უნდა აღიაროს ყველა გამოსაქვითი 

დროებითი სხვაობისათვის, რომელიც წარმოიშობა შვილობილ საწარმოებში, 

ფილიალებსა და მეკავშირე საწარმოებში ფლობილი ინვესტიციებიდან და ერთობლივ 

საქმიანობაში წილობრივი მონაწილეობის შედეგად, მხოლოდ მაშინ, როდესაც 

მოსალოდნელია, რომ: 

(ა) დროებითი სხვაობა ამოიწურება უახლოეს მომავალში; და 
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(ბ) იარსებებს საგადასახადო მოგება, რომლის მიმართ შესაძლებელი იქნება დროებითი 

სხვაობების გამოყენება. 

 

შენიშვნები—1-ლი და მე-5 ეტაპები, დროებითი სხვაობების დადგენა და აღიარება 

შვილობილ საწარმოებში, ფილიალებსა და მეკავშირე საწარმოებში ფლობილი 

ინვესტიციებისა და ერთობლივ საქმიანობაში მონაწილეობის წილისთვის 
 

დროებითი სხვაობები წარმოიქმნება, როდესაც შვილობილ საწარმოებში, ფილიალებსა 

და მეკავშირე საწარმოებში ფლობილი ინვესტიციების და ერთობლივ საქმიანობაში 

მონაწილეობის წილის საბალანსო ღირებულება კონსოლიდირებულ ფინანსურ 

ანგარიშგებებში ან ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებებში განსხვავდება 

ინვესტიციის საგადასახადო ბაზისგან. დროებითი სხვაობა წარმოიქმნება 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში თუ მშობელი საწარმოს წილი 

შვილობილი და მეკავშირე საწარმოების წმინდა აქტივებში, გუდვილის საბალანსო 

ღირებულების ჩათვლით, განსხვავდება ინვესტიციის საგადასახადო ბაზისგან.   

აღნიშნულის ყველაზე გავრცელებული მიზეზია გაუნაწილებელი მოგების არსებობა 

ინვესტირებულ საწარმოში. ინვესტიციის საგადასახადო ბაზა ხშირად არის 

თვითღირებულება ან ინფლაციის გათვალისწინებით კორექტირებული 

თვითღირებულება. მაშასადამე, შესაძლოა საწარმოს არ ჰქონდეს დროებითი სხვაობები 

მეკავშირე საწარმოებსა და ერთობლივ საქმიანობაში არსებული ინვესტიციებისთვის, 

რომლებიც ითვლება თვითღირებულებით მე-14 და მე-15 განყოფილებათა თანახმად და 

იმ ინვესტიციებისთვის, რომლებიც შვილობილ საწარმოებში, მეკავშირე საწარმოებში ან 

ერთობლივ საქმიანობაში თვითღირებულებით გამოითვლება ინდივიდუალურ 

ფინანსურ ანგარიშგებაში, მე-9 განყოფილების თანახმად.  

დროებითი სხვაობა ინვესტიციის საბალანსო ღირებულებასა და მის საგადასახადო 

ბაზას შორის (გარკვეულ შემთხვევებში მითითებული როგორც „გარე“ დროებითი 

სხვაობები) როგორც წესი, წარმოიშობა ინვესტორის (მაგალითად, მშობელი საწარმოს) 

პერსპექტივიდან, რაც იწვევს გადასახდელი და ანაზღაურებას დაქვემდებარებული 

გადასახადების წარმოქმნას ინვესტორისთვის. ეს დროებითი სხვაობები იქმნება იმ 

დროებით სხვაობებზე დამატებით, რომლებიც უკავშირდება ინვესტირებული 

საწარმოს საბაზისო აქტივებს და ვალდებულებებს, როგორიც შეიძლება წარმოიშვას 

შვილობილი საწარმოს მიერ ფლობილი ძირითადი საშუალების მუხლიდან (ზოგჯერ 

მოიხსენიება როგორც „შიდა“ დროებითი სხვაობები) ინვესტირებული საწარმოს 

პერსპექტივიდან, რაც იძლევა გადახდას ან ანაზღაურებას დაქვემდებარებულ 

გადასახადებს ინვესტირებული საწარმოსთვის (მაგალითად, შვილობილი 

საწარმოსთვის). 

დროებითი სხვაობები ინვესტიციის საბალანსო ღირებულებასა და მის საგადასახადო 

ბაზას შორის („გარე“ დროებითი სხვაობები). როგორც წესი, წარმოიშობა ინვესტორის 

პერსპექტივიდან, მაგ. მშობელი საწარმოსთვის, რაც შეიძლება გამოწვეულ იქნეს 

გარკვეული გარემოებებით. მაგალითად:  

ა) შვილობილ საწარმოში გაუნაწილებელი მოგების არსებობით (როდესაც 

შვილობილი საწარმოს მოგება კონსოლიდირებულია); 

ბ)  გაუნაწილებელი მოგების არსებობით მეკავშირე საწარმოებსა და ერთობლივ 

საქმიანობებში, სადაც  გამოიყენება წილობრივი მეთოდი (თუ წილობრივი 

მეთოდით აღრიცხვა გამოიყენება ინვესტირებული საწარმოს მოგებაზე); 

გ) მეკავშირე საწარმოებში ან ერთობლივ საქმიანობებში განხორციელებული 

რეალური ღირებულების ცვლილებით, როდესაც ინვესტიცია ხელახლა 
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შეფასებულია რეალური ღირებულებით (თუ რეალური ღირებულების 

მოდელი ვრცელდება), თუმცა რომელთან მიმართებითაც შესაბამისი 

კორექტირება დაბეგვრის მიზნებისთვის არ განხორციელებულა; 

დ) სავალუტო კურსების ცვლილებით, როდესაც მშობელ საწარმოს და მის 

ინვესტირებულ საწარმოს აქვთ განსხვავებული სამუშაო ვალუტები (მხოლოდ 

იმ შემთხვევაში, როდესაც შვილობილი და მეკავშირე საწარმოები/ერთობლივი 

საქმიანობები აღირიცხება წილობრივი მეთოდით); 

ე) ინვესტიციის საბალანსო ღირებულების შემცირებით მეკავშირე საწარმოში ან 

ერთობლივ საქმიანობაში ანაზღაურებადი ღირებულების გაუფასურების 

შედეგად (მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ასეთი ინვესტიციები 

აღირიცხება თვითღირებულების მოდელით ან წილობრივი აღრიცხვის 

მეთოდით); ან 

ვ) ინვესტიციის საგადასახადო ბაზაში ცვლილებით (მაგ. ინდექსაციის 

შეღავათების შედეგად). 

ინვესტიციის საბალანსო ღირებულება შესაძლოა განსხვავდებოდეს 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებასა და ინდივიდუალურ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში, მაგალითად, შვილობილი საწარმო კონსოლიდირებულ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში კონსოლიდირებული იქნება, მაგრამ თვითღირებულებით აღიარდება 

ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში. ამ შემთხვევაში, კონსოლიდირებულ 

ფინანსურ ანგარიშგებაში იქნება ერთი (გარე) დროებითი სხვაობა, ხოლო 

ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში არ იქნება, ან იქნება განსხვავებული (გარე) 

დროებითი სხვაობა, რადგან ინვესტიციისთვის მხოლოდ ერთი საგადასახადო ბაზა 

იარსებებს. 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებასთან დაკავშირებით, საბალანსო 

ღირებულება არის მშობელი საწარმოს წილის საბალანსო ღირებულება  შვილობილი 

საწარმოს აქტივებსა და ვალდებულებებში, როგორც შეტანილია კონსოლიდირებულ 

ფინანსურ ანგარიშგებაში (რაც ხდება, რეალური ღირებულების დაკორექტირების 

შემდეგ) და მოიცავს კონსოლიდაციიდან გამომდინარე ნებისმიერ გუდვილს.  

დროებითი სხვაობები, შესაძლოა, ასევე წარმოიქმნას, თუ საგადასახადო შედეგები 

გამოწვეულია საწარმოს ერთი ნაწილიდან მეორეში მოგების გადარიცხვით, მაგალითად, 

როდესაც არსებობენ ისეთი გადამხდელი ფილიალები, რომლებიც განცალკევებულ 

შვილობილ საწარმოებს არ წარმოადგენენ. ამგვარ დროებით სხვაობებზე ვრცელდება 

იგივე წესები, რაც შვილობილ  საწარმოებში განხორცილებული ინვესტიციების 

დროებით სხვაობებზე. 

საწარმომ გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება უნდა აღიაროს ყველა 

დასაბეგრი დროებითი სხვაობისათვის, რომელიც დაკავშირებულია შვილობილ 

საწარმოებში, ფილიალებსა და მეკავშირე საწარმოებში ფლობილ ინვესტიციებთან და 

ერთობლივ საქმიანობაში წილობრივ მონაწილეობასთან, იმ შემთხვევის გარდა, 

როდესაც ვრცელდება 29.25-ე პუნქტით გათვალისწინებული გამონაკლისი შემთხვევა.   

გამონაკლისს მიეკუთვნება შემთხვევა, როდესაც გადავადებული საგადასახადო 

ვალდებულება არ აღიარდება თუ მშობელ საწარმოს, ინვესტორს ან სრულუფლებიან 

მონაწილეს შეუძლია დროებითი სხვაობების ქრონომეტრულობის ამოწურვის 

გაკონტროლება, როგორიც შეიძლება გამომდინარეობდეს გაუნაწილებელი 

შემოსავლებიდან, როდესაც ასევე სავარაუდოა, რომ დროებითი სხვაობა არ ამოიწურება 

უახლოეს მომავალში. 
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გადავადებული საგადასახადო აქტივი აღიარდება იმ გამოსაქვითი დროებითი 

სხვაობებიდან, რომლებიც უკავშირდება შვილობილ საწარმოებში, ფილიალებსა და 

მეკავშირე საწარმოებში ფლობილ ინვესტიციებსა და ერთობლივ საქმიანობაში 

მონაწილეობის წილს, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სავარაუდოა, რომ დროებითი 

სხვაობა ამოიწურება უახლოეს მომავალში და დასაბეგრი მოგების მიმართაც 

შესაძლებელი იქნება დროებითი სხვაობების გამოყენება. 

გამოსაქვითი დროებითი სხვაობების ამოწურვა იწვევს მომავალი საანგარიშგებო 

პერიოდების საგადასახადო მოგების ოდენობის შემცირებას (იხ. 29,18-ე პუნქტი). 

 

მაგალითები—1-ლი და მე-5 ეტაპები, შვილობილ საწარმოებში ფლობილი 

ინვესტიციები 

 
მაგ. 70 მშობელ საწარმოს აქვს სრულ საკუთრებაში მყოფი შვილობილი საწარმო 150,000 ფე 

საბალანსო ღირებულებით (წმინდა აქტივები) მის კონსოლიდირებულ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში, ხოლო საგადასახადო ბაზა განისაზღვრება 100,000 ფე-ით. მშობელი 

საწარმო ვარაუდობს, რომ გაყიდის შვილობილ საწარმოს უახლოეს პერიოდში წლის 

დასრულების შემდგომ. კაპიტალის მატების საგადასახადო განაკვეთი მშობელი საწარმოს 

იურისდიქციის ფარგლებში ნულის ტოლია.  

დროებითი სხვაობა შეადგენს 50,000 ფე-ს. თუმცა, რადგან შვილობილი საწარმოს 

გაყიდვით წარმოშობილ ნებისმიერ დასაბეგრ თუ გამოსაქვით სხვაობაზე ვრცელდება 

ნულოვანი საგადასახადო განაკვეთი, შვილობილ საწარმოში ფლობილ ინვესტიციაზე 

გადავადებული საგადასახადო აქტივი ან ვალდებულება არ აღიარდება.  

აღნიშნული არ გამოიწვევს შვილობილი საწარმოს ინდივიდუალურ აქტივებსა და 

ვალდებულებებთან დაკავშირებულ, დროებითი სხვაობებისთვის გადავადებული, 

გადასახადის აღიარებაზე გავლენის მოხდენას. გადავადებული საგადასახადო აქტივები 

და ვალდებულებები, რომლებიც გამომდინარეობენ შვილობილი საწარმოს 

ინდივიდუალურ აქტივებსა და ვალდებულებებთან დაკავშირებული დროებითი 

სხვაობებიდან, უნდა შეფასდნენ შვილობილი საწარმოს მიერ ამოღების ან დაფარვის 

კონტექსტში, და არა მშობელი საწარმოს მიერ შვილობილი საწარმოდან წილის ამოღების 

კონტექსტში.  

მაგ. 71 მშობელ საწარმოს აქვს სრულ საკუთრებაში მყოფი შვილობილი საწარმო 150,000 ფე 

საბალანსო ღირებულებით (წმინდა აქტივები) მის კონსოლიდირებულ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში, ხოლო საგადასახადო ბაზა განისაზღვრება 100,000 ფე-ით. საწარმო 

უახლოეს მომავალში ინვესტიციის გაყიდვას არ აპირებს. არ არსებობს მოთხოვნები, 

რომლებიც შვილობილ საწარმოს დაავალდებულებდა დივიდენდის გადახდას, ხოლო 

მშობელი საწარმო არ მოელის შვილობილი საწარმოდან მოგების (წილის) განაწილების 

მოთხოვნას. ნაცვლად აღნიშნულისა, მშობელ საწარმოს აქვს გაუნაწილებელი მოგების 

რეინვესტირების გეგმა, რათა გააფართოვოს შვილობილი საწარმოს ბიზნესი უახლოეს 

მომავალში. თუ საწარმო გაყიდის შვილობილ საწარმოს ან მისგან მიიღებს მოგებიდან 

წილს, საწარმოს გადასახდელი ექნება გადასახადი 30%-იანი განაკვეთით, გასვლასთან 

დაკავშირებული შემოსულობიდან ან განაწილებული მოგებიდან. 

დროებითი სხვაობა შეადგენს 50,000 ფე-ს. რადგან საწარმოს გადასახდელი ექნება 

გადასახადი შემოსავალზე, რომელსაც მიიღებს შვილობილი საწარმოდან 

განაწილებული დივიდენდის სახით ან შვილობილ საწარმოში მქონე საინვესტიციო 

წილის გაყიდვის შედეგად და ასევე, რადგან საბალანსო ღირებულება მეტია 
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საგადასახადო ბაზაზე, ეს განსხვავება იქნება დასაბეგრი დროებითი სხვაობა.  მშობელი 

საწარმო არ აღიარებს გადავადებულ საგადასახადო ვალდებულებას 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში 50,000 ფე-ის ოდენობით დასაბეგრ 

დროებითი სხვაობასთან მიმართებით, რადგან მშობელ საწარმოს შეუძლია დროებითი 

სხვაობების ამოწურვის ქრონომეტრულობის გაკონტროლება (შვილობილი საწარმოს 

გაყიდვას ან მისგან დივიდენდის გადახდის მოთხოვნას შორის არჩევანის გაკეთებით) 

და მოსალოდნელია, რომ დროებითი სხვაობა არ ამოიწურება უახლოეს მომავალში. 

 

მაგალითები—1-ლი და მე-5 ეტაპები, მეკავშირე საწარმოებში ფლობილი 

ინვესტიციები 
 

მაგ. 72 საწარმო აღრიცხავს მის ინვესტიციებს მეკავშირე საწარმოებში მის კონსოლიდირებულ 

ფინანსურ ანგარიშგებაში წილობრივი მეთოდის გამოყენებით (იხ. მე-14 განყოფილება 

ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში). საწარმოს აქვს ინვესტიცია შვილობილ საწარმოში 

150,000 ფე-ის ოდენობის საბალანსო ღირებულებით და საგადასახადო ბაზა 100,000 ფე-ის 

ოდენობით (ინვესტიციის თავდაპირველი ღირებულების ოდენობა).   საწარმო უახლოეს 

მომავალში ინვესტიციის გაყიდვას არ აპირებს. არ არსებობს მოთხოვნები, რომლებიც 

დაავალდებულებდა მეკავშირე საწარმოს დივიდენდის გადახდას. მეკავშირე საწარმოს 

მენეჯმენტმა დასახა გაუნაწილებელი მოგების რეინვესტირების გეგმა ამავე საწარმოს 

ბიზნესის უახლოეს მომავალში გაფართოვების მიზნით, რაც დამტკიცებულ იქნა 

აქციონერთა უმრავლესობის მიერ. მშობელ საწარმოს რომ გადაეწყვიტა მეკავშირე 

საწარმოში ფლობილი ინვესტიციის გაყიდვა ან განაწილებული მოგების მიღება მისგან, 

აღნიშნული გავლენას მოახდენდა დასაბეგრ მოგებაზე . 

ინვესტორმა არ უნდა აღიაროს გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება მის 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებებში 50,000 ფე დასაბეგრ დროებით 

სხვაობასთან მიმართებით, რადგან, სავარაუდოა, რომ დასაბეგრი დროებითი სხვაობა არ 

ამოიწურება უახლოეს მომავალში შემდეგ გარემოებათა გამო:   

(ა) მეკავშირე საწარმოს მენეჯმენტმა დასახა უახლოს მომავალში საწარმოს 

გაფართოვების მიზნით გაუნაწილებელი მოგების რეინვესტირების გეგმა, რაც 

დადასტურებულ იქნა უმრავლესობაში მყოფ აქციონერთა მიერ; და 

(ბ) ინვესტორი აკონტროლებს ინვესტიციის გაყიდვის შესაძლებლობას და ვარაუდობს, 

რომ უახლოეს მომავალში მას შეინარჩუნებს.  

პრაქტიკული თვალსაზრისით, უფრო რთული იქნება დამტკიცება, რომ მეკავშირე 

საწარმოს გაუნაწილებელი მოგების რეინვესტირების კონკრეტული გეგმა უკავშირდება 

ვარაუდს, რომ უახლოეს მომავალში დროებითი სხვაობები არ ამოიწურება, ვიდრე 

იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ მსგავსი მტკიცება გახდებოდა საჭირო მშობელი საწარმოს 

მიერ მეკავშირე საწარმოში ინვესტიციის განხორციელებისას. აღნიშნული გამოწვეულია 

იმ მიზეზით, რომ ინვესტორი საწარმო არ აკონტროლებს ინვესტირებულ საწარმოს და 

არ შეუძლია დასახოს გეგმა გაუნაწილებელი მოგების რეინვესტირებაზე, სხვა 

ინვესტორებთან შეთანხმების გარეშე.  

თუ არ არსებობს კარგად დადასტურებული შეთანხმება (როგორც მოცემულია ამ 

მაგალითში), რომ მოგების გადანაწილება არ მოხდება უახლოეს მომავალში, მეკავშირე 

საწარმოს ინვესტორმა უნდა აღიაროს გადავადებული გადასახადი, რომელიც 

გამომდინარეობს მეკავშირის გაუნაწილებელი მოგებიდან.  
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მაგ. 73 საწარმო აღრიცხავს ინვესტიციებს მეკავშირე საწარმოებში მის ინდივიდუალურ 

ფინანსურ ანგარიშგებაში თვითღირებულების მეთოდის გამოყენებით (იხ. მე-14 

განყოფილება - ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში). საწარმოს აქვს ინვესტიცია 

მეკავშირე საწარმოში 100,000 ფე თვითღირებულებით და საგადასახადო ბაზით.  

დასაბეგრი მოგება შეიცვლება, თუ საწარმო გადაწყვეტს მეკავშირე საწარმოში ფლობილი 

ინვესტიციის გაყიდვას ან მისგან მოგების (წილის) განაწილებას. კაპიტალური მოგება ან 

ზარალი ინვესტიციის შედეგად დაიბეგრება ან გათავისუფლდება კაპიტალის 

გადასახადის 10%-იანი განაკვეთით. 20X1 წელს საწარმომ აღიარა ინვესტიციის 

გაუფასურება 10,000 ფე-ის ოდენობით. რესტრუქტურიზაციის პროგრამის ფარგლებში 

საწარმო აქტიურად ეძებს მეკავშირე საწარმოში მისი ინვესტიციის შესყიდვის მსურველს. 

საწარმო ამ ინვესტიციის გაყიდვით 90,000 ფე-ის მიღებას ვარაუდობს. 

რესტრუქტურიზაციის პროგრამის ფარგლებში, საწარმო გეგმავს სხვა ინვესტიციებისგან 

გათავისუფლებასაც მათი მომგებიანად გაყიდვით.  

ინვესტორს აქვს გამოსაქვითი დროებითი სხვაობა 10,000 ფე-ის ოდენობით. 29.26-ე 

პუნქტის თანახმად, ნებადართულია გადავადებული საგადასახადო აქტივის აღიარება 

მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოსალოდნელია, რომ:  

(ა)დროებითი სხვაობები ამოიწურება უახლოეს მომავალში; და  

(ბ)დასაბეგრი მოგებიდან შესაძლებელი იქნება დროებითი სხვაობების გამოყენება. 

29.18 პუნქტი ადგენს, რომ გამოსაქვითი დროებითი სხვაობების ამოწურვა იწვევს 

მომავალი საანგარიშგებო პერიოდების საგადასახადო მოგების ოდენობის შემცირებას.  

ინვესტორი აქტიურად ეძებს მყიდველს მის მეკავშირე საწარმოში ფლობილი 

ინვესტიციისთვის და ადგენს, რომ სავარაუდოა დროებითი სხვაობის ამოწურვა.   

ინვესტორი ასევე ადგენს, რომ სავარაუდოა დასაბეგრი მოგების არსებობა რომელზეც 

დროებითი სხვაობის გამოყენება იქნება შესაძლებელი, რადგან ეძებს მყიდველს სხვა 

ინვესტიციებისთვისაც. შედეგად, ვარაუდობს, რომ დაგროვილი მოგება გადააჭარბებს 

10,000 ფე-ის ოდენობის ზარალს, რომელიც მეკავშირე საწარმოს გაყიდვით წარმოეშობა.  

ინვესტორი აღიარებს გადავადებულ საგადასახადო აქტივს მის ინდივიდუალურ 

ფინანსურ ანგარიშგებაში 1,000 ფე-ის ოდენობით (10,000 ფე x 10%) მისი მეკავშირე 

საწარმოდან წარმოქმნილი 10,000 ფე-ის გამოსაქვით დროებით სხვაობასთან 

მიმართებით.  

 

გადავადებული გადასახადის შეფასება 
 

29.27  საწარმომ გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება (აქტივი) უნდა შეაფასოს 

საანგარიშგებო თარიღისთვის უკვე ძალაში შესული, ან არსებითად ძალაში შესული 

საგადასახადო განაკვეთებისა და საგადასახადო კანონმდებლობის საფუძველზე. 

საწარმომ საგადასახადო განაკვეთები და საგადასახადო კანონმდებლობა არსებითად 

ძალაში შესულად უნდა მიიჩნიოს იმ შემთხვევაში, როდესაც წარსული გამოცდილების 

გათვალისწინებით, კანონის მისაღებად დადგენილ დარჩენილ პროცედურებს გავლენა 

არ მოუხდენია შედეგზე და ახლაც ნაკლებად არის მოსალოდნელი, რომ გავლენას 

მოახდენს. 

 

შენიშვნები—მე-8 და მე-12 ეტაპები, გადავადებული საგადასახადო აქტივების და 

ვალდებულებების შეფასება 
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საწარმო არ ითვალისწინებს საგადასახადო კანონმდებლობის, განაკვეთების ან 

სტატუსის სამომავლო ცვლილების შესახებ ინფორმაციას, გარდა იმ შემთხვევებისა, 

როდესაც ცვლილება არსებითად ძალაში შესულია. იხ. შენიშვნები 29.6- პუნქტისთვის.  

29-ე განყოფილების მოთხოვნა, რომ გამოყენებულ იქნეს ანგარიშგების თარიღისთვის 

ძალაში შესული ან არსებითად ძალაში შესული საგადასახადო განაკვეთები და 

კანონმდებლობა (ნაცვლად თარიღისა, როდესაც ხდება ფინანსური ანგარიშგების 

გამოსაცემად დამოწმება), ნიშნავს, რომ კანონმდებლობისა და საგადასახადო 

განაკვეთების  ცვლილებათა ძალაში შესვლა ან არსებითად ძალაში შესვლა 

საანგარიშგებო თარიღის შემდგომ არ გამოიწვევს ცვლილებებს თუ საანგარიშგებო 

პერიოდი დასრულებულია. თუმცა, 32-ე განყოფილების - საანგარიშგებო პერიოდის 
შემდეგი მოვლენები - თანახმად, საწარმომ განმარტებით შენიშვნებში უნდა 

გაამჟღავნოს ცვლილებები იმ საგადასახადო განაკვეთებსა და კანონმდებლობაზე, 

რომლებიც ძალაშია შესული ან გამოცხადდა საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების 

შემდგომ და რომლებსაც მნიშვნელოვანი გავლენის მოხდენა შეუძლიათ  მიმდინარე და 

გადავადებულ საგადასახადო აქტივებსა და ვალდებულებებზე (იხ. 32.10 და 32.11 (თ) 

პუნქტები)).  

29.27-ე პუნქტი მოითხოვს იმ საგადასახადო განაკვეთების და კანონმდებლობის 

გამოყენებას, რომლებიც ამოქმედებულია ან არსებითად ძალაში შესულია 

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს დასასრულისთვის და გავლენას იქონიებენ იმ 

პერიოდზე, როდესაც დროებითი სხვაობა ამოიწურება.  მაგალითად, თუ საწარმოს 

საანგარიშგებო პერიოდი მთავრდება 20X5 წლის 31 დეკემბერს და საწარმოს აქვს 

დასაბეგრი დროებითი სხვაობა, რომელიც ამოიწურება 20X7 წელს, საწარმო 

გადავადებულ საგადასახადო ვალდებულებას შეაფასებას 20X7 წელს გამოსაყენებელი 

საგადასახადო განაკვეთით, რომელიც იქნა ძალაში შესული ან არსებითად ძალაში 

შესული 20X5 წლის 31 დეკემბრისთვის.  

თუ საწარმოს აქვს გადავადებული საგადასახადო აქტივი და/ან ვალდებულება წლის 

ბოლოსთვის და იგივე აქტივი/ვალდებულება აღიარებული აქვს ასევე წლის 

დასაწყისში, 1-ლიდან მე-8 ეტაპების გამოყენებით აქტივი და/ან ვალდებულება 

შეფასდება საგადასახადო განაკვეთით(ებით), რომელიც არსებითად ძალაში შესული 

იქნება წლის ბოლოსთვის.   თუ საგადასახადო განაკვეთი, რომელიც წლის ბოლოსთვის 

იქნა გამოყენებული განსხვავდება წინა წლის ბოლოს გამოყენებული განაკვეთისგან, 

მნიშვნელოვანია დადგინდეს, რომ ცვლილება გამოწვეულია გადავადებულ 

საგადასახადო აქტივში და/ან ვალდებულებაში საგადასახადო განაკვეთის ცვლილებით, 

რომელიც აღიარებული და ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში გამჟღავნებული 

უნდა იყოს - იხ. 29.39 (დ) პუნქტი. 

 

მაგალითები—მე-8 ეტაპი, არსებითად ძალაში შესული 
 

მაგ. 74 საწარმო საქმიანობს იურისდიქციის ფარგლებში, რომელშიც საგადასახადო განაკვეთში 

ცვლილება შევიდა და 25%-ის ნაცლად გახდა 26%. ცვლილების შესახებ განცხადება 

გაკეთდა 20X6 წლის 1-ელ ნოემბერს, ხოლო მისი ამოქმედება მოხდება 20X7 წლის 1-ლი 

აპრილიდან.  საწარმო წელს ხურავს 31 მარტს.  20X7 წლის 31 მარტს, საწარმოს აქვს 10,000 

ფე-ის ოდენობით აქტივი მისაღები საპროცენტო თანხისთვის, რომელიც დაიბეგრება 

ფულადი სახსრების სახით თანხის მიღების დროს. დავუშვათ, რომ 20X6 წლის 1-ელ 

ნოემბერს ცვლილებების შესახებ გაკეთებული განცხადება მიიჩნევა არსებითად ძალაში 

შესულად და ფაქტობრივი ძალაში შესვლის თარიღად განისაზღვრება ის თარიღი, 

როდესაც ახალი საგადასახადო განაკვეთი ამოქმედდა (20X7 წლის 1-ლი აპრილი). 



მოდული 29 - მოგების გადასახადი 
 

 

 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01)  85 

საწარმო აფასებს გადავადებულ საგადასახადო ვალდებულებას საგადასახადო 

კანონმდებლობის თანახმად და იმ განაკვეთებით, რომლებიც ძალაში შესულია ან 

არსებითად ძალაში შესულია საანგარიშგებო თარიღისთვის. რადგან საგადასახადო 

განაკვეთი, რომელიც გავრცელდება დასაბეგრ მოგებაზე 20X7 წლის 1-ლი აპრილიდან 

და არსებითად ძალაში შესულია საანგარიშგებო თარიღისთვის (20X7 წლის 31 მარტი), 

შეადგენს 26%-ს, მისი გამოყენება მოხდება გადავადებული საგადასახადო 

ვალდებულების შესაფასებლად, რადგან საპროცენტო მოგება დაიბეგრება 20X7 წლის 1-

ლი აპრილის შემდგომ.  

20X7 წლის 31 მარტს გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება = 2,600 ფე (10,000 ფე 

x 26%). 

საწარმოს მიმდინარე გადასახადის შეფასება 20X7 წლის 31 მარტით დასრულებული 

წლისთვის გაგრძელდება 25%-ით, რადგან ახალი საგადასახადო განაკვეთი (26%) 

ვრცელდება იმ დასაბეგრ მოგებაზე, რომელიც გამომუშავებულ იქნა 20X7 წლის 1-ელ 

აპრილს ან მას შემდგომ. 

 

მაგ. 75 ფაქტები იგივეა, რაც 74-ე მაგალითში, გარდა იმ გარემოებისა, რომ 20X6 წლის 1-ელ 

ნოემბერს დაანონსებული ცვლილებები არ მიიჩნევა არსებითად ძალაში შესულად.  

არსებითად ძალაში შესვლა ხდება მხოლოდ ფაქტობრივად ამოქმედების თარიღით.  

საწარმო აფასებს გადავადებულ საგადასახადო ვალდებულებას საგადასახადო 

კანონმდებლობის თანახმად და იმ განაკვეთებით, რომლებიც ძალაში შესულია ან 

არსებითად ძალაში შესულია საანგარიშგებო თარიღისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ 

ახალი 26%-იანი საგადასახადო განაკვეთის  გავრცელება სავარაუდოა 20X7/20X8 წელს 

დასაბეგრ მოგებაზე და მისი ამოქმედება მოხდა ფინანსური ანგარიშგების გამოსაცემად 

დამოწმების დროისთვის, ძალაში შესულად ან არსებითად ძალაში შესულად არ 

მიიჩნევა საანგარიშგებო თარიღისთვის (20X7 წლის 31 მარტი). შესაბამისად, ახალი 

განაკვეთი არ გამოიყენება გადავადებული საგადასახადო ვალდებულების 

შესაფასებლად.  

20X7 31 მარტს გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება = 2,500 ფე (10,000 ფე x 

25%). 

მიუხედავად იმისა, რომ ცვლილების ძალაში შესვლა ფინანსური ანგარიშგების 

გამოსაცემად დამოწმებამდე მოხდა, 29-ე განყოფილება კრძალავს გადავადებული 

საგადასახადო ვალდებულების ახალი 26%-იანი განაკვეთით შეფასებას, რადგან 20X7 

წლის 31 მარტისთვის განაკვეთი არც ძალაში შესული და არც არსებითად ძალაში 

შესული იყო. თუ ცვლილების შედეგი ფინანსური ანგარიშგებისთვის არსებით ხასიათს 

ატარებს, საწარმოს შეუძლია გააკეთოს შესაბამისი განმარტებითი შენიშვნები 32-ე 

განყოფილებით გათვალისწინებულ არამაკორექტირებელ მოვლენებთან მიმართებით.   

29.28 როდესაც დასაბეგრი მოგების სხვადასხვა მოცულობა განსხვავებული საგადასახადო 

განაკვეთით იბეგრება, საწარმომ გადავადებული საგადასახადო ვალდებულებები 

(აქტივები) უნდა შეაფასოს უკვე ძალაში შესული, ან არსებითად ძალაში შესული 

საგადასახადო განაკვეთების საშუალო სიდიდით, რომელთა გამოყენებაც 

მოსალოდნელია იმ საანგარიშგებო პერიოდების საგადასახადო მოგების (საგადასახადო 

ზარალის) მიმართ, რომლის განმავლობაშიც საწარმო ვარაუდობს გადავადებული 

საგადასახადო ვალდებულების დაფარვას (გადავადებული საგადასახადო აქტივის 

რეალიზებას (გამოყენებას)). 
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შენიშვნები—მე-8 ეტაპი, გადავადებული საგადასახადო აქტივების და 

ვალდებულებების შეფასება 
 

საგადასახადო განაკვეთი დამოკიდებულია დასაბეგრი მოგების დონეზე 

როგორც წესი, საჭირო იქნებოდა საგადასახადო განაკვეთის საშუალო სიდიდით 

დაანგარიშება თუ ძალაში შესული ან არსებითად ძალაში შესული საგადასახადო 

განაკვეთები დაყოფილია, რაც ნიშნავს, რომ განსხვავებული საგადასახადო განაკვეთი 

გამოიყენება განსხვავებულ დასაბეგრი შემოსავლის ოდენობაზე (იხ. 76-ე მაგალითი). 

გამოსაყენებელი საგადასახადო განაკვეთის დადგენა შესაძლოა საჭიროებდეს 

სამომავლო დასაბეგრი მოგების შეფასებას მომდევნო წლებისთვის, რომელთა 

განმავლობაშიც, დროებითი სხვაობები და მომდევნო პერიოდში გადატანილი თანხები 

გათვალისწინებულ უნდა იქნან მოგების გადასახადის დასადგენად. მომავალი 

პერიოდების მოგების შეფასება მოიცავს: 

 მოგებას ან ზარალს, ამოწურული დროებითი სხვაობების გარეშე; და 

 დროებითი სხვაობების ამოწურვას. 
 

საგადასახადო განაკვეთები მომდევნო წლებში განსხვავებულია. 

როდესაც საგადასახადო განაკვეთები, რომლებიც უნდა გამოიყენოს საწარმომ, 

მოსალოდნელია რომ განსხვავებული იქნება მომავალ წლებში (როგორიც არის ახალი 

საქმიანობის დაწყების დროს, საგადასახადო შეღავათების (კონცესიების) მინიჭება 

პირველ წლებში), აუცილებელია საწარმომ შეაფასოს თუ როდის მოხდება დროებითი 

სხვაობის ამოწურვა, რათა გადავადებული საგადასახადო აქტივი და ვალდებულება 

დაიანგარიშოს შესაბამისი განაკვეთით (ან საშუალო სიდიდით). 
 

მოგების გადასახადისგან დროებითი განთავისუფლება (მათ შორის შემცირებული 
მოგების გადასახადის განაკვეთები) 

მოგების გადასახადისგან დროებითი განთავისუფლება გულისხმობს მოგების 

გადასახადის ოდენობის დროებით შემცირებას ან ელიმინაციას. მთავრობები, როგორც 

წესი, მოგების გადასახადისგან დროებით განთავისუფლებას აწესებენ რათა წაახალისონ 

ინვესტიციების განხორციელება ან კონკრეტული ინდუსტრიების ზრდა. მაგალითად, 

მთავრობამ გარკვეულ იურისდიქციებში, შესაძლოა, საწარმოს აპატიოს (ან შეუმციროს) 

მოგებიდან გადასახადები გარკვეული პერიოდის განმავლობაში თუ საწარმო 

აკმაყოფილებს კონკრეტულ კრიტერიუმებს, მაგ. საქმიანობს ან ინვესტიციას დებს 

იურისდიქციის კონკრეტულ ტერიტორიაზე. 29-ე განყოფილება კონკრეტულად არ 

ეხება მოგების გადასახადისგან დროებითი განთავისუფლების ბუღალტრული 

აღრიცხვის წესს. მაშასადამე, საწარმომ უნდა დაადგინოს საგადასახადო ბაზა 

თითოეული აქტივისა და ვალდებულებისთვის და მიღებული წესით დაიანგარიშოს 

დროებითი სხვაობები. ეს ნიშნავს, რომ დროებითი სხვაობები ამოიწურება მოგების 

გადასახადისგან დროებითი განთავისუფლების პერიოდში, როდესაც ხდება 

გადასახადის ელიმინაცია და შესაბამისი განაკვეთი შეადგენს 0%-ს. გადავადებული 

საგადასახადო აქტივები და ვალდებულებები არ აღიარდება. თუ სანაცვლოდ 

ვრცელდება გადასახადის შემცირების განაკვეთი, გადავადებული საგადასახადო 

აქტივები და ვალდებულებები შეფასდება შემცირებული განაკვეთით.  

დროებითი სხვაობა უნდა შეფასდეს იმ განაკვეთით, რომელიც გავრცელდება მისი 

ამოწურვის მომენტში და არა იმ განაკვეთით, რომელიც გავრცელდება დროებითი 
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სხვაობის თავდაპირველად წარმოშობის დროს. მაშასადამე, თუ დროებითი სხვაობა 

წარმოიშობა მოგების გადასახადისგან დროებითი განთავისუფლების დროს, მაგრამ 

მოსალოდნელია რომ ამოიწურება განთავისუფლების შემდეგ, დროებითი სხვაობა 

უნდა შეფასდეს სტანდარტული საგადასახადო განაკვეთით, რომელიც ვრცელდება 

საწარმოზე და არა 0%-იანი საგადასახადო განაკვეთით.  

 

მაგალითები —მე-8 ეტაპი, პროგრესული საგადასახადო განაკვეთები 
 

მაგ. 76 საწარმო საქმიანობს ისეთი იურისდიქციის ფარგლებში, სადაც მოგებიდან პირველი 

50,000 ფე იბეგრება 10%-იანი განაკვეთით, ხოლო ნებისმიერი დამატებითი მოგება კი - 

20%-ით.  

თუ საწარმო ვარაუდობს, რომ სამომავლოდ მიიღებს წლიურ დასაბეგრ მოგებას 50,000 

ფე-ზე მეტი ოდენობით, მოსალოდნელი საგადასახადო განაკვეთის საშუალო სიდიდე 

უნდა დაიანგარიშოს ყველა იმ სამომავლო წლისთვის, როდესაც საწარმოს ამოეწურება 

საანგარიშგებო თარიღისთვის არსებული დროებითი სხვაობები.  10%-იან და 20%-იან 

განაკვეთს შორის ერთი საშუალო მაჩვენებლის დასადგენად საჭიროა, რომ შეფასდეს 

მომავალი წლიური დასაბეგრი მოგება, მათ შორის, დროებითი სხვაობების ამოწურვის 

შედეგი. მაგალითად, საწარმოს აქვს 2,000 ფე-ის ოდენობით დასაბეგრი დროებითი 

სხვაობები, რომლებიც წარმოიშვა 20X1 წელს და მოსალოდნელია რომ ამოიწურება 20X2 

წელს. საწარმო 20X2 წელს ვარაუდობს დასაბეგრი მოგებას 70,000 ფე-ის ოდენობით, 

დროებითი სხვაობების გამოკლებით. შესაბამისად, საწარმო ვარაუდობს სრულ 

დასაბეგრ მოგებას 72,000 ფე-ის ოდენობით, ხოლო 20X2 წელს გადასახდელ გადასახადს 

- 9,400 ფე-ის ოდენობით  ((50,000 ფე × 10%) + (22,000 ფე × 20%)).  ეფექტური 

საგადასახადო განაკვეთი 72,000 ფე-ის ოდენობის დასაბეგრი მოგებისთვის იქნება 

13.06%.  20X1 წლის ეფექტური საგადასახადო განაკვეთის მიუხედავად, საწარმო 

აღიარებს გადავადებულ საგადასახადო ვალდებულებას 20X1 წელს 261.20 ფე-ის 

ოდენობით (2,000 ფე x 13.06%). 

მაგ. 77 საწარმო ფლობს მოწყობილობას, რომელსაც ცვეთა საგადასახადო მიზნებისთვის უფრო 

სწრაფად დარიცხული აქვს, ვიდრე ფინანსური ანგარიშგების მიზნებისთვის. 20X1 წლის 

31 დეკემბერს აღნიშნული მოწყობილობისთვის არსებობს 1,000 ფე დროებითი სხვაობა, 

რაც მოსალოდნელია რომ გაზრდის დასაბეგრ მოგებას მომავალში. დროებითი სხვაობის 

ამოწურვა მოსალოდნელია 5 წლის განმავლობაში.  საწარმოს იურისდიქციაში, 100,000 ფე 

დასაბეგრ მოგებაზე გადაიხდება 20% გადასახადი, მომდევნო 200,000 ფე დასაბეგრ 

მოგებაზე - 25%, მომდევნო 200,000 ფე მოგებაზე - 30%, ხოლო ნებისმიერ დანარჩენ 

ოდენობაზე - 35% (როდესაც მოხდება 500,000 ფე-ზე გადაჭარბება).  20X1 წელს საწარმოს 

აქვს დასაბეგრი მოგება 400,000 ფე-ის ოდენობით. 20X6 წელს საწარმო ვარაუდობს 

დასაბეგრი მოგების 650,000 ფე-ის ოდენობით მიღებას.  

20X1 წელს საწარმოს აქვს დასაბეგრი მოგება 400,000 ფე-ის ოდენობით და შესაბამისად, 

გადაიხადა 100,000 ფე-ის ოდენობით გადასახადი ((100,000 ფე × 20%) + (200,000 ფე × 25%) 

+ (100,000 ფე × 30%)).  გადასახადის განაკვეთის საშუალო სიდიდე შეადგენს 25%-ს 

(100,000 ფე ÷ 400,000 ფე). 



მოდული 29 - მოგების გადასახადი 
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თუმცა, ხუთი წლის განმავლობაში, სავარაუდოა, რომ დასაბეგრი მოგება შეადგენს 

650,000 ფე-ს. თუ საწარმო გამოიმუშავებს 650,000 ფე-ის ოდენობით დასაბეგრ მოგებას, 

182,500 ფე-ის ოდენობით გადასახადი ექნება გადასახდელი ((100,000 ფე × 20%) + (200,000 

ფე × 25%) + (200,000 ფე × 30%) + (150,000 ფე × 35%)).  ამ შემთხვევაში საგადასახადო 

განაკვეთის საშუალო სიდიდე იქნება 28.08%.  

მაშასადამე, გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება შეფასდება 281 ფე-დ (1,000 

ფე × 28.08%). 

მაგ. 78 საწარმო წელს ხურავს 31 მარტს.  20X1 წლის ბოლოს საწარმოს აქვს შემდეგი დროებითი 

სხვაობები:  

 60,000 ფე-ის ოდენობით დროებითი სხვაობა, რაც მოსალოდნელია რომ შეამცირებს 

დასაბეგრ მოგებას 20,000 ფე-ის ოდენობით მომდევნო ორი წლის განმავლობაში (20X2 

და 20X3) და 10,000 ფე-ის ოდენობით შემდეგი ორი წლის განმავლობაში (20X4 და 

20X5). აღნიშნული გამოწვეულია სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-

საკონსტრუქტორო სამუშაოებზე გაწეული დანახარჯებით, რომელთა გამოქვითვაც, 

დროთა განმავლობაში, დასაბეგრი მიზნებით, ნებადართულია (თუმცა აღიარებულია 

დაუყოვნებლივ ფინანსური ანგარიშგების მიზნებისთვის მე-18 განყოფილების - 

არამატერიალური აქტივები გუდვილის გარდა - თანახმად). 

 5,000 ფე-ის ოდენობით დროებითი სხვაობები მოსალოდნელია რომ გაზრდის 

დასაბეგრ მოგებას 5,000 ფე-ით 20X2 წელს. აღნიშნული გამოწვეულია მისაღები 

საპროცენტო შემოსავლით, რომელიც მხოლოდ მიღების შემთხვევაში იბეგრება.  

საწარმო საქმიანობს იურისდიქციის ფარგლებში, სადაც გამოიყენება მზარდი 

საგადასახადო განაკვეთის სტრუქტურა. მზარდი მოგების გადასახადის განაკვეთები 

განისაზღვრება შემდეგი ოდენობით: 
 

დასაბეგრი მოგება (ფე) საგადასახადო განაკვეთი 

0–50,000 10% 

50,000.01-300,000  20% 

300,000.01-100,000,000 25% 

100,000,000-ზე მეტი 30% 

 

 

პროგნოზირებული მოგება მომდევნო ხუთი წლისთვის (დროებითი ამოწურვადი 

სხვაობების გამოკლებით) შეადგენს:  

20X2 20X3 20X4 და 20X5 20X6 

260,000 ფე 285,000 ფე 350,000 ფე 400,000 ფე 

 

მოსალოდნელი დასაბეგრი მოგება (დრობითი ამოწურვადი სხვაობების ჩათვლით) 

მომდევნო ოთხი წლისთვის (20X2—20X5) არის:  
 

 20X2—245,000 ფე (260,000 ფე - 20,000 ფე სამეცნიერო-კვლევით და საცდელ-

საკონსტრუქტორო სამუშაოები + 5,000 ფე პროცენტი) 

 20X3—265,000 ფე (285,000 ფე - 20,000 ფე სამეცნიერო-კვლევით და საცდელ-

საკონსტრუქტორო სამუშაოები) 



მოდული 29 - მოგების გადასახადი 
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 20X4—340,000 ფე (350,000 ფე - 10,000 ფე სამეცნიერო-კვლევით და საცდელ-

საკონსტრუქტორო სამუშაოები) 

 20X5—340,000 ფე (350,000 ფე - 10,000 ფე სამეცნიერო-კვლევით და საცდელ-

საკონსტრუქტორო სამუშაოები). 
 

მხოლოდ ოთხი წელი უნდა იქნეს გათვალისწინებული, რადგან 20X1 წლის 31 

დეკემბერს დროებითი სხვაობები არ წარმოქმნილა, რომელებიც 20X6 წელს ან შემდგომ 

წლებში ამოიწურებოდა.  

საგადასახადო ბაზა შემდეგი ოდენობით: 

 20X2 20X3 20X4 20X5 

10% 
5,000 ფე 

(ანუ 50,000 ფე × 10%) 
5,000 ფე 5,000 ფე 5,000 ფე 

20% 

39,000 ფე 

 (ანუ (245,000 ფე - 

50,000 ფე) × 20%) 

43,000 ფე 

 (ანუ  (265,000 ფე - 

50,000 ფე) × 20%) 

50,000 ფე 

(ანუ (300,000 ფე - 

50,000 ფე) × 20%) 

50,000 ფე 

(ანუ (300,000 ფე - 

50,000 ფე) × 20%) 

25%  ნული ნული 

10,000 ფე 

 (ანუ (340,000 ფე - 

300,000 ფე) × 25%) 

10,000 ფე 

 (ანუ (340,000 ფე - 

300,000 ფე) × 25%) 

სრული 

გადასახადის 

გაანგარიშება: 

 

44,000 ფე 

 

48,000 ფე 

 

65,000 ფე 

 

65,000 ფე 

მოსალოდნელი 

საგადასახადო 

განაკვეთის 

საშუალო 

სიდიდე  

17,96% 

 (ანუ 44,000 ფე ÷ 

245,000 ფე) 

18,11% 

(ანუ 48,000 ფე ÷ 

265,000 ფე) 

19,12% 

(ანუ 65,000 ფე ÷ 

340,000 ფე) 

19,12% 

(ანუ 65,000 ფე ÷ 

340,000 ფე) 

 

 

საგადასახადო განაკვეთი, რომელიც გავრცელდება დროებით სხვაობაზე მისაღები საპროცენტო 

შემოსავლიდან იქნება 17,96%, რადგან დროებითი სხვაობა ამოიწურება 2012 წელს. საწარმო აღიარებს 

გადავადებულ საგადასახადო ვალდებულებას 898 ფე-ის ოდენობით (5,000 ფე x 17.96%). 

გადავადებული საგადასახადო აქტივი სამეცნიერო-კვლევით და საცდელ-საკონსტრუქტორო 

სამუშაოთა დანახარჯებზე შესაძლოა დადგინდეს საშუალო სიდიდის გადასახადების გამოყენებით 

ყოველ პერიოდში, იმ პერიოდამდე, სანამ მოსალოდნელია დროებითი სხვაობების ამოწურვა.  

მოსალოდნელი მოგების ოდენობაზე დაყრდნობით, როდესაც დროებითი სხვაობები ამოიწურება, 

საწარმო აფასებს რამდენად სავარაუდოა, რომ ექნება საკმარისი ოდენობით დასაბეგრი მოგება, 

საიდანაც გამოსაქვითი დროებითი სხვაობების გამოყენებას შეძლებს. მაშასადამე, საწარმო აღიარებს 

გადავადებულ საგადასახადო აქტივს 11,038 ფე-ის ოდენობით ((20,000 ფე × 17.96%) + (20,000 ფე × 

18.11%) + (10,000 ფე × 19.12%) + (10,000 ფე × 19.12%) = 3,592 ფე + 3,622 ფე + 1,912 ფე + 1,912 ფე). 
 

29.37-ე პუნქტში განხილულია გადავადებული საგადასახადო აქტივისა და 

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულების ურთიერთგადაფარვა (რაც 

გულისხმობს, თუ რამდენად შეიძლება, რომ 11,038 ფე-დან გადაიფაროს 898 ფე, რათა 

აღიარდეს წმინდა გადავადებული აქტივი 10,140 ფე-ის ოდენობით).  

 

29.29 გადავადებული საგადასახადო ვალდებულებებისა და გადავადებული საგადასახადო 

აქტივების სიდიდეების შეფასებაში უნდა აისახოს ის საგადასახადო შედეგები, 

რომლებიც დამოკიდებულია შესაბამისი აქტივებისა და ვალდებულებების საბალანსო 

ღირებულების ამოღების ან დაფარვისთვის საწარმოს მიერ ნავარაუდევ წესთან, 

საანგარიშგებო თარიღისთვის. მაშასადამე, საწარმომ გადავადებული საგადასახადო 

ვალდებულებებისა და გადავადებული საგადასახადო აქტივების გაანგარიშებისას უნდა 

გამოიყენოს ის საგადასახადო განაკვეთი და საგადასახადო ბაზა, რომელიც შეესაბამება 
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მათი ამოღების ან დაფარვის მოსალოდნელ წესს. მაგალითად, თუ დროებითი სხვაობა 

წარმოიქმნება შემოსავლის რომელიმე მუხლიდან და მოსალოდნელია, რომ ის მომავალ 

პერიოდში დაიბეგრება, როგორც კაპიტალის მატებით მიღებული შემოსავალი, მაშინ 

გადავადებული საგადასახადო ხარჯი გამოითვლება კაპიტალის მატებისთვის 

განკუთვნილი საგადასახადო განაკვეთითა და იმ საგადასახადო ბაზის გამოყენებით, 

რომელიც შეესაბამება მისი საბალანსო ღირებულების ამოღებას გაყიდვის გზით. 

 

29.30  თუ გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება, ან გადავადებული საგადასახადო 

აქტივი წარმოიშობა არაცვეთად აქტივთან დაკავშირებით, რომელიც შეფასებულია მე-

17 განყოფილებაში აღწერილი გადაფასების მოდელით, გადავადებული საგადასახადო 

ვალდებულების, ან გადავადებული საგადასახადო აქტივის შეფასებამ უნდა ასახოს 

არაცვეთადი აქტივის საბალანსო ღირებულების ამოღების საგადასახადო შედეგები, 

გაყიდვის მეშვეობით. თუ გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება, ან 

გადავადებული საგადასახადო აქტივი წარმოიშობა საინვესტიციო ქონებასთან 

დაკავშირებით, რომელიც შეფასებულია რეალური ღირებულების მოდელის 

გამოყენებით, არსებობს უარყოფადი დაშვება იმისა, რომ საინვესტიციო ქონების 

საბალანსო ღირებულების ამოღება მოხდება გაყიდვის მეშვეობით. შესაბამისად, თუ 

აღნიშნული დაშვება არ არის უარყოფადი, გადავადებული საგადასახადო 

ვალდებულების, ან გადავადებული საგადასახადო აქტივის შეფასებამ უნდა ასახოს 

საინვესტიციო ქონების საბალანსო ღირებულების ამოღების საგადასახადო შედეგები 

მხოლოდ მისი გაყიდვის მეშვეობით. აღნიშნული დაშვება მაშინ არის უარყოფადი, თუ 

საინვესტიციო ქონება არის ცვეთადი და საწარმო ინარჩუნებს მას ისეთი 

ბიზნესმოდელის ფარგლებში, რომლის მიზანია პრაქტიკულად მთელი ეკონომიკური 

სარგებლის მოხმარება, რომელიც მიიღება გარკვეული დროის განმავლობაში 

საინვესტიციო ქონების გამოყენებით და არა მისი გაყიდვის შედეგად. თუ მოცემული 

დაშვება უარყოფადია, საწარმომ უნდა გამოიყენოს 29.29 პუნქტების მოთხოვნები. 

 

შენიშვნები—მე-8 ეტაპი, გადავადებული საგადასახადო აქტივების და 

ვალდებულებების შეფასება 
 

ზოგიერთ შემთხვევებში, განსხვავებული საგადასახადო განაკვეთი გამოიყენება იმ 

მოგებისთვის, რომელიც წარმოიქმნება აქტივის გამოყენებით, განსხვავებით 

მოგებისგან, რომელიც წარმოიქმნება აქტივის გაყიდვით. 29-ე განყოფილება მოითხოვს, 

რომ აქტივისა და ვალდებულების საგადასახადო განაკვეთი და ბაზა დადგინდეს 

ხელმისაწვდომი საგადასახადო გამოქვითვების მიხედვით, რომლებიც შეესაბამება მათი 

ამოღების ან დაფარვის მოსალოდნელ წესს. მრავალ შემთხვევაში, შესაძლოა 

ხელმისაწვდომი იყოს ერთი და იგივე გამოქვითვები აქტივის გამოყენების ან 

გაყიდვისთვის (იხ. 79-85 მაგალითები). სხვა შემთხვევებში, გამოქვითვები 

გამოყენებისთვის არსებითად განსხვავდება გაყიდვებისთვის გამოსაყენებელი 

გამოქვითვებისგან (იხ. 86-92 მაგალითები). 

მიწას, რომელიც შეუზღუდავ საკუთრებაშია, როგორც წესი, მიიჩნევა, რომ 

განუსაზღვრელი ეკონომიკური მომსახურების ვადა აქვს და, შესაბამისად, 17.16-ე 

პუნქტის თანახმად ამგვარ ქონებას ცვეთა არ ერიცხება. როდესაც ამგვარი მიწის 

საბალანსო ღირებულება რეალურ ღირებულებას წარმოადგენს (მიუხედავად იმისა 

აღრიცხულია მე-16 განყოფილების - საინვესტიციო ქონება თუ მე-17 განყოფილების - 

ძირითადი საშუალებები - მიხედვით) წარმოქმნილი გადავადებული საგადასახადო 

აქტივი ან ვალდებულება იანგარიშება იმ დაშვებით, რომ მიწის ამოღება მოხდება 

გაყიდვით. 
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გადავადებული გადასახადი ნებისმიერი არაცვეთადი აქტივისთვის აისახება რეალური 

ღირებულებით მე-17 განყოფილების თანახმად და იანგარიშება იმ დაშვებით, რომ 

აქტივის ამოღება მოხდება გაყიდვით.  

საინვესტიციო ქონებისთვის სტანდარტი აწესებს უარყოფად ვარაუდს: თუ აქტივი 

ასახულია რეალური ღირებულებით, მისი ამოღება მოხდება გაყიდვით და 

გადავადებული გადასახადი ამ დაშვებით უნდა შეფასდეს. ვარაუდი უარყოფადია 

ცვეთადი აქტივებისთვის ბიზნესმოდელის ფარგლებში, რომლის მიზანია აქტივის 

სარგებელი მოხმარებულ იქნეს დროთა განმავლობაში, ნაცვლად გაყიდვისა.  

29.30-ე პუნქტი ეხება არაცვეთად აქტივებს, რომლებიც შეფასებულია მე-17 

განყოფილებით გათვალისწინებული გადაფასების მოდელით, თუმცა არ ეხება მე-17 

განყოფილების 90-ე მაგალითით განხილულ, თვითღირებულების მოდელით 

აღრიცხულ არაცვეთად აქტივებს. 

სხვა ძირითადი საშუალების მუხლები (ცვეთადი აქტივები) შესაძლოა ამოღებულ იქნან 

გამოყენებისა და გაყიდვის კომბინაციით. მაგალითად, ცვეთადი ღირებულება (რაც 

იქნება, საბალანსო ღირებულებას მინუს ნარჩენი ღირებულება) სავარაუდოა, რომ 

ამოღებულ იქნება აქტივის გამოყენებით, ნარჩენი ღირებულება კი - აქტივის გაყიდვით, 

მისი სასარგებლო მომსახურების ვადის ბოლოს - იხ. მაგალითი 85. 

29-ე განყოფილება, შესაბამისად, მენეჯმენტისგან მოითხოვს, რომ გადავადებული 

საგადასახადო აქტივებისა და ვალდებულებების შეფასებისას გაითვალისწინონ 

ვარაუდი, თუ როგორ მოხდება საბალანსო ღირებულების ამოღება - გამოყენებით თუ 

გაყიდვით.    

 

მაგალითები—მე-8 ეტაპი, გადავადებული საგადასახადო აქტივების და 

ვალდებულებების შეფასება 

 
მაგ. 79 20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ შეიძინა ცვეთადი აქტივი 100,000 ფე-ის 

ღირებულებით.   მე-17 განყოფილების - ძირითადი საშუალებები - გამოყენებით, საწარმო 

აღრიცხავს აქტივებს თვითღირებულების მოდელით და ცვეთას არიცხავს წრფივი 

მეთოდით, მისი 10 წლიანი სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში, სანამ 

ნარჩენი ღირებულება ნულს გაუტოლდება (10,000 ფე ყოველწლიურად, 10 წლის 

განმავლობაში). 

დასაბეგრი მოგების გამოთვლის დროს, საწარმო აქტივს ცვეთას არიცხავს წრფივი 

მეთოდით, სანამ ნარჩენი ღირებულება ნულს გაუტოლდება, აქტივის გამოყენების 5 წლის 

განმავლობაში (20,000 ფე ყოველწლიურად, 5 წლის განმავლობაში). თუ აქტივი გაიყიდა, 

100%-იანი ფასის გამოქვითვა შესაძლებელი იქნება, თუმცა ყველა მანამდე მიღებული 

გამოქვითვების მოთხოვნები უნდა გაუქმდეს (რაც ნიშნავს, რომ მოხდება უკვე 

დარიცხული გამოქვითვების უკან დაბრუნება საგადასახადო ორგანოსთვის).  საწარმოს 

დასაბეგრი მოგება კომერციული საქმიანობიდან იბეგრება 30%-იანი განაკვეთით. 

ძირითადი საშუალებების გაყიდვის დროს, საგადასახადო განაკვეთი, რომელიც 

ვრცელდება მანამდე გამოყენებული შეღავათების დაბრუნებაზე, შეადგენს 30%-ს. 

საგადასახადო განაკვეთი, რომელიც ვრცელდება გაყიდვით მიღებულ 100,000 ფე-ზე 

ნამეტ თანხაზე, შეადგენს 20%-ს.  

საწარმო ვარაუდობს, რომ მოახდენს აქტივის საბალანსო ღირებულების ამოღებას მისი 10 

წლის განმავლობაში გამოყენებით. 
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მეორე წლის ბოლოს, დროებითი სხვაობა მდგომარეობს 80,000 ფე-ის საბალანსო 

ღირებულების (100,000 თვითღირებულებას - 20,000 დაგროვილი ცვეთა) და 60,000 ფე-

ის საგადასახადო ბაზას შორის სხვაობაში. 

მოთხოვნილი საგადასახადო ცვეთა წარმოადგენს დაგროვილ საგადასახადო ცვეთას, 

რომელიც გამოიქვითება საწარმოს დასაბეგრი მოგების დადგენის დროს (100,000 ფე 

თვითღირებულება ÷ 5 წელი გამოქვითვას დაქვემდებარებული ვადა × 2 წლის 

გამოქვითვები = 40,000 ფე). 

ორი წლის შემდგომ, საგადასახადო ბაზა შეადგენს 60,000 ფე-ს (100,000 ფე 

თვითღირებულებას - მოთხოვნილი საგადასახადო გამოქვითვა 40,000 ფე-ის 

ოდენობით). 

შედეგად, არსებობს 20,000 ფე-ის ოდენობით დროებითი სხვაობა მეორე წლის ბოლოს და 

საწარმო აღიარებს გადავადებულ საგადასახადო ვალდებულებას 6,000 ფე-ის ოდენობით 

(გამოსაყენებელი საგადასახადო განაკვეთი 30%-ფე (მოსალოდნელი ამოღების გზა) x 

20,000 ფე დროებითი სხვაობა). 

 

მაგ. 80 ფაქტები იგივეა, რაც 79-ე მაგალითში, გარდა იმ გარემოებისა, რომ აქტივის ორწლიანი 

გამოყენების შემდგომ, საწარმომ გადაწყვიტა მისი გაყიდვა და შესაბამისად, აქტივი 

მიყიდა მესამე პირს მისი რეალური ღირებულებით, 105,000 ფე-დ, 20X3 წლის 1-ელ 

იანვარს (რადგან მეორე წლის ბოლოს, საწარმომ გადაწყვიტა ამოეღო აქტივის საბალანსო 

ღირებულება მისი გაყიდვით).  

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება შეადგენს 6,000 ფე-ს (30% საგადასახადო 

განაკვეთი, რომელიც ვრცელდება გაყიდვისას დასაბრუნებელ შეღავათებზე (ამოღების 

მოსალოდნელი მეთოდი) x 20,000 ფე დროებითი სხვაობები). 

დროებითი სხვაობები დათვლილია იგივე წესით, როგორც 79-ე მაგალითში.  

ფაქტი, რომ აქტივის გაყიდვიდან მიღებული მოგება (მისი რეალური ღირებულება) 

აღემატება აქტივის საბალანსო ღირებულებას, დროებითი სხვაობების დაანგარიშებაზე 

გავლენას არ იქონიებს. 29-ე განყოფილების პრინციპია, რომ ფინანსურ ანგარიშგებაში 

აღრიცხული აქტივი უნდა რეალიზდეს მის საბალანსო ღირებულებად, საწარმოსთვის 

სამომავლოდ მისაღები ეკონომიკური სარგებლის სახით. რეალურად, საწარმომ 

შესაძლოა წარმოქმნას ეკონომიკური სარგებელი აქტივის საბალანსო ღირებულებაზე 

მეტი ოდენობით, როგორც, მაგალითად, ამ შემთხვევაში იქნა განხილული, როდესაც 

საწარმომ გაყიდა აქტივი მომავალ პერიოდში მის საბალანსო ღირებულებაზე მეტი 

ოდენობით. 29-ე განყოფილება მოითხოვს, რომ შეფასება მოხდეს იმ დაშვებით, თითქოს 

მიღებული სარგებლის ოდენობა უტოლდება აქტივის საბალანსო ღირებულებას. სხვა 

სიტყვებით რომ ვთქვათ, 29-ე განყოფილება ითვალისწინებს მხოლოდ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში ნაჩვენებ ოდენობას. ეს განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ 

გადავადებული გადასახადი აღიარებულია მხოლოდ წარსულში მომხდარი 

ოპერაციებისთვის ან მოვლენებისთვის. ნებისმიერი მოგება, რომელიც გამომდინარეობს 

ქონების გაყიდვიდან და არის მის ფასზე მეტი, ვერ იქნება მოსალოდნელი, რადგან 

მომავალში განხორციელებულ ოპერაციებს წარმოადგენენ. 

შენიშვნა: 20%-იანი საგადასახადო განაკვეთი არ გამოიყენება ამ შემთხვევაში, რადგან ეს 

განაკვეთი გამოიყენება მხოლოდ გაყიდვიდან მიღებულ ისეთ შემოსავალზე, რომლის 

ოდენობაც აჭარბებს თავდაპირველ ღირებულებას, 100,000 ფე-ს. ამ მაგალითში, 

შეფასებული დროებითი სხვაობა არის სხვაობა 80,000 ფე-ის ოდენობის საბალანსო 
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ღირებულებასა და 60,000 ფე-ის ოდენობით საგადასახადო ბაზას შორის, ორივე მათგანი 

კი ნაკლებია 100,000 ფე თვითღირებულებაზე.  

 

მაგ. 81 ფაქტები იგივეა, რაც 79-ე მაგალითში, გარდა იმ გარემოებისა, რომ საწარმო შეიმუშავებს 

აქტივების გადაფასების პოლიტიკას ძირითადი საშუალებებისთვის. მეორე წლის ბოლოს, 

აქტივი აღიარებულია ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში მის რეალურ 

ღირებულებად - 105,000 ფე-დ. საგადასახადო კანონმდებლობა არ აკორექტირებს 

გამოსაქვით ოდენობას არც გამოყენების და არც გაყიდვის დროს. როგორც 79-ე 

მაგალითში, საწარმო ვარაუდობს, რომ მოახდენს აქტივის საბალანსო ღირებულების 

ამოღებას მისი 10 წლის განმავლობაში გამოყენებით. 

მეორე წლის ბოლოს, საწარმო აპირებს აქტივის საბალანსო ღირებულების ამოღებას მისი 

გამოყენებით, მან უნდა წარმოქმნას დასაბეგრი მოგება 105,000 ფე-ის ოდენობით.   

მომავალი სამი წლის განმავლობაში მხოლოდ შემდგომი 60,000 ფე შეიძლება 

გამოიქვითოს დასაბეგრი მოგებიდან აქტივთან მიმართებით. ორი წლის შემდგომ, 

საგადასახადო ბაზა შეადგენს 60,000 ფე-ს (100,000 ფე თვითღირებულებას 

გამოკლებული მოთხოვნილი საგადასახადო ცვეთის გამოქვითვა 40,000 ფე-ის 

ოდენობით). 

მეორე წლის ბოლოს, დროებითი სხვაობა არის საბალანსო ღირებულებას, 105,000 ფე-სა 

(105,000 აქტივის რეალური ღირებულება) და საგადასახადო ბაზას 60,000 ფე-ს შორის 

სხვაობა. დროებითი სხვაობა შეადგენს 45,000 ფე-ს. 

მაშასადამე, მეორე წლის ბოლოს აღიარებული გადავადებული საგადასახადო 

ვალდებულება შეადგენს 13,500 ფე-ს (გამოსაყენებელი საგადასახადო განაკვეთი 30 % 

(ამოღების მოსალოდნელი მეთოდი) x 45,000 ფე დროებითი სხვაობა). 

შენიშვნა: 20%-იანი საგადასახადო განაკვეთი არ გამოიყენება ამ შემთხვევაში, რადგან ეს 

განაკვეთი გამოიყენება მხოლოდ გაყიდვიდან მიღებულ ისეთ შემოსავალზე, რომლის 

ოდენობაც აჭარბებს თავდაპირველ ღირებულებას, 100,000 ფე-ს. ამ მაგალითში, საწარმო 

ვარაუდობს, რომ მოახდენს აქტივის საბალანსო ღირებულების ამოღებას მისი 10 წლის 

განმავლობაში გამოყენებით, ნაცვლად მისი გაყიდვისა. 

მაგ. 82 ფაქტები იგივეა, რაც 81-ე მაგალითში, გარდა იმ გარემოებისა, რომ აქტივის ორწლიანი 

გამოყენების შემდგომ, საწარმომ გადაწყვიტა მისი გაყიდვა და შესაბამისად, აქტივი 

მიყიდა მესამე პირს 105,000 ფე-დ, 20X3 წლის 1-ელ იანვარს (რადგან მეორე წლის ბოლოს 

საწარმომ გადაწყვიტა ამოეღო აქტივის საბალანსო ღირებულება მისი გაყიდვით). 

მეორე წლის ბოლოს, თუ საწარმო აპირებს აქტივის საბალანსო ღირებულების ამოღებას 

მისი გაყიდვით, აქტივის საგადასახადო ბაზა იქნება 60,000 ფე (100,000 ფე 

თვითღირებულება, რომელიც ექვემდებარება დაბეგვრის მიზნებისთვის გამოქვითვას 

როდესაც აქტივი გაიყიდება მის საბალანსო ღირებულებაზე მეტი ოდენობით მინუს  

40,000 ფე-ის ოდენობით დასაბრუნებელი დარიცხული საგადასახადო ცვეთა შესაბამისი 

თარიღისთვის). 40,000 ფე-ის ოდენობით გამოქვითვა გაყიდვის წელს შეტანილი იქნება 

დასაბეგრ მოგებაში როგორც დასაბრუნებელი თანხა.  

მეორე წლის ბოლოს, დროებითი სხვაობა არის საბალანსო ღირებულებას, 105,000 ფე-ს 

(105,000 აქტივის რეალური ღირებულება) და საგადასახადო ბაზას, 60,000 ფე-ს შორის 

სხვაობა.  დროებითი სხვაობა შეადგენს 45,000 ფე-ს. 

მაშასადამე, მეორე წლის ბოლოს აღიარებული გადავადებული საგადასახადო 

ვალდებულება შეადგენს 13,000 ფე-ს ((30 % x 40,000 ფე დროებითი სხვაობის ნაწილი ) + 

(20% x 5,000 ფე დროებითი სხვაობის ნაწილი)). გადავადებული საგადასახადო 
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ვალდებულების შესაფასებლად, დროებითი სხვაობები შედგება ორი კომპონენტისგან: 

40,000 ფე რაც სავარაუდოა, რომ დაბრუნდება გაყიდვის შემდეგ და 5,000 ფე, რაც 

სავარაუდოა რომ დაიბეგრება 20%-ით. 

შენიშვნა: 20%-იანი საგადასახადო განაკვეთი გამოიყენება იმ გაყიდვიდან მიღებულ 

მოგებაზე, რომელიც აჭარბებს 100,000 ფე-ის თავდაპირველ ღირებულებას. 

 

მაგ. 83 20X1 წლის 1-ელ იანვარს  საწარმომ შეიძინა შენობა 100.000 ფე-დ, რომელიც საინვესტიციო 

ქონების განმარტებას აკმაყოფილებს. მე-16 განყოფილების - საინვესტიციო ქონება - 

თანახმად, საწარმო აღრიცხავს შენობას მის რეალურ ღირებულებად, მოგებაში ან 

ზარალში აღიარებულ, რეალურ ღირებულებაში ცვლილების შეტანით. 20X1 წლის 31 

დეკემბერს საინვესტიციო ქონების რეალური ღირებულება შეადგენს 120,000 ფე-ს. 

დასაბეგრი მოგების დაანგარიშების მიზნით, საწარმო ცვეთას არიცხავს შენობას წრფივი 

მეთოდით მისი გამოყენების პირველი 10 წლის განმავლობაში, სანამ მისი ნარჩენი 

ღირებულება ნულს გაუტოლდება. გამოყენება ხდება სხვა მოიჯარეთა მიერ, საოპერაციო 

(ჩვეულებრივი) იჯარის ფარგლებში (შესაბამისად, საწარმო მისი დასაბეგრი მოგების 

გამოთვლისას აკლებს 10,000 ფე გამოქვთვას 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის). შენობის გაყიდვის შემთხვევაში, 100%-იანი ფასის გამოქვითვა შესაძლებელი 

იქნება, თუმცა ყველა მანამდე მიღებული გამოქვითვის  მოთხოვნა უნდა გაუქმდეს (რაც 

ნიშნავს, რომ მოხდება უკვე დარიცხული გამოქვითვების უკან დაბრუნება).  ამოღების 

საგადასახადო განაკვეთი საიჯარო ქირის შემოსავლისთვის შეადგენს 30%-ს. გაყიდვის 

დროს, საგადასახადო განაკვეთი, რომელიც ვრცელდება მანამდე გამოყენებული 

შეღავათების დაბრუნებაზე, შეადგენს 30%-ს. საგადასახადო განაკვეთი, რომელიც 

ვრცელდება გაყიდვით მიღებულ 100,000 ფე-ზე ნამეტ თანხაზე, შეადგენს 20%-ს. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს საწარმო ვარაუდობს შენობის სრული საბალანსო ღირებულების 

ამოღებას, 20X2 წლის დასაწყისში მისი გაყიდვით.  

20X1 წლის 31 დეკემბერში გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება შეადგენს 7,000 

ფე-ს, შემდეგი დაანგარიშებით: 30% × 10,000 ფე (დროებითი სხვაობის ის ნაწილი, 

რომელიც გაყიდვის შედეგად უნდა დაბრუნდეს) + 20% × 20,000 ფე (დროებითი სხვაობის 

ის ნაწილი, რომელიც გაყიდვით ამოღების შედეგად დაექვემდებარება 20%-იანი 

საგადასახადო განაკვეთით დაბეგვრას). 

სრული დროებითი სხვაობა 30,000 ფე წარმოადგენს განსხვავებას 120,000 ფე-ის 

ოდენობის საბალანსო ღირებულებასა (რეალური ღირებულება 20X1 წლის 31 

დეკემბრით) და 90,000 ფე-ის ოდენობის საგადასახადო ბაზას შორის. ერთი წლის 

შემდგომ, საგადასახადო ბაზა შეადგენს 60,000 ფე-ს (100,000 ფე თვითღირებულებას 

გამოკლებული მოთხოვნილი ცვეთის საგადასახადო გამოქვითვა 10,000 ფე-ის 

ოდენობით). მიუხედავად იმისა, რომ აქტივი ცვეთადია და აღირიცხება როგორც 

საინვესტიციო ქონება რეალურ ღირებულებად, ვარაუდი, რომ მისი საბალანსო 

ღირებულება ამოღებული იქნება გაყიდვის საშუალებით, უარყოფადი არ არის. 

მაშასადამე, გამოყენებული საგადასახადო ბაზა და საგადასახადო განაკვეთები 

დადგენილია იმ დაშვებით, რომ აქტივის საბალანსო ღირებულება ამოღებული იქნება 

მისი გაყიდვით (თუმცა, ამ მაგალითში, საგადასახადო ბაზა იგივეა მიუხედავად იმისა, 

აქტივის საბალანსო ღირებულება ამოღებული იქნება გაყიდვით თუ მისი გამოყენებით).  

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულების შესაფასებლად, დროებითი სხვაობები 

შედგება ორი კომპონენტისგან: 10,000 ფე, რაც სავარაუდოა რომ დაბრუნდება გაყიდვის 

შემდეგ და 20,000 ფე, რაც სავარაუდოა რომ დაიბეგრება 20%-ით. 
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მაგ. 84 ფაქტები იგივეა, რაც 83-ე მაგალითში, გარდა იმ გარემოებისა, რომ 20X1 წლის 31 

დეკემბერს საწარმო ვარაუდობს, რომ ამოიღებს ქონების საბალანსო ღირებულებას 

სრულად საიჯარო ქირით მიღებული შემოსავლის საშუალებით. შენობის ეკონომიკური 

მომსახურების ვადის ბოლოს, საწარმო გეგმავს შენობის დანგრევას. დანგრევით მოგების 

მიღება არ ივარაუდება.  

მიუხედავად იმისა, რომ აქტივი აღირიცხება რეალურ ღირებულებად როგორც 

საინვესტიციო ქონება, ვარაუდი, რომ მისი საბალანსო ღირებულება ამოღებული იქნება 

გაყიდვის საშუალებით, ამ შემთხვევაში, უარყოფადი არის.  აქტივი ცვეთადია და 

შეადგენს ბიზნესმოდელის ნაწილს, რომელიც ითვალისწინებს დროთა განმავლობაში 

მის არსებითად გამოყენებას ეკონომიკური სარგებლის მიღებით, ნაცვლად მისი 

გაყიდვისა. მაშასადამე, გამოსაყენებელი საგადასახადო ბაზა და საგადასახადო 

განაკვეთები დგინდება იმ დაშვებით, რომ აქტივის საბალანსო ღირებულება 

ამოღებული იქნება მისი გამოყენებით, და არა - გაყიდვით.  

დროებითი სხვაობა შეადგენს 30,000 ფე-ს, რაც წარმოადგენს განსხვავებას 120,000 ფე-ის 

ოდენობის საბალანსო ღირებულებასა (რეალური ღირებულება 20X1 წლის 31 

დეკემბრით) და 90,000 ფე-ის ოდენობის საგადასახადო ბაზას შორის. 

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება წარმოიქმნება 9,000 ფე-ის ოდენობით 

(30% გადასახადი, რომელიც ვრცელდება კომერციული საქმიანობიდან მოგებაზე x 

30,000 ფე დროებითი სხვაობა). 

მაგ. 85 საწარმომ შეიძინა ცვეთადი აქტივი 100,000 ფე-ის ღირებულებით. აქტივის 

თვითღირებულება დაბეგვრის მიზნებისთვის გამოქვითვას ექვემდებარება წრფივი 

მეთოდით, 10 წლის განმავლობაში, მისი გამოყენების დროს. მისი გაყიდვის დროს, 

გამოქვითვების მოთხოვნები ხელმისაწვდომია შემდეგი სახით: თვითღირებულებას 

მინუს საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული უკვე მიღებული ცვეთა.   

30%-იანი საგადასახადო განაკვეთი ვრცელდება აქტივის გამოყენებით წარმოქმნილ 

მოგებაზე, ხოლო გაყიდვით მიღებულ დასაბეგრ მოგებაზე - 25%.  მე-17 განყოფილების 

გამოყენებით - ძირითადი საშუალებები - ცვეთა ეფუძნება სავარაუდო სასარგებლო 

მომსახურების 12 წლიან ვადას და 40,000 ფე-ის ოდენობის ნარჩენ ღირებულებას.  

საწარმომ აქტივი გამოიყენა 10 წლის განმავლობაში.  საწარმო ვარაუდობს, რომ აქტივის 

გამოყენებას გააგრძელებს კიდევ 2 წლის განმავლობაში და შემდეგ გაყიდის მას.  

მე-10 წლის ბოლოს: 

ა) აქტივის საბალანსო ღირებულება ცვეთის დარიცხვის შემდეგ (ამორტიზებული 

ღირებულება) შეადგენს 50,000 ფე-ს (2 დარჩენილი წელი ÷ 12 სასარგებლო 

მომსახურების ვადა × (100,000 ფე თვითღირებულებას მინუს 40,000 ფე ნარჩენი 

ღირებულება) + 40,000 ფე ნარჩენი ღირებულება); 

ბ) აქტივის საგადასახადო ბაზა ნულის ტოლია — 100,000 ფე თვითღირებულებას 

მინუს საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული ცვეთა 100,000 ფე 

(100,000 ფე თვითღირებულება ÷ 10 გამოქვითვას დაქვემდებარებული წელი × 10 

გამოქვითული წელი); და 

გ) დროებითი სხვაობა არის 50,000 ფე (50,000 ფე საბალანსო ღირებულებას მინუს 

საგადასახადო ბაზა, რომელიც ნულის ტოლია). 

საწარმო ვარაუდობს 40,000 ფე-ის საბალანსო ღირებულების გაყიდვით ამოღებას 

(ნარჩენი ღირებულება) და 10,000 ფე საბალანსო ღირებულების (დარჩენილი ცვეთადი 
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ღირებულება) გაყიდვით ამოღებას. მაშასადამე, გადავადებული საგადასახადო 

ვალდებულება შეიძლება განისაზღვროს როგორც 13,000 ფე (10,000 ფე (40,000 ფე, 

გაყიდვით მოსალოდნელი ამოღება × 25%) + 3,000 ფე (10,000 ფე, გამოყენებით 

მოსალოდნელი ამოღება × 30%)). 

 

მაგ. 86 20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ შეიძინა შენობა 100,000 ფე-ის ღირებულებით. მე-16 

განყოფილების - საინვესტიციო ქონება - თანახმად, საწარმო აღრიცხავს შენობას მის 

რეალურ ღირებულებად, მოგებაში ან ზარალში აღიარებულ რეალურ ღირებულებაში 

ცვლილების შეტანით. 20X1 წლის 31 დეკემბერი საინვესტიციო ქონების რეალური 

ღირებულება შეადგენს 120,000 ფე-ს. 

საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული ცვეთა დასაბეგრი მოგების 

მიზნებისთვის არ იანგარიშება. აქტივის გაყიდვის შემთხვევაში, 100%-იანი 

თვითღირებულების გამოქვითვა დასაშვები იქნება, ხოლო ნაკლებ ფასად გაყიდვის 

შემთხვევაში, გაყიდვის თარიღის თანახმად აქტივის საბაზრო ღირებულების გამოყენება 

შესაძლებელი იქნება. ვაჭრობით წარმოქმნილი საწარმოს დასაბეგრი მოგება იბეგრება 

30%-იანი განაკვეთით.  100,000 ფე-ის ოდენობის თვითღირებულებაზე მაღალ ფასად 

გაყიდვის შემთხვევაში, ნამეტი ოდენობა დაიბეგრება 20%-იანი საგადასახადო 

განაკვეთით.  

20X1 წლის 31 დეკემბერს, საწარმო ვარაუდობს, რომ მოახდენს შენობის სრული საბალანსო 

ღირებულების ამოღებას მისი გაყიდვით. 

დროებითი სხვაობა 20,000 ფე წარმოადგენს განსხვავებას 120,000 ფე-ის ოდენობის 

საბალანსო ღირებულებასა (რეალური ღირებულება 20X1 წლის 31 დეკემბრით) და 

100,000 ფე-ის ოდენობის საგადასახადო ბაზას შორის.  აქტივის საგადასახადო ბაზა 

უდრის მის თვითღირებულებას (100,000 ფე), რადგან ნაკლებია საბაზრო 

ღირებულებაზე. 

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება იქნება 4,000 ფე (20% საგადასახადო 

განაკვეთი გაყიდვისთვის × 20,000 ფე დროებითი სხვაობა). 

 

მაგ. 87 ფაქტები იგივეა, რაც 86-ე მაგალითში, გარდა იმ გარემოებისა, რომ 20X1 წლის 31 

დეკემბერს საწარმო ვარაუდობს, რომ ამოიღებს ქონების საბალანსო ღირებულებას 

სრულად საიჯარო ქირით მიღებული შემოსავლის საშუალებით. შენობის ეკონომიკური 

მომსახურების ვადის ბოლოს საწარმო გეგმავს შენობის დანგრევას.  დანგრევით მოგების 

მიღება არ ივარაუდება. 

ამ მაგალითში, საწარმო ვარაუდობს, რომ მოახდენს აქტივის საბალანსო ღირებულების 

ამოღებას მისი გამოყენებით (იჯარით ან სხვა გზებით). 

მიუხედავად იმისა, რომ აქტივი აღირიცხება რეალურ ღირებულებად როგორც 

საინვესტიციო ქონება, ვარაუდი, რომ მისი საბალანსო ღირებულება ამოღებული იქნება 

გაყიდვის საშუალებით, ამ შემთხვევაში, უარყოფადი არის. აქტივი ცვეთადია და 

შეადგენს ბიზნესმოდელის ნაწილს, რომელიც ითვალისწინებს დროთა განმავლობაში 

მის გამოყენებას ეკონომიკური სარგებლის მიღებით, ნაცვლად მისი გაყიდვისა.  

მაშასადამე, გამოსაყენებელი საგადასახადო ბაზა და საგადასახადო განაკვეთები 

დგინდება იმ დაშვებით, რომ აქტივის საბალანსო ღირებულება ამოღებული იქნება მისი 

გამოყენებით, და არა - გაყიდვით. 
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საგადასახადო გამოქვითვები საწარმოსთვის ხელმისაწვდომი არ არის, როდესაც ის 

ქონებას საიჯარო ქირის სახით შემოსავლის მისაღებად იყენებს. მაშასადამე, დროებითი 

სხვაობა უდრის 120,000 ფე-ს. ეს სხვაობა გულისხმობს განსხვავებას 120,000 ფე-ის 

ოდენობის საბალანსო ღირებულებასა (რეალური ღირებულება 20X1 წლის 31 

დეკემბრით) და ნულოვან საგადასახადო ბაზას (რადგან კომერციული საქმიანობიდან 

დასაბეგრი მოგება გამოქვითვას არ ექვემდებარება) შორის.   

თუმცა, დროებითი სხვაობა, 120,000 ფე, შედგება ორი კომპონენტისგან:  

ა) 100,000 ფე, რომელიც წარმოადგენს დასაბეგრ დროებით სხვაობას, 

რომლისთვისაც არ აღიარდება გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება, 

რადგან მისი წარმოქმნა მოხდა აქტივის თავდაპირველი აღიარებით, რომელიც არ 

იქნა შეძენილი საწარმოთა გაერთიანებით და არ ახდენს გავლენას არც სააღრიცხვო 

და არც დასაბეგრ მოგებაზე ოპერაციის შესრულების მომენტისთვის (იხ. 29.14 (ბ) 

პუნქტი და 53-ე მაგალითი); და  

ბ) 20,000 ფე დასაბეგრი დროებითი სხვაობა, რომელიც წარმოიქმნა 

თვითღირებულების რეალურ ღირებულებამდე გაზრდით (თავდაპირველი 

აღიარების შემდგომ).  

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება 6,000 ფე-ის ოდენობით წარმოიქმნება 

(30% საგადასახადო განაკვეთი, რომელიც ვრცელდება კომერციული საქმიანობიდან 

მოგებაზე ×  20,000 ფე დროებითი სხვაობა). 

მაგ. 88 20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ შეიძინა შენობა 100,000 ფე-ის ღირებულებით. მე-16 

განყოფილების - საინვესტიციო ქონება - თანახმად, საწარმო აღრიცხავს შენობას მის 

რეალურ ღირებულებად, მოგებაში ან ზარალში აღიარებულ, რეალურ ღირებულებაში 

ცვლილების შეტანით. 20X1 წლის 31 დეკემბერს საინვესტიციო ქონების რეალური 

ღირებულება შეადგენს 120,000 ფე-ს. 

დასაბეგრი მოგების დაანგარიშების მიზნით, საწარმო შენობას ცვეთას არიცხავს წრფივი 

მეთოდით მისი გამოყენების პირველი 10 წლის განმავლობაში, სანამ მისი ნარჩენი 

ღირებულება ნულს გაუტოლდება. გამოყენება ხდება სხვა მოიჯარეთა მიერ, საოპერაციო 

(ჩვეულებრივი) იჯარის ფარგლებში (შესაბამისად, საწარმო აკლებს 10,000 ფე გამოქვითვას 

მისი დასაბეგრი მოგების შეფასებისას, 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული 

წლისთვის). შენობის გაყიდვის შემთხვევაში, ფასის გამოქვითვა შესაძლებელი იქნება 

ფასის 100%-ის ოდენობით, რომელიც გაიზრდება საგადასახადო ორგანოს მიერ 

დადგენილი კონკრეტული ფასის ინდექსით (20X1 წელს შეადგენს 5%-ს), თუმცა ყველა 

მანამდე მიღებული გამოქვითვის მოთხოვნა უნდა გაუქმდეს (რაც ნიშნავს, რომ მოხდება 

უკვე დარიცხული გამოქვითვების უკან დაბრუნება). 20X1 წლის 31 დეკემბერს, ამოღების 

საგადასახადო განაკვეთი საიჯარო ქირის შემოსავლისთვის  შეადგენს 30%-ს. გაყიდვის 

დროს, საგადასახადო განაკვეთი, რომელიც ვრცელდება მანამდე გამოყენებული 

შეღავათების დაბრუნებაზე, შეადგენს 30%-ს. საგადასახადო განაკვეთი, რომელიც 

ვრცელდება გაყიდვით მიღებულ 105,000 ფე-ზე ნამეტ თანხაზე (100,000 ფე 

თვითღირებულება + 100,000 ფე-ს 5% ინდექსაციით კორექტირება), შეადგენს 20%-ს. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, საწარმო ვარაუდობს, რომ მოახდენს შენობის  სრული 

საბალანსო ღირებულების ამოღებას მისი გაყიდვით. 

დროებითი სხვაობა 25,000 ფე წარმოადგენს განსხვავებას 120,000 ფე-ის ოდენობის 

საბალანსო ღირებულებასა (რეალური ღირებულება 20X1 წლის 31 დეკემბრით) და 95,000 
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ფე-ის ოდენობის საგადასახადო ბაზას შორის. აქტივის საგადასახადო ბაზა შეადგენს 

105,000 ფე-ს მინუს 10,000 ფე წარსულში გამოყენებული შეღავათების დაბრუნებას. 

20X1 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება 

არის 6,000 ფე (20% × 15,000 ფე დასაბეგრი კაპიტალის მატება (120,000 ფე საბალანსო 

ღირებულებას მინუს 105,000 ფე კორექტირებული თვითღირებულება) + 30% × 10,000 ფე 

დასაბრუნებელი გამოყენებული გამოქვითვების თანხა). 

 

მაგ. 89 ფაქტები იგივეა, რაც 88-ე მაგალითში, გარდა იმ გარემოებისა, რომ საწარმო ვარაუდობს 

ქონების საბალანსო ღირებულების სრულად ამოღებას 50 წლის განმავლობაში მისი 

გამოყენებით. შენობის ეკონომიკური მომსახურების ვადის ბოლოს, საწარმო გეგმავს 

შენობის დანგრევას. 

რადგან საწარმო არ გეგმავს აქტივის გაყიდვას, სრული დროებითი სხვაობა 30,000 ფე 

წარმოადგენს განსხვავებას 120,000 ფე-ის ოდენობის საბალანსო ღირებულებასა 

(რეალური ღირებულება 20X1 წლის 31 დეკემბრით) და 90,000 ფე-ის ოდენობის 

საგადასახადო ბაზას შორის.  

ამ შემთხვევაში, საწარმო აპირებს საბალანსო ღირებულების ამოღებას მისი გამოყენებით 

(მესამე პირებზე იჯარით გადაცემით) და შესაბამისად, აქტივის გამოყენებით საწარმო 

შეძლებს საგადასახადო გამოქვითვების 90,000 ფე-ის ოდენობით გამოყენებას. 

მაშასადამე, აქტივის საგადასახადო ბაზა 90,000 ფე-ის ტოლია. 

მიუხედავად იმისა, რომ აქტივი აღირიცხება რეალურ ღირებულებად როგორც 

საინვესტიციო ქონება, ვარაუდი, რომ მისი საბალანსო ღირებულება ამოღებული იქნება 

გაყიდვის საშუალებით, ამ შემთხვევაში, უარყოფადი არის. აქტივი ცვეთადია და 

შეადგენს ბიზნესმოდელის ნაწილს, რომელიც ითვალისწინებს დროთა განმავლობაში 

მის გამოყენებას ეკონომიკური სარგებლის მიღებით, ნაცვლად მისი გაყიდვისა.  

მაშასადამე, გამოსაყენებელი საგადასახადო ბაზა და საგადასახადო განაკვეთები 

დგინდება იმ დაშვებით, რომ აქტივის საბალანსო ღირებულება ამოღებული იქნება მისი 

გამოყენებით, და არა - გაყიდვით. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება შეადგენს 90,000 

ფე-ს (30% × 30,000 ფე დასაბეგრი დროებითი სხვაობა (120,000 ფე საბალანსო 

ღირებულებას მინუს 90,000 ფე საგადასახადო ბაზა)). 

 

მაგალითები —მე-8 ეტაპი, არაცვეთადი აქტივები 

მაგ. 90 20X1 წლის 1-ელ იანვარს საწარმომ შეიძინა მიწის ნაკვეთი 100,000 ფე-ის ღირებულებით.  

მიწა ემიჯნება საწარმოს ქარხანას. საწარმო გეგმავს აღნიშნული მიწის ქარხნის 

გასაფართოებლად გამოყენებას. მე-17 განყოფილების თანახმად - ძირითადი 
საშუალებები - საწარმო მიწას აღრიცხავს მისი თვითღირებულებით და არ არიცხავს 

ცვეთას. 

საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული ცვეთა დასაბეგრი მოგების 

მიზნებისთვის არ იანგარიშება. აქტივის გაყიდვის შემთხვევაში, აქტივის 

თვითღირებულება (100,000 ფე) გამოქვითვას ექვემდებარება დასაბეგრი კაპიტალის 

მატების ან გაყიდვით მიღებული ზარალის შედეგად.  
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საწარმოს დასაბეგრი მოგება კომერციული საქმიანობიდან იბეგრება 30%-იანი 

განაკვეთით. კაპიტალის მატებასა და ზარალზე საგადასახადო განაკვეთი შეადგენს 20%-

ს. 

მეორე წლის ბოლოს, როდესაც აქტივის საბაზრო ღირებულება შეადგენს 120,000 ფე-ს, 

საწარმო კვლავ ვარაუდობს მიწის ქარხნის გასაფართოებლად გამოყენებას, რაც 

დასაგეგმად არქიტექტორებს დაუკვეთა.  

მეორე წლის ბოლოს, აქტივის საბალანსო ღირებულება მის თვითღირებულებას უდრის, 

კონკრეტულად - 100,000 ფე-ს. 29.29-ე პუნქტი მოითხოვს, რომ გადავადებული 

საგადასახადო ვალდებულების შეფასებამ გავლენა მოახდინოს იმ საგადასახადო 

შედეგებზე, რომლებიც გამომდინარეობს საწარმოს მიერ არჩეული კონკრეტული 

მეთოდიდან, რომელითაც ის გადაწყვეტს აქტივის საბალანსო ღირებულების ამოღებას.   

რადგან აქტივს ცვეთა არ ერიცხება, ერთადერთი გზა, რომლითაც საბალანსო 

ღირებულების ამოღება შეიძლება მოხდეს, იქნება მისი გაყიდვა. აქტივის ნარჩენი 

ღირებულება უდრის არანაკლებ მის თვითღირებულებას.  

დროებითი სხვაობები ნულის ტოლია, რაც უდრის 100,000 ფე საბალანსო ღირებულებასა 

(თვითღირებულება) და 100,000 ფე საგადასახადო ბაზას (თანხა, რომელიც გამოქვითვას 

დაექვემდებარება გაყიდვის შედეგად) შორის განსხვავებას.  მაშასადამე, გადავადებული 

გადასახადი არ წარმოიქმნება.  

 

მაგ. 91 ფაქტები იგივეა, რაც 90-ე მაგალითში, გარდა იმ გარემოებისა, რომ მე-17 განყოფილების - 

ძირითადი საშუალებები - თანახმად, საწარმო შეიმუშავებს აქტივების გადაფასების 

პოლიტიკას ყველა ძირითადი საშუალებისთვის. აქედან გამომდინარე, მეორე წლის 

ბოლოს, მიწა ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში ნაჩვენებია მის რეალურ 

ღირებულებად - 120,000 ფე-დ.  

მეორე წლის ბოლოს დროებითი სხვაობა შეადგენს 20,000 ფე-ს, რაც უდრის განსხვავებას 

120,000 ფე-ის საბალანსო ღირებულებასა (რეალური ღირებულება) და 100,000 ფე-ის 

საგადასახადო ბაზას (გამოქვითვას დაქვემდებარებული თანხა გაყიდვის შემთხვევაში) 

შორის.  

რადგან აქტივს ცვეთა არ ერიცხება, ერთადერთი გზა, რომლითაც საბალანსო 

ღირებულების ამოღება შეიძლება მოხდეს, იქნება მისი გაყიდვით ამოღება.  აღნიშნული 

დადასტურებულია 29.30-ე პუნქტით, რომლის თანახმად, თუ გადავადებული 

საგადასახადო ვალდებულება, ან გადავადებული საგადასახადო აქტივი წარმოიშობა 

არაცვეთად აქტივთან დაკავშირებით, რომელიც შეფასებულია მე-17 განყოფილებაში 

აღწერილი გადაფასების მოდელით, გადავადებული საგადასახადო ვალდებულების, ან 

გადავადებული საგადასახადო აქტივის შეფასებამ უნდა ასახოს არაცვეთადი აქტივის 

საბალანსო ღირებულების ამოღების საგადასახადო შედეგები გაყიდვის მეშვეობით. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება იქნება 4,000 ფე 

(20% (განაკვეთი, რომელიც ვრცელდება გაყიდვაზე) × 20,000 ფე დასაბეგრი დროებითი 

სხვაობა). 

 

მაგ. 92 ფაქტები იგივეა, რაც 90-ე მაგალითში, გარდა იმ გარემოებისა, რომ საწარმომ შეიძინა მიწა, 

რომელიც გადასცა ფერმერს, რომელიც მას იყენებს ცხვრებისთვის საძოვრის სახით. 

აქედან გამომდინარე , მე-16 განყოფილების - საინვესტიციო ქონება - თანახმად, საწარმო 

აღრიცხავს მიწას მის რეალურ ღირებულებად, მოგებაში ან ზარალში აღიარებულ, 
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რეალურ ღირებულებაში ცვლილების შეტანით. მეორე წლის ბოლოს, მიწა ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში ნაჩვენებია მის რეალურ ღირებულებად - 120,000 ფე-დ. 

მეორე წლის ბოლოს დროებითი სხვაობა შეადგენს 20,000 ფე-ს, რაც უდრის განსხვავებას 

120,000 ფე-ის საბალანსო ღირებულებასა (რეალური ღირებულება) და 100,000 ფე-ის 

საგადასახადო ბაზას (გამოქვითვას დაქვემდებარებული თანხა გაყიდვის შემთხვევაში) 

შორის. 

29.30-ე პუნქტი ადგენს უარყოფად ვარაუდს: თუ გადავადებული საგადასახადო 

ვალდებულება, ან გადავადებული საგადასახადო აქტივი წარმოიშობა საინვესტიციო 

ქონებასთან დაკავშირებით, რომელიც შეფასებულია რეალური ღირებულების 

მოდელის გამოყენებით, საინვესტიციო ქონების საბალანსო ღირებულების ამოღება 

მოხდება მისი გაყიდვის მეშვეობით. ამ შემთხვევაში, ქონება (მიწა), რომელიც 

გამოიყენება საძოვრად, არაცვეთადი აქტივია და გზა, რომლითაც მისი საბალანსო 

ღირებულების ამოღება შეიძლება მოხედეს, გაყიდვა იქნება. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება იქნება 4,000 ფე 

(20% (განაკვეთი, რომელიც ვრცელდება გაყიდვაზე) × 20,000 ფე დასაბეგრი დროებითი 

სხვაობა). 

 

29.31  გადავადებული საგადასახადო აქტივის საბალანსო ღირებულება უნდა გადაისინჯოს 

ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს. საწარმომ უნდა შეამციროს გადავადებული 

საგადასახადო აქტივის საბალანსო ღირებულება იმ შემთხვევაში, თუ უკვე 

მოსალოდნელი აღარ არის საკმარისი ოდენობის საგადასახადო მოგების მიღება, რათა 

შესაძლებელი იყოს ყველა აღიარებული გადავადებული საგადასახადო აქტივის ან მისი 

ნაწილის გამოყენებით გარკვეული სარგებლის მიღება. ამგვარი შემცირება უნდა 

დასრულდეს მაშინ, როდესაც ისევ გახდება მოსალოდნელი საკმარისი ოდენობის 

საგადასახადო მოგების მიღება. 

 

 

შენიშვნები—მე-11 ეტაპი, იმ გადავადებული საგადასახადო აქტივების საბალანსო 

ღირებულების ხელახლა შეფასება, რომლებიც იყვნენ აღიარებული წინა 

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს  
 

გადავადებული საგადასახადო აქტივების აღიარება ხდება მხოლოდ მაშინ, თუ 

სავარაუდოა იმ საგადასახადო (დასაბეგრი) მოგების წარმოშობა, რომლის მიმართაც 

შესაძლებელი იქნება გამოსაქვითი დროებითი სხვაობის გამოყენება. აქტივის 

გადავადებულ საგადასახადო აქტივად თავდაპირველი აღიარებით, მისი მომდევნო 

სააღრიცხვო პერიოდში აქტივად მითითება აღარ უნდა გაგრძელდეს, თუ 

მოსალოდნელია, რომ იარსებებს დასაბეგრი მოგება, რომლის მიმართაც შესაძლებელი 

იქნება, ნაწილობრივ ან სრულად, გამოსაქვითი დროებითი სხვაობის გამოყენება. 

1-8 ეტაპების გამოყენებით საწარმოს დადგენილი უნდა ჰქონდეს საგადასახადო ბაზა და 

დროებითი სხვაობა თითოეული აქტივისა და ვალდებულებისთვის, ასევე 

განსაზღვრული ჰქონდეს თუ რომელი აღნიშნული დროებითი სხვაობა უნდა აღიარდეს 

როგორც გადავადებული საგადასახადო აქტივი ან ვალდებულება ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში და  უზრუნველყოს გადავადებული საგადასახადო 

აქტივებისა და ვალდებულებების რელევანტური საგადასახადო განაკვეთით შეფასება.  



მოდული 29 - მოგების გადასახადი 
 

 

 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01)  101 

მაშასადამე, საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, საწარმომ შესაძლოა ზემოაღნიშნული 

პროცესის შედეგად დაადგინოს, რომ გადავადებული საგადასახადო აქტივი არ უნდა 

აღიარდეს, ვინაიდან მოსალოდნელი არ არის იმ ოდენობით დასაბეგრი მოგების მიღება, 

რომლის მიმართაც შესაძლებელი იქნება გამოსაქვითი დროებითი სხვაობების 

გამოყენება, მაშინ როდესაც, წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს საწარმოს 

აღიარებული ჰქონდა გადავადებული საგადასახადო აქტივი იმავე გამოსაქვითი 

დროებითი სხვაობისთვის (რადგან მაშინ დადგინდა, რომ მომავალი საგადასახადო 

მოგება საშუალებას მისცემდა გამოეყენებინა აღნიშნული გამოსაქვითი დროებითი 

სხვაობები). აღნიშნული ეტაპი ეხება წინათ აღიარებული გადავადებული 

საგადასახადო აქტივების იდენტიფიცირებასა და შემცირებას, ან წინათ აღიარებულ 

გამოქვითვებში ამოწურვას. მოცემული ეტაპი ეხმარება ორივე შემთხვევას 

განმარტებითი შენიშვნების გაკეთების მიზნებისთვის, იხ. 29.39 (ზ) პუნქტი. 

 

მაგალითები—მე-11 ეტაპი, აღიარებული გადავადებული საგადასახადო 

აქტივების დაკორექტირება 

 
მაგ. 93 საწარმო აღიარებს საგარანტიო უზრუნველყოფის სახით ასანაზღაურებელ 50,000 ფე-ის 

ოდენობის დეფექტური ნივთის შეკეთების ხარჯს ანარიცხად, რომლის გამოყენებასაც 

მოელის 20X3 წელს, იმ ნივთისთვის, რომელიც 20X1 წლის 31 დეკემბრის წლის 

დასრულებამდე გაყიდა. ანარიცხად აღიარებული თანხა, მის გადახდამდე ან გარანტიით 

სარგებლობამდე, გამოქვითვას არ ექვემდებარება დაბეგვრის მიზნებისთვის. X საწარმოს 

აქვს დასაბეგრი დროებითი სხვაობები 20X1 წლიდან, რომლებიც სავარაუდოა რომ 

ამოიწურება 20X3 წელს 10,000 ფე-ის ოდენობით.   კომერციული საქმიანობიდან 

მიღებული მოგება იბეგრება 30%-იანი განაკვეთით.  

20X1 წლის ბოლოს, X საწარმო აღიარებს გადავადებულ საგადასახადო აქტივს 15,000 ფე-

ის ოდენობით (50,000 ფე x 30%), რადგან X საწარმო მოსალოდნელად მიიჩნევს, რომ 

შეძლებს საკმარისი დასაბეგრი მოგების წარმოქმნას, რომლის მიმართაც გამოყენებული 

იქნება გამოსაქვითი დროებითი სხვაობები 50,000 ფე-ის ოდენობით. 10,000 ფე 

ამოღებული იქნება დასაბეგრი დროებითი სხვაობებიდან.  დამატებით, X საწარმოს 

წარმოექმნა საგადასახადო დასაბეგრი მოგება დაახლოებით 100,000 ფე-ის ოდენობით 

ბოლო 2 წლის განმავლობაში 20X1 წლამდე და ამჟამად ვარაუდობს მსგავსი ოდენობით 

დასაბეგრი მოგების წარმოქმნას, როგორც 20X1 წელს, ასევე მომდევნო პერიოდებში. 

20X2 წლის ნოემბერში მნიშვნელოვანი ფინანსური კრიზის შედეგად, საწარმომ შეასწორა 

მისი პროგნოზი მომავალი დასაბეგრი მოგების შესახებ. საწარმო კვლავ ელის 10,000 ფე-ის 

ოდენობით დასაბეგრი დროებითი სხვაობის ამოწურვას 20X3 წელს.  თუმცა, ამჯერად 

მიიჩნევს, რომ სავარაუდოდ მისაღები დასაბეგრი მოგება საშუალებას მისცემს მხოლოდ 

5,000 ფე გამოიყენოს, საგარანტიო ანარიცხის ბალანსის 50,000 ფე-დან. 

საგადასახადო ზარალის წინა პერიოდში, ადრეულ წლებში გადატანა არ დაიშვება, მაგრამ 

დასაშვებია მომავალ პერიოდში გადატანა, 2 წლამდე ვადით.  

20X1 წლის 31 დეკემბერს საწარმომ აღიარა გადავადებული საგადასახადო აქტივი 15,000 

ფე-ის ოდენობით (50,000 საგარანტიო ანარიცხი × 30%); საწარმო ვარაუდობდა, რომ 

გამოქვითვების მოთხოვნებიდან სარგებელს მიიღებდა 20X3 წელს.  

20X2 წლის 31 დეკემბერს საწარმო კვლავ ვარაუდობს 50,000 ფე ანარიცხის 20X3 წელს 

გამოყენებას, მაგრამ ამჯერად აფასებს, რომ დამატებით 10,000 ფე დასაბეგრ დროებით 

სხვაობასთან ერთად, სავარაუდოა, დასაბეგრი მოგების მიმართ მხოლოდ 5,000 ფე-ის 
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გამოყენება შეძლოს, მომდევნო პერიოდში გადმოტანილი ზარალის შესაბამისი ვადის 

ფარგლებში. 

მაშასადამე, საწარმო ამცირებს გადავადებულ საგადასახადო აქტივს იმგვარად, რომ 

მხოლოდ 4,500 ფე (15,000 ფე (10,000 ფე + 5,000 ფე) x 30%) აღირიცხება მისი ფინანსური 

მდგომარეობის ანგარიშგებაში 20X2 წლის 31 დეკემბერს.  

 

მიმდინარე და გადავადებული გადასახადების შეფასება 
 

29.32  საწარმომ არ უნდა განახორციელოს მიმდინარე და გადავადებული საგადასახადო 

აქტივებისა და ვალდებულებების დისკონტირება. 

 

შენიშვნები —მე-8 ეტაპი, გადასახადების შეფასება 
 

გადავადებული საგადასახადო აქტივებისა და ვალდებულებების დისკონტირება 

მოითხოვს თითოეული დროებითი სხვაობის ამოწურვის ვადის დეტალურად 

განსაზღვრას. ამგვარ შემთხვევებში, ხშირად, ვადის განსაზღვრა ძალიან რთულია, 

შესაბამისად, 29-ე განყოფილებით დისკონიტირება აკრძალულია.  

 

 

29.33 ზოგიერთ იურისდიქციაში მოგების გადასახადი უფრო მაღალი, ან უფრო მცირე 

განაკვეთით არის გადასახდელი იმ შემთხვევაში, თუ საწარმო მოგებას ან 

გაუნაწილებელ მოგებას ნაწილობრივ ან მთლიანად გასცემს საწარმოს აქციონერებზე 

დივიდენდების სახით. სხვა იურისდიქციაში მოგების გადასახადი შეიძლება 

დაბრუნებას ან გადახდას ექვემდებარებოდეს იმ შემთხვევაში, თუ მოგება ან 

გაუნაწილებელი მოგება მთლიანად, ან მისი ნაწილი გაიცემა საწარმოს აქციონერებზე 

დივიდენდების სახით. ორივე შემთხვევაში, საწარმომ მიმდინარე და გადავადებული 

გადასახადები უნდა შეაფასოს გაუნაწილებელი მოგების მიმართ გამოსაყენებელი 

საგადასახადო განაკვეთით მანამ, სანამ საწარმო აღიარებს დივიდენდების გადახდის 

ვალდებულებას. როდესაც საწარმო აღიარებს დივიდენდების გადახდის 

ვალდებულებას, მან მაშინვე უნდა აღიაროს ამის შედეგად წარმოქმნილი მიმდინარე ან 

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება (აქტივი) და შესაბამისი საგადასახადო 

ხარჯი (შემოსავალი). 

 

შენიშვნები —მე-8 ეტაპი, გადასახადების შეფასება 
 

შეფასება შესაძლოა გართულდეს, როდესაც განაწილებული მოგება იბეგრება 

გაუნაწილებელი მოგებისგან განსხვავებული განაკვეთით. ამგვარ შემთხვევებში, 

გადავადებული საგადასახადო აქტივები და ვალდებულებები უნდა შეფასდეს იმ 

საგადასახადო განაკვეთებით, რომლებიც ვრცელდება გაუნაწილებელ მოგებაზე, სანამ 

საწარმო აღიარებს დივიდენდების გადახდის ვალდებულებას.  მოგების გადასახადის 

შედეგები, რომლებიც წარმოიქმნება დივიდენდის გადახდით, აღიარდება მხოლოდ 

მაშინ, როდესაც ფინანსურ ანგარიშგებაში დივიდენდი გამოცხადებული და 

აღიარებულია როგორც ვალდებულება.  ეს მიდგომა შეესაბამება 32 -ე განყოფილების - 

საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები - 32.8- ე პუნქტს, რომელიც ადგენს, რომ 

„თუ საწარმო თავისი წილობრივი ინსტრუმენტების მფლობელებისათვის 

დივიდენდებს გამოაცხადებს საანგარიშგებო პერიოდის დასრულების შემდეგ, მან 

საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ეს დივიდენდები არ უნდა აღიაროს ვალდებულების 



მოდული 29 - მოგების გადასახადი 
 

 

 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01)  103 

სახით“. აღნიშნულის შესაბამისად, 29.33-ე პუნქტი მოითხოვს, იმ ნებისმიერი 

საგადასახადო შედეგის აღიარებას, რომლებიც შესაძლოა გამოწვეული იყოს 

დივიდენდის გადახდით, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც  დივიდენდი ვალდებულების 

სახით აღიარებული იქნება. 

 

მაგალითები —მე-8 ეტაპი, საგადასახადო განაკვეთი 
 

მაგ. 94 საწარმო საქმიანობს ისეთი იურისდიქციის ფარგლებში, სადაც მოგებიდან გადასახადები 

იბეგრება გაუნაწილებელ მოგებაზე უფრო მაღალი განაკვეთით (50%), რომელიც მოგების 

განაწილების შემდგომ დაბრუნებას ექვემდებარება.  განაწილებულ მოგებაზე 

საგადასახადო განაკვეთი შეადგენს 35%-ს. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს საწარმო ვარაუდობს 20X2 წლის მარტში, 20X1 წელს 

დასრულებული წლის დივიდენდის დაახლოებით 10,000 ფე-ის ოდენობით შეთავაზებას. 

20X2 წლის აპრილში მოხდება ფინანსური ანგარიშგების გამოსაცემად დამოწმება. 20X1 

წლის დასაბეგრი მოგება შეადგენს 100,000 ფე-ს. 20X1 წლის 31 დეკემბერში საწარმოს აქვს 

დაბეგვრას დაქვემდებარებული დროებითი სხვაობები, რომლებიც მომავალში 

სავარაუდოა, რომ 40,000 ფე-ით გაზრდის დასაბეგრ მოგებას. 

20X0 წლის 31 დეკემბერს საწარმოს არ ჰქონდა დაბეგვრას ან გამოქვითვას 

დაქვემდებარებული დროებითი სხვაობები. 

საწარმო აღიარებს მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულებას და მიმდინარე მოგების 

გადასახადის ხარჯს 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის 50,000 ფე-დ 

(100,000 ფე x 50%), გაუნაწილებელ მოგებაზე გავრცელებული საგადასახადო განაკვეთის 

თანახმად. აქტივები არ აღიარდება იმ პოტენციურად დასაფარი თანხიდან, რომლებიც 

უკავშირდება სამომავლო დივიდენდებს, რადგან საანგარიშგებო თარიღამდე 

დივიდენდების გამოცხადება არ ხდება. მათი გამოცხადება ხდება ფინანსური 

ანგარიშგების გამოსაცემად დამოწმებამდე, თუმცა ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგება არ დაკორექტირდება. ფინანსურ ანგარიშგებაში განმარტებითი 

შენიშვნების თანდართვა მოხდება (იხ. 105-ე მაგალითი). 

საწარმო ასევე აღიარებს გადავადებულ საგადასახადო ვალდებულებას და 

გადავადებულ საგადასახადო ხარჯს 20,000 ფე-ის ოდენობით (40,000 ფე x 50%), რაც 

წარმოადგენს იმ დამატებით მოგების გადასახადს, რომელსაც საწარმო გადაიხდის 

გაუნაწილებელი მოგებისთვის გათვალისწინებული საგადასახადო განაკვეთით, 

დროებითი სხვაობების ამოწურვის შემდგომ. 

მაგ. 95 ფაქტები იგივეა, რაც 94-ე მაგალითში.  მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება 50,000 ფე 

გადახდილ იქნა 20X2 წლის 1-ელ მარტს. შემდგომ, 20X2 წლის 15 მარტს, საწარმომ 10,000 

ფე-ის ოდენობით დივიდენდი გადასახდელად გამოაცხადა 20X1 წლის 31 დეკემბრის 

წლის საოპერაციო მოგებიდან. 

20X2 წლის 15 მარტს საწარმო აღიარებს დივიდენდს 10,000 ფე-ის ოდენობით 

ვალდებულების სახით. იმავე თარიღით, საწარმო აღიარებს მიმდინარე აქტივს 1,500 ფე-

ის ოდენობით მოგების გადასახადის დასაფარად (15% x 10,000 ფე ვალდებულებად 

აღიარებული დივიდენდები). საწარმო ასევე აღიარებს 1,500 ფე-ის ოდენობით 

მიმდინარე საგადასახადო აქტივს, როგორც მიმდინარე, 20X2 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლის მოგების გადასახადის ხარჯის შემცირებას.  
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საწარმო აგრძელებს გადავადებული საგადასახადო აქტივებისა და ვალდებულებების 

აღიარებას გაუნაწილებელი მოგებისთვის გათვალისწინებული განაკვეთით.  

29-ე განყოფილება არ მოიცავს განხილვას იმის შესახებ, თუ სად უნდა აღიარდეს 20X2 

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის მიმდინარე მოგების გადასახადის 

ხარჯის შემცირება. თუმცა, ბასს 12-ის 52(ბ)-ე პუნქტი ადგენს, რომ დივიდენდის 

გადახდისთვის დამატებითი საგადასახადო შედეგის აღიარება მეტად მიზანშეწონილია 

მოგების ან ზარალის შემადგენლობაში, ვიდრე საკუთარ კაპიტალში, მიუხედავად იმისა, 

რომ სწორედ საკუთარი კაპიტალიდან გადაიხდება დივიდენდი. ეს განპირობებულია იმ 

გარემოებით, რომ დივიდენდზე მოგების გადასახადის შედეგები უშუალოდ მეტად 

დაკავშირებულია წარსულ ოპერაციებთან ან მოვლენებთან, ვიდრე წილის 

მესაკუთრეებზე განაწილებასთან (იხ. 29.35-ე პუნქტი განაწილების მოთხოვნებთან 

მიმართებით). 

 

დივიდენდებიდან დასაკავებელი გადასახადი 
 

29.34 როდესაც საწარმო აქციონერებზე გასცემს დივიდენდებს, შესაძლოა მას მოეთხოვებოდეს 

დივიდენდების ნაწილის გადახდა საგადასახადო ორგანოებისთვის აქციონერთა 

სახელით. საგადასახადო ორგანოებისთვის გადახდილი, ან გადასახდელი ამგვარი 

თანხა უნდა აისახოს საკუთარ კაპიტალში, როგორც დივიდენდების ნაწილი. 

 

შენიშვნები —მე-9 ეტაპი, წარდგენა 
 

დივიდენდის გადამხდელ საწარმოს, შემოსავლის წყაროსთან დაკავებული 

გადასახადის გადახდა არ უწევს. საწარმო, რომელიც იხდის დივიდენდს, ფაქტობრივად, 

მოქმედებს როგორც გადასახადის ამომღები აგენტი.  შესაბამისად, საგადასახადო 

ორგანოსთვის გადახდილ გადასახადში ჩართული სრული დივიდენდის ოდენობა 

ნაჩვენები იქნება გადამხდელის ანგარიშში. 
 

მაგალითი —მე-9 ეტაპი, დივიდენდებიდან დასაკავებელი გადასახადი 
 

მაგ. 96 საწარმომ გამოაცხადა 5,000 ფე დივიდენდი მისი აქციონერებისთვის (ყველა აქციონერს 

მცირე წილი აქვს). საწარმო საქმიანობს ისეთი იურისდიქციის ფარგლებში, სადაც 

მოთხოვნილია გადახდის წყაროსთან აქციონერისთვის გადასახდელი დივიდენდის 

ფასის  25%-ის დაკავება და მათი საგადასახადო ორგანოსთვის გადახდა აქციონერთა 

ნაცვლად.  

საწარმო გააკეთებს შემდეგ საჟურნალო გატარებებს, როდესაც გამოაცხადებს 

დივიდენდებს აქციონერებისთვის: 
 

დბ გაუნაწილებელი მოგება (დივიდენდი) 5,000 ფე   
 კრ  ვალდებულება (აქციონერებისთვის გადასახდელი)   3,750 ფე 

 კრ  ვალდებულება (საგადასახადო ორგანოსთვის გადასახდელი)   1,250 ფე 

აქციონერებისთვის გადასახდელი დივიდენდის აღიარება 
 

საწარმო აღიარებს 1,250 ფე-ის (5,000 ფე x 25%) ოდენობით საგადასახადო ორგანოსთვის 

გადასახდელ ფინანსურ ვალდებულებას დაკავებული თანხისთვის, ასევე წმინდა 

გადასახდელი დივიდენდის თანხას აქციონერებისთვის 3,750 ფე-ის ოდენობით (5,000 

ფე-ს მინუს 1,250 ფე). 
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წარდგენა 
 

განაწილება სრულ შემოსავალსა და საკუთარ კაპიტალზე 
 

29.35  საწარმომ საგადასახადო ხარჯი უნდა აღიაროს მთლიანი სრული შემოსავლის იმავე 

კომპონენტში (ე.ი. განგრძობითი ოპერაციები, შეწყვეტილი ოპერაციები, ან სხვა სრული 

შემოსავალი), ან საკუთარი კაპიტალის იმავე კომპონენტში, სადაც აღიარებულია ამ 

საგადასახადო ხარჯის გამომწვევი ოპერაცია, ან სხვა მოვლენა. 

 

შენიშვნები —მე-9 ეტაპი, წარდგენა 
 

გადასახადი გამომდინარეობს მუხლიდან, რომლიდანაც ის წარმოიშვა და 

აღიარებულიამოგებაში ან ზარალში (განგრძობითი ოპერაციები ან შეწყვეტილი 

ოპერაციები), სხვა სრულ შემოსავალში, ან პირდაპირ საკუთარ კაპიტალში, იმის 

მიხედვით თუ სად არის აღიარებული გადასახადის გამომწვევი მუხლი. მაგალითად, 

თუ საწარმო აღიარებს ანარიცხს საგარანტიო ხარჯებისთვის განგრძობითი ოპერაციების 

მოგებაში ან ზარალში, მიმდინარე ან გადავადებული გადასახადის შედეგი (მოგება) 

ასევე აღაირდება მოგებაში ან ზარალში განგრძობითი ოპერაციებიდან.  

თუ საწარმოს არ აქვს სხვა მუხლი შემოსავლისთვის ან ხარჯისთვის, რომელიც 

აღიარდება მოგების ან ზარალის შემადგენლობის გარეთ სხვა სრულ შემოსავალში, 

ყველა ცვლილება მიმდინარე საგადასახადო აქტივებსა და ვალდებულებებში 

აღიარდება მოგებაში ან ზარალში, თუ ისინი არ უკავშირდებიან პირდაპირ საკუთარ  

კაპიტალში აღიარებულ მუხლს.  

ცვლილება გადავადებულ საგადასახადო ვალდებულებასა და აქტივში, რომელიც 

მიეკუთვნება მსს ფასს სტანდარტით პირდაპირ საკუთარ კაპიტალში აღიარებულ 

ოპერაციას, ასევე უნდა აღიარდეს საკუთარ კაპიტალში.  

საწარმოებს ევალებათ მხოლოდ სრული საგადასახადო ხარჯის განაწილება (მიმდინარე 

გადასახადს მიმატებული გადავადებული გადასახადი), რადგან 29-ე განყოფილება არ 

მოითხოვს სრული საგადასახადო ხარჯის მიმდინარე და გადავადებულ გადასახადად 

ჩაშლას იმ გადასახადისთვის, რომელიც აღიარებულია მოგების ან ზარალის 

შემადგენლობაში, სხვა სრულ შემოსავალში ან პირდაპირ საკუთარ კაპიტალში.  

გარკვეულ შემთხვევებში, მიმდინარე და გადავადებული გადასახადის 

განცალკევებულად მიკუთვნება შესაძლებელია მხოლოდ თვითნებური მსჯელობით. 

ოპერაცია ან მოვლენა რომელიც აღიარდება სხვა სრულ შემოსავალში 

5.4(ბ) პუნქტი ახდენს ოთხი სახის შემოსავლისა და ხარჯის იდენტიფიცირებას, 

რომლებიც შესაძლოა აღიარდნენ მსს ფასს სტანდარტის თანახმად, მოგების ან ზარალის 

გარეთ, სხვა სრულ შემოსავალში, კონკრეტულად: 

 უცხოური ქვედანაყოფის ფინანსური ანგარიშგების გადაყვანით  გამოწვეული 

შემოსულობები და ზარალი (იხ. 30-ე განყოფილება - ოპერაციები უცხოურ 
ვალუტაში); 

 გარკვეული აქტუარული მოგება და ზარალი, რომელიც დამოკიდებულია საწარმოს 

სააღრიცხვო პოლიტიკაზე იმგვარი მოგებისა და ზარალისთვის, რომლებიც ეხება 

გასამრჯელოების პროგრამას (იხ. 28-ე განყოფილება - დაქირავებულ პირთა 
გასამრჯელოები); 
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 ჰეჯირების ინსტრუმენტების რეალურ ღირებულებაში გარკვეული ცვლილებები 

(იხ. მე-12 განყოფილება - სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული 
საკითხები); და  

 ძირითადი საშუალებების გადაფასების ნამეტში ცვლილებები, რომლებიც 

შეფასებულია გადაფასების მოდელით (იხ. მე-17 განყოფილება - ძირითადი 
საშუალებები). 

ზემოაღნიშნული მოგების ან ზარალის ოთხი მუხლიდან რომელიმესთვის 

მისაკუთვნებელ მიმდინარე და/ან გადავადებულ საგადასახადო აქტივში ან 

ვალდებულებაში ცვლილება შესაძლოა აღიარდეს სხვა სრულ შემოსავალში თუ ეს 

შემოსავალი ან ხარჯიც აღიარებულია სხვა სრულ შემოსავალში. 

 
ოპერაცია ან მოვლენა რომელიც აღიარდება საკუთარი კაპიტალში 

მიმდინარე და გადავადებული საგადასახადო ხარჯი პირდაპირ უნდა აისახოს 

საკუთარი კაპიტალის დებეტში ან კრედიტში თუ გადასახადი უკავშირდება იმ მუხლს, 

რომელიც პირდაპირ ასახულია საკუთარი კაპიტალის დებეტში ან კრედიტში, როგორც 

იმავე, ასევე სხვა პერიოდში.  პირდაპირ საკუთარი კაპიტალის დებეტში ან კრედიტში 

ასახულ მუხლებზე დარიცხული გადავადებული გადასახადის სამ მაგალითს 

წარმოადგენს:  

   საწყისი გაუნაწილებელი მოგების კორექტირება, რომელიც გამოწვეულია ან 

სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილების შედეგის რესტროსპექტული ასახვით ან 

შეცდომის გასწორებით (მე-10 განყოფილება -  სააღრიცხვო პოლიტიკა, შეფასებები 
და შეცდომები). 

   რთული ფინანსური ინსტრუმენტის კლასიფიკაციის წილობრივი კომპონენტის 

თავდაპირველი აღიარება (22-ე განყოფილება - ვალდებულებები და საკუთარი 
კაპიტალი). 

   აქციების გამოშვება (22-ე განყოფილება).  იხ. 96-ე მაგალითი. 

 

ოპერაცია ან მოვლენა რომელიც აღიარდება შეწყვეტილ ოპერაციებში 

შეწყვეტილი ოპერაცია ტერმინების ლექსიკონში განსაზღვრულია როგორც  „საწარმოს 

კომპონენტი, რომელიც ან გაიყიდა, ან კლასიფიცირებულია, როგორც გასაყიდად 

გამიზნული და: 

ა) წარმოადგენს საწარმოს განცალკევებულ ძირითად საქმიანობას ან ოპერაციების 

გეოგრაფიულ არეალს; 

ბ) არის განცალკევებული ძირითადი საქმიანობის ან ოპერაციების გეოგრაფიული 

არეალის გაყიდვის ერთიანი კოორდინირებული გეგმის ნაწილი; ან 

გ) არის გაყიდვის მიზნით შეძენილი შვილობილი საწარმო.“ 

მე-5 განყოფილების 5.5. პუნქტი შეწყვეტილი ოპერაციების მქონე საწარმოს აკისრებს 

ვალდებულებას, რომ შეწყვეტილი ოპერაციები ჩართოს სრული შემოსავლის 

ანგარიშგებაში ცალკე მუხლად, შესაბამისი მოგების გადასახადისთვის წმინდა 

ოდენობით. აქედან გამომდინარე, შეწყვეტილ ოპერაციებს უნდა განაწილდეს შემდეგი:  

მოგების გადასახადი შეწყვეტილი ოპერაციების მოგებიდან ან ზარალიდან, ან 

შეწყვეტილი ოპერაციების გაყიდვიდან, ან ან გადავადებულ საგადასახადო აქტივებისა 

და ვალდებულებების ბალანსის ცვლილებიდან იმ აქტივებისა და ვალდებულებების 

კომპონენტისთვის, რომლებიც  კლასიფიცირებულია შეწყვეტილად (მაგ. აქტივების ან 
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ვალდებულებების ღირებულებაში ცვლილებით, როდესაც კომპონენტი გასაყიდად 

გათვალისწინებულია). 

 

მაგალითები —მე-9 ეტაპი, განაწილება 
 

მაგ. 97 რამდენიმე წლის წინ მშობელმა საწარმომ, სამუშაო ვალუტით - ფე, მის უცხოურ 

შვილობილ საწარმოზე გასცა სესხი უცხოურ ვალუტაში - უფე. 20X6 წელს სესხზე 

წარმოიშვა 10,000 ფე-ის ოდენობით საკურსო სხვაობის ზარალი. სესხი მშობელი 

საწარმოსთვის მიჩნეულია როგორც მის უცხოურ შვილობილ საწარმოში წმინდა 

ინვესტიციის ნაწილი 30-ე განყოფილების - ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში (30.13-ე 

პუნქტი).  30.13-ე პუნქტი მოითხოვს მსგავსი საკურსო სხვაობის სხვა სრულ შემოსავალში 

(„სსშ“) აღიარებას და კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში საკუთარი კაპიტალის 

კომპონენტად ჩვენებას. საკურსო სხვაობის ზარალი ერთადერთი მუხლია სსშ-ში 

მშობელი საწარმოს 20X6 წლის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში. საკურსო 

სხვაობის ზარალი ექვემდებარება საგადასახადო გამოქვითვას, როდესაც მისი წარმოშობა 

მოხდება ფინანსური ანგარიშგების მიზნებისთვის (გადავადებული გადასახადი სსშ 

სესხზე არ წარმოიშობა). 

20X6 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის საწარმოთა ჯგუფის დასაბეგრი 

მოგება განისაზღვრება 500,000 ფე-ის ოდენობით (საკურსო სხვაობის ზარალის 

გამოკლების შემდეგ). 20X6 წლისთვის საგადასახადო განაკვეთი შეადგენს 20%-ს. ყველა 

ჯგუფში შემავალი საწარმოს წლის ბოლო 20X6 წლის 31 დეკემბრით თარიღდება. 

მიმდინარე საგადასახადო ხარჯი 20X6 წლისთვის არის 100,000 ფე (500,000 ფე × 20%). 

საგადასახადო დანაზოგი საკურსო სხვაობის ზარალთან დაკავშირებით არის 2,000 ფე 

(10,000 ფე x 20%). 

 

საგადასახადო ხარჯი მიკუთვნებულია შემდეგი სახით: 
 
 

  
მიმდინარე გადასახადი სააღრიცხვო მოგებაზე (მოგებაში ან ზარალში ნაჩვენები 

ბალანსის ფიგურა) 

102,000 ფე  

მიმდინარე საგადასახადო გათავისუფლება საკურსო სხვაობის ზარალზე (სსშ-ში 

ნაჩვენები) 

(2,000 ფე)  

მიმდინარე საგადასახადო ხარჯი 100,000 ფე  

 

მაგ. 98 საწარმო უშვებს ახალ აქციებს.  საწარმოს იურისდიქციაში გარიგების დანახარჯები, 

რომლებიც უკავშირდება აქციების გამოშვებას, ექვემდებარება დაბეგვრის მიზნებისთვის 

გამოქვითვას მათი წარმოშობის პერიოდში. საწარმოს წარმოეშვა 1,000 ფე დანახარჯი. 

საწარმოს საგადასახადო განაკვეთი შეადგენს 20%-ს. 
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22-ე განყოფილების 22.9-ე პუნქტი ითხოვს, რომ „საწარმომ წილობრივი 

ინსტრუმენტების გამოშვებასთან დაკავშირებული გარიგების დანახარჯები უნდა 

აღრიცხოს, როგორც გამოქვითვები საკუთარი კაპიტალიდან. მოგების გადასახადი, 

რომელიც დაკავშირებულია გარიგების დანახარჯებთან, უნდა აისახოს 29-ე 

განყოფილების - „მოგების გადასახადი“ - შესაბამისად“.  გარიგების დანახარჯები 1,000 

ფე-ის ოდენობით გარიგების ხარჯები გატარდება დებიტში პირდაპირ  კაპიტალიდან და 

200 ფე-ის ოდენობით მიღებული შემცირებული გადასახადის სარგებელი აისახება 

პირდაპირ საკუთარი კაპიტალის კრედიტში იმავე ადგილზე, სადაც გარიგების 

დანახარჯები (რომლებიც, გარკვეული იურისდიქციების შემთხვევაში, იქნებოდნენ 

საემისიო კაპიტალში ასახული). 

 

მოკლევადიან/გრძელვადიან მუხლებად კლასიფიკაცია 
 

29.36 როდესაც საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აქტივები და 

ვალდებულებები კლასიფიცირებული აქვს მოკლევადიან და გრძელვადიან აქტივებად 

და მოკლევადიან და გრძელვადიან ვალდებულებებად, მან გადავადებულ 

საგადასახადო აქტივებს (ვალდებულებებს) არ უნდა მიანიჭოს მოკლევადიანი 

აქტივების (მოკლევადიანი ვალდებულებების) კლასიფიკაცია. 

 

შენიშვნები —მე-9 ეტაპი, წარდგენა 
 

ყველა გადავადებული საგადასახადო აქტივი და ვალდებულება კლასიფიცირდება 

როგორც გრძელვადიანი მუხლი. თუ გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება 

წარმოიქმნება 1-ელ წელს, უახლოესი პერიოდი, როდესაც მისი ჩართვა მოხდება 

საგადასახადო გათვლებში მიმდინარე გადასახადისთვის, იქნება მომდევნო, მეორე 

წელი.  მიმდინარე გადასახადი მე-2 წლისთვის იქნება, როგორც წესი, გადასახდელი მე-

2 წლის დასრულების შემდგომ, რადგან მხოლოდ წლის ბოლოს დადგომის შემგომ 

შეიძლება დასაბეგრი მოგების ან ზარალის დაანგარიშება.   მაშასადამე, ერთ წელზე მეტი 

იქნება გასული (1-ლი წლის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშების თარიღიდან) 

ვიდრე რაიმე გადასახდელი გადასახადის დაკისრება მოხდება.  

 

ურთიერთგადაფარვა 
 

29.37  საწარმომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა განახორციელოს მიმდინარე საგადასახადო 

აქტივებისა და მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულებების ურთიერთგადაფარვა, ან 

გადავადებული საგადასახადო აქტივებისა და გადავადებული საგადასახადო 

ვალდებულებების ურთიერთგადაფარვა, როდესაც მას აქვს ამ თანხების ჩათვლის 

იურიდიული ძალის მქონე უფლება და მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის 

გარეშე შეუძლია იმის დემონსტრირება, რომ ანგარიშსწორებას გეგმავს ნეტო 

საფუძველზე, ან საგადასახადო აქტივის რეალიზებასა (გამოყენებასა) და საგადასახადო 

ვალდებულების დაფარვას ერთდროულად აპირებს. 

 

შენიშვნები—მე-9 ეტაპი, წარდგენა 
 

მიმდინარე საგადასახადო აქტივებისა და ვალდებულებების ურთიერთგადაფარვა 

საწარმოს შესაძლოა ჰქონდეს იურიდიული ძალის მქონე უფლება, რომ მოახდინოს 

მიმდინარე საგადასახადო აქტივის მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულებასთან 
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ურთიერთგადაფარვა, როდესაც ისინი უკავშირდებიან მოგების გადასახადს, რომელიც 

დაკისრებულია ერთი და იმავე საგადასახადო კანონმდებლობით და საგადასახადო 

ორგანო უშვებს საწარმოებისთვის ერთჯერადი ნეტო გადახდის გაკეთებას ან მიღებას. 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში, საწარმოთა ჯგუფში შემავალი ერთი 

საწარმოს მიმდინარე საგადასახადო აქტივი შესაძლოა ჯგუფში შემავალ მეორე საწარმოს 

მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულებასთან ურთიერთგადაფარვას დაექვემდებაროს, 

თუ ამ საწარმოებს აქვთ იურიდიული ძალის მქონე უფლება, რომ გააკეთონ ან მიიღონ 

ერთჯერადი ნეტო გადახდა, და თუ საწარმოებს მიზანშეუწონელი დანახარჯების ან 

ძალისხმევის გარეშე შეუძლიათ იმის დემონსტრირება, რომ ანგარიშსწორებას გეგმავენ 

ნეტო საფუძველზე, ან საგადასახადო აქტივის რეალიზებასა (გამოყენებასა) და 

საგადასახადო ვალდებულების დაფარვას ერთდროულად აპირებენ. 

 

გადავადებული საგადასახადო აქტივებისა და ვალდებულებების ურთიერთგადაფარვა 

გადავადებული საგადასახადო აქტივები და ვალდებულებები ერთსა და იმავე 

საწარმოში, შესაძლოა, დაექვემდებაროს ურთიერთგადაფარვას, იმ დაშვებით, რომ 

საწარმო ცალკე გადამხდელია. თუმცა, შესაძლოა ეს წესი არ გავრცელდეს, თუ 

გადამხდელ საწარმოს აქვს გამოუყენებელი კაპიტალის ზარალი, რომელიც შეიძლება 

მხოლოდ მომავალ პერიოდში იქნეს გადატანილი და მომავალში კაპიტალის მატებიდან 

მიღებული შემოსავლისთვის იქნეს გამოყენებული. ამ მაგალითში, გადავადებული 

საგადასახადო აქტივი, რომელიც უკავშირდება ზარალებს, მხოლოდ იმ შემთხვევაში 

დაექვემდებარებოდა გადავადებულ საგადასახადო ვალდებულებებთან 

ურთიერთგადაფარვას, თუ გადავადებული საგადასახადო ვალდებულებები 

უკავშირდება არარეალიზებულ შემოსავალს კაპიტალის მატებიდან.  იმ შემთხვევაში, 

თუ გადავადებული საგადასახდო ვალდებულებები უკავშირდება კომერციული 

საქმიანობიდან მიღებულ მოგებას, კაპიტალის კლებით წარმოქმნილი ზარალით 

გამოწვეული გადავადებული საგადასახდო აქტივი არ შეიძლება დაიფაროს 

გადავადებული საგადასახდო ვალდებულებებიდან.  

იმისთვის, რომ კონკრეტულად იდენტიფიცირებადი გადავადებული საგადასახადო 

აქტივები და კონკრეტულად იდენტიფიცირებადი საგადასახადო ვალდებულებები 

ურთიერთგადაფარვას დაექვემდებაროს, საწარმოს უნდა შეეძლოს მიზანშეუწონელი 

დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე დემონსტრირება, რომ ანგარიშსწორებას გეგმავს 

ნეტო საფუძველზე, ან საგადასახადო აქტივის რეალიზებასა (გამოყენებასა) და 

საგადასახადო ვალდებულების დაფარვას ერთდროულად აპირებს. იხ. მომდევნო 

განხილვა მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის შესახებ გამონაკლისზე.  

არ არსებობს ზუსტი მოთხოვნა იმის შესახებ, რომ ნაშთები დაიბეგროს ერთი და იმავე 

საგადასახადო ორგანოს მიერ. თუმცა, პრაქტიკული თვალსაზრისით, ნაკლებად 

სავარაუდოა, რომ გადასახდელი გადასახადის ბალანსები ურთიერთგადაიფაროს 

სხვადასხვა საგადასახადო ორგანოთა შორის. მაშასადამე, ნაკლებად უნდა 

ვივარაუდოთ, რომ გადავადებული საგადასახადო აქტივები და ვალდებულებები 

საწარმოთა ჯგუფში შემავალი საწარმოებისთვის, რომლებიც განსხვავებულ 

იურისდიქციაში ექცევიან, ერთმანეთისგან ჩათვლას შეძლებენ. ერთი იურისდიქციის 

ფარგლებში მყოფ საწარმოთა ჯგუფში შემავალი საწარმოებისთვისაც კი, ხშირ 

შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანო არ უშვებს სხვადასხვა გადასახადის გამხდელთა 

შორის ნეტო საფუძველზე ანგარიშსწორებას.  

მაშასადამე, კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას, 

ინდივიდუალურ საწარმოთა გადავადებული საგადასახადო აქტივები, როგორც წესი, 

აგრეგირებულია. ინდივიდუალურ საწარმოთა გადავადებული საგადასახდო 



მოდული 29 - მოგების გადასახადი 
 

 

 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01)  110 

ვალდებულებები, როგორც წესი, ასევე აგრეგირებულია, თუმცა ამას შესაძლოა არ 

მოჰყვეს გადავადებული საგადასახდო აქტივების გადავადებულ საგადასახდო 

ვალდებულებებთან ურთიერთგადაფარვა. 

 

ურთიერთგადაფარვა სრული შემოსავლის ანგარიშგებაში 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში თანხების ურთიერთგადაფარვის 

შესაძლებლობა არ უგულებელყოფს საგადასახადო ხარჯის (სარგებლის) სათანადოდ 

კლასიფიცირებას სრული შემოსავლის ან საკუთარი კაპიტალის შესაბამისი 

კომპონენტის ფარგლებში. აქედან გამომდინარე, ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში შესაძლოა ორი თანხა ურთიერთგადაფარვას დაექვემდებაროს მაშინ, 

როდესაც ერთი აღიარებულია მოგებაში ან ზარალში, ხოლო მეორე - ან სხვა სრულ 

შემოსავალში ან საკუთარ კაპიტალში. 

 

მიზანშეუწონელი დანახარჯი ან ძალისხმევა 

ბასს 12-ს აწესებს განსხვავებულ მოთხოვნებს გადავადებული საგადასახადო აქტივების 

და ვალდებულებების ურთიერთგადაფარვისთვის, რათა მოხდეს დეტალური გრაფიკის 

საჭიროების თავიდან აცილება, მაშინ როდესაც, 29-ე განყოფილების თანახმად 

გადავადებული საგადასახადო აქტივებისა და ვალდებულებების 

ურთიერთგადაფარვის მოთხოვნები ემთხვევა მიმდინარე საგადასახადო აქტივებისა და 

ვალდებულებების ურთიერთგადაფარვის მოთხოვნებს. შესაბამისად, საწარმო 

რომელიც გამოიყენებს მსს ფასს სტანდარტს, უნდა განსაზღვროს გრაფიკი თითოეული 

გადავადებული საგადასახადო აქტივისა და ვალდებულების ამოწურვისთვის, რათა 

მოახდინოს იდენტიფიცირება თუ რამდენად შესაძლებელია მათი ნაწილობრივ ან 

სრულად ურთიერთგადაფარვა. საბჭომ დაამატა მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან 

ძალისხმევის გამონაკლისი, რადგან სავალდებულო არ ყოფილიყო მოგების 

გადასახადის აქტივებისა და ვალდებულებებისთვის ურთიერთგადაფარვა, იმ 

შემთხვევაში, როდესაც მნიშვნელოვნად დეტალური გრაფიკის დადგენა არის საჭირო 

გადაფარვის დასაშვებობის დასამტკიცებლად. გამონაკლისი მიზნად ისახავს, რომ 

მოიცვას ბასს 12-ით გათვალისწინებული გათავისუფლების საფუძველი, ბასს 12-ში 

მოცემული რთული ფორმულირების გარეშე. 

იმის გათვალისწინება, თუ რამდენად გულისხმობს საწარმოს მიერ ნეტო საფუძველზე 

ანგარიშსწორების, ან აქტივების რეალიზებისა და ვალდებულებების დაფარვის 

დემონსტრირება ამავდროულად მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის 

გაწევას, გამომდინარეობს საწარმოსთვის კონკრეტული გარემოებებისა და მენეჯმენტის 

მიერ დანახარჯებისა და სარგებლის განსჯის საფუძველზე. ამგვარი გადაწყვეტილება 

საჭიროებს იმის გათვალისწინებას, თუ რამდენად მოახდენს ურთიერთგადაფარვის 

ნაცვლად ინფორმაციის დამოუკიდებლად, ორი ცალკეული თანხის ოდენობაზე, 

წარდგენა იმ მესამე პირების ეკონომიკურ გადაწყვეტილებაზე გავლენას, ვინც საწარმოს 

ფინანსური ანგარიშგება უნდა გამოიყენოს. მოთხოვნების დაკმაყოფილება 

მიზანშეუწონელი დანახარჯით ან ძალისხმევით მსს-ისთვის გულისხმობს დამატებითი 

დანახარჯების ან ძალისხმევის გაწევას (მაგალითად, დაქირავებულ პირთა ჩართულობა 

განსაკუთრებით დეტალური გრაფიკის მოსამზადებლად), რომელიც არსებითად 

აღემატება იმ სარგებელს, რასაც მსს-ის ფინანსურ ანგარიშგებაში ორი ცალკეული 

თანხის ნაცვლად ურთიერთგადაფარული ინფორმაციის წარდგენით დაინტერესებული 

მესამე პირები მიიღებდნენ (იხ. 2.14(ბ) პუნქტი). თუ მსს-ს უკვე აქვს ან შეუძლია 

ადვილად და ხელმისაწვდომი ფასით შეიძინოს ინფორმაცია მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის მიზნით, ნებისმიერი მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის 
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შესახებ გამონაკლისის გამოყენება მისთვის დაუშვებელი იქნება. აღნიშნული 

განპირობებულია იმ მიზეზით, რომ ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლის 

სარგებელი ინფორმაციის მიღებით, ამ შემთხვევაში, აღემატება მსს-ის მიერ გასაწევ 

დამატებით ხარჯებს ან ძალისხმევას.  

თუ რამდენად საჭიროებს ამ მოთხოვნის თავდაპირველი გამოყენება მიზანშეუწონელ 

დანახარჯს ან ძალისხმევას, უნდა შეფასდეს თავდაპირველი გამოყენების დროს 

მოთხოვნის დაკმაყოფილების ხარჯებისა და სარგებლის შესახებ ინფორმაციით.   

საწარმომ უნდა გააკეთოს ხელახალი შეფასება თუ რამდენად მოიცავს მოთხოვნა 

მიზანშეუწონელ დანახარჯს ან ძალისხმევას ყოველ მომდევნო საანგარიშგებო 

თარიღში, მომდევნო საანგარიშგებო თარიღისთვის არსებულ ინფორმაციაზე 

დაყრდნობით (იხ. 2.14(გ) პუნქტი). 

თუ საწარმო არ მოახდენს საგადასახადო აქტივებისა და საგადასახადო 

ვალდებულებების ურთიერთგადაფარვას, ვინაიდან მიზანშეუწონელი დანახარჯების, 

ან ძალისხმევის გარეშე შეუძლებელია იმის დემონსტრირება, რომ იგი ანგარიშსწორებას 

გეგმავს ნეტო საფუძველზე, ან აქტივის რეალიზებასა (გამოყენებას) და ვალდებულების 

დაფარვას ერთდროულად აპირებს, საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს თანხები, რომელთა 

გადაფარვაც არ განხორციელდა და ასევე ის მიზეზები, რის გამოც ამ მოთხოვნის 

გამოყენებას დასჭირდება მიზანშეუწონელი დანახარჯები ან ძალისხმევა (იხ.  29,41-ე 

პუნქტი). 

 

განმარტებითი შენიშვნები 
 

29.38  საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს ისეთი ინფორმაცია, რომელიც ფინანსური ანგარიშგების 

მომხმარებლებს დაეხმარება აღიარებულ ოპერაციებსა და სხვა მოვლენებთან 

დაკავშირებული მიმდინარე და გადავადებული გადასახადით განპირობებული 

საგადასახადო შედეგების ხასიათისა და ფინანსური გავლენის შეფასებაში. 

 

შენიშვნები 
 

29,38-ე პუნქტთან ერთად, დამატებითი სახით, 3.2. პუნქტი ითვალისწინებს 

დამატებითი განმარტებითი შენიშვნების წარდგენის საჭიროებას, მაშინ როდესაც, მსს 
ფასს სტანდარტის მოთხოვნები საკმარისად არ უზრუნველყოფს მომხმარებლისთვის 

საწარმოს ფინანსურ მდგომარეობასა და ფინანსურ შედეგებზე კონკრეტული 

ოპერაციების, სხვა მოვლენებისა და გარემოებების  გავლენის დადგენას. მაშასადამე, 

29.39-ე და 29.41-ე მუხლებში მითითებულ გამჟღავნების ვალდებულებასთან ერთად, 

საწარმომ შესაბამისი გარემოებების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია უნდა 

წარმოადგინოს განმარტებით შენიშვნებში, თუ ამგვარი ინფორმაცია დაეხმარება 

ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებელს.  
 

8.5-ე პუნქტი მოითხოვს ფინანსური ანგარიშგების გაგებისთვის რელევანტური 

სააღრიცხვო პოლიტიკების გამჟღავნებას.  

 

29.39  საწარმომ ცალ-ცალკე უნდა აჩვენოს საგადასახადო ხარჯის (შემოსავლის) მთავარი 

კომპონენტები. საგადასახადო ხარჯის (შემოსავლის) მთავარი კომპონენტები შეიძლება 

მოიცავდეს: 

(ა)    მიმდინარე საგადასახადო ხარჯს (შემოსავალს); 
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(ბ)    წინა საანგარიშგებო პერიოდების მიმდინარე გადასახადის კორექტირების თანხებს, 

რომლებიც აღიარებულია მიმდინარე პერიოდში; 

(გ) გადავადებული საგადასახადო ხარჯის (შემოსავლის) თანხას, რომელიც 

დაკავშირებულია დროებითი სხვაობების წარმოშობასა და ამოწურვასთან; 

(დ) გადავადებული საგადასახადო ხარჯის (შემოსავლის) თანხას, რომელიც 

დაკავშირებულია საგადასახადო განაკვეთებში მომხდარ ცვლილებასთან, ან ახალი 

გადასახადების შემოღებასთან; 

(ე) წინა საანგარიშგებო პერიოდებში აუღიარებელ საგადასახადო ზარალთან, 

საგადასახადო კრედიტსა და დროებით სხვაობებთან დაკავშირებით წარმოშობილ 

შეღავათის თანხას, რომელიც გამოიყენება მიმდინარე საგადასახადო ხარჯის 

შესამცირებლად; 

(ვ)  გადავადებული საგადასახადო ხარჯის (შემოსავლის) კორექტირების თანხებს, 

რომელიც წარმოიშობა საწარმოს ან მისი აქციონერების საგადასახადო სტატუსის 

ცვლილების შედეგად; 

(ზ) გადავადებულ საგადასახადო ხარჯს, რომელიც წარმოიშობა 29.31-ე პუნქტში 

განხილული გადავადებული საგადასახადო აქტივის ჩამოწერის ან ადრე 

ჩამოწერილი თანხის აღდგენის შემდეგ; და 

(თ)   საგადასახადო ხარჯის (შემოსავლის) თანხას, რომელიც უკავშირდება სააღრიცხვო 

პოლიტიკის ისეთ ცვლილებებსა და შეცდომებს, რომლებიც აისახება მოგების ან 

ზარალის შემადგენლობაში მე-10 განყოფილების - „სააღრიცხვო პოლიტიკა, 
შეფასებები და შეცდომები“ - შესაბამისად, რადგან შეუძლებელია მათი 

რეტროსპექტულად ასახვა. 

 

შენიშვნები 
 

ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებლისთვის საკმაოდ ხელსაყრელია საგადასახადო 

ხარჯის/მოგების მთავარი კომპონენტების გამჟღავნება. მომდევნო მაგალითი აჩვენებს 

განმარტებითი შენიშვნების შესაძლო ვერსიას, 29.39-ე პუნქტის თანახმად.  

99-ე მაგალითი უშვებს, რომ საწარმოს არ აქვს შეყვანილი საგადასახადო ხარჯი სხვა 

სრულ შემოსავალში, საკუთარ კაპიტალში ან შესაბამის შეწყვეტილ ოპერაციებში.  

 

მაგალითი—29.39-ე პუნქტით მოთხოვნილი განმარტებითი შენიშვნები  
 

მაგ. 99 A საწარმოს შეუძლია მოგების გადასახადის ხარჯი ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში 

გაამჟღავნოს შემდეგი სახით: 

 

შენიშვნა 10 მოგების გადასახადის ხარჯი 
მოგების გადასახადის ხარჯი მოიცავს: 

 20X2 
ფე 

20X1 
ფე 

მითითება მსს ფასს 

სტანდარტის შესახებ 

მიმდინარე მოგების გადასახადის ხარჯი  44 100 35 000 29,31(ა) 

20X0 წლის მიმდინარე გადასახადის კორექტირება (100) – 29,31(ბ) 
გადავადებული საგადასახადო ხარჯის თანხა, რომელიც 

დაკავშირებულია დროებითი სხვაობების წარმოშობასა და 

ამოწურვასთან 4,500 2,000 29.31(გ) 
გადავადებული საგადასახადო ხარჯის (შემოსავალი) თანხა, 

რომელიც დაკავშირებულია საგადასახადო განაკვეთებში მომხდარ 

ცვლილებასთან  900 – 29,31(დ) 

სულ მოგების გადასახადის ხარჯი 49,400 37,000  
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29.40 საწარმომ ცალ-ცალკე უნდა აჩვენოს შემდეგი ინფორმაცია: 

(ა) მიმდინარე და გადავადებული გადასახადის აგრეგირებული თანხა იმ 

მუხლებისთვის, რომლებიც აღიარებულია, როგორც სხვა სრული შემოსავლის 

ელემენტები; 

(ბ) მიმდინარე და გადავადებული გადასახადის აგრეგირებული თანხა იმ 

მუხლებისათვის, რომლებიც პირდაპირ აისახება საკუთარი კაპიტალის დებეტში 

ან კრედიტში; 

(გ)  მნიშვნელოვანი განსხვავებების ახსნა, რომელიც არსებობს საგადასახადო ხარჯსა 

(შემოსავალს) და სააღრიცხვო მოგებისა და შესაფერისი საგადასახადო განაკვეთის 

ნამრავლს შორის, მაგალითად, ამგვარი სხვაობები შეიძლება წარმოიშვას ისეთი 

ოპერაციებიდან, როგორიცაა ამონაგები, რომელიც არ იბეგრება, ან საგადასახადო 

ხარჯები, რომლებიც არ გამოიქვითება საგადასახადო მოგების (საგადასახადო 

ზარალის) გაანგარიშებისას; 

(დ) მიმდინარე პერიოდში გამოყენებული საგადასახადო განაკვეთის (განაკვეთების) 

ცვლილების ახსნა, წინა საანგარიშგებო პერიოდთან შედარებით; 

(ე) თითოეული ტიპის დროებითი სხვაობისა და ასევე თითოეული ტიპის 

გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალისა და გამოუყენებელი საგადასახადო 

კრედიტისთვის: 

(i) გადავადებული საგადასახადო ვალდებულებებისა და გადავადებული 

საგადასახადო აქტივების თანხა საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსთვის; და 

(ii)   პერიოდის განმავლობაში გადავადებულ საგადასახადო ვალდებულებებსა და 

გადავადებულ საგადასახადო აქტივებში მომხდარი ცვლილებების ანალიზი. 

(ვ)  გამოსაქვითი დროებითი სხვაობების თანხა (და მათი ამოწურვის თარიღი), 

გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალისა და გამოუყენებელი საგადასახადო 

კრედიტის თანხები, რომელთათვისაც ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში 

აღიარებული არ არის გადავადებული საგადასახადო აქტივი;  

(ზ) 29.33 პუნქტში აღწერილ გარემოებებში, საწარმომ უნდა ახსნას მოგების 

გადასახადით დაბეგვრის შესაძლო შედეგების ხასიათი, რასაც გამოიწვევს 

აქციონერებზე დივიდენდების გაცემა. 

 

შენიშვნები 
 

მომდევნო მაგალითი აჩვენებს განმარტებითი შენიშვნების ერთ-ერთ შესაძლო ვერსიას, 

29.40-ე პუნქტის თანახმად. 

 

მაგალითი —29.40 (ა), (ე) და (ვ) პუნქტებით მოთხოვნილი განმარტებითი 

შენიშვნები 
 

ამ მაგალითში კეთდება დაშვება, რომ სხვა სრულში შემოსავალში აღიარებულ 

მუხლებთან დაკავშირებით არ არსებობს მიმდინარე გადასახადი. 

 

მაგ. 100 B საწარმოს შეუძლია დააკმაყოფილოს 29.40 (ა), (ე) და (ვ) პუნქტები და განმარტებით 

შენიშვნებში გაამჟღავნოს გადავადებული საგადასახადო ხარჯი შემდეგი სახით: 

[ამონარიდი] შენიშვნა 14 გადავადებული გადასახადი 

გადავადებული საგადასახდო ვალდებულებები (აქტივები) აღიარებულია შემდეგი 

სახით: 
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 პროგრამუ
ლი 

უზრუნველ
ყოფა 

დაქირავებულ 
პირთა 

გრძელვადიანი 
გასამრჯელოები 

საკურსო 
სხვაობის 

ზარალი წმინდა 
ინვესტიციაზე 

გამოუყენებელი 
საგადასახადო 

შეღავათი 

სულ 

 ფე ფე ფე ფე ფე 

 

20X1 წლის 1-ლი იანვარი 
          170          (500)            20   –  

        

(310) 
 

აისახება /(დაკრედიტდება) 

წლის მოგებაში ან ზარალში 
          (68)           (17) – – 

          

(85) 

 

დებეტი/(კრედიტი) წლის 

სხვა სრულ შემოსავალში 
– –           (40) – 

          

(40) 

 

20X2 წლის 1-ლი იანვარი 
          102          (517)           (20) – 

        

(435) 
 

დებეტი/(კრედიტი) წლის 

მოგებაში ან ზარალში  
          (68)           (31) –         (200) 

        

(299) 

 

დებეტი/(კრედიტი) წლის 

სხვა სრულ შემოსავალში 
– –            10  – 

           

10  

 

20X2 წლის 31 დეკემბერი 
           34          (548)           (10)         (200) 

        

(724) 

 

საწარმოს მიენიჭა საგადასახადო შეღავათები განსაზღვრულ განვითარების ზონაში 

საქმიანობისთვის და შეუძლია გადაფაროს მოგების გადასახადი, რომელიც 

გადასახდელია კონკრეტულ ზონაში საქმიანობის შედეგად მიღებული მოგებიდან.  

სრული გამოუყენებელი საგადასახადო შეღავათი 20X2 წლის 31 დეკემბრისთვის უდრის 

300 ფე-ს (20X1 წლის 31 დეკემბერს: 0 ფე). 100 ფე გამოუყენებელი საგადასახადო 

შეღავათიდან გადავადებული საგადასახადო აქტივი არ აღიარებულა, რადგან 

კონკრეტულ ზონაში საქმიანობიდან არ არის სავარაუდო საკმარისი რაოდენობით 

დასაბეგრი მოგების მიღება საგადასახადო შეღავათის ამოწურვის თარიღამდე. 

ნებისმიერი გამოუყენებელი საგადასახადო შეღავათის გამოყენების ვადა ამოიწურება 

20X4 წლის 31 დეკემბერს. 

 

მაგალითი —29.40 (ბ) პუნქტით მოთხოვნილი განმარტებითი შენიშვნები  

 
მაგ. 101 საწარმო C-ს შეუძლია დააკმაყოფილოს 29.40(ბ) პუნქტის მოთხოვნები მისი მიმდინარე 

და გადავადებული გადასახადის ხარჯის/(შემოსავლის)  პირდაპირ საკუთარ კაპიტალში 

დებეტში/კრეტიში ასახვით, შემდეგი სახით: 

[ამონარიდი] 21-ე შენიშვნა, სააქციო კაპიტალი 

20X1 წლის 18 თებერვალს, საწარმომ გამოუშვა 50,000 ცალი ჩვეულებრივი აქცია, 

თითოეული 5 ფე-ის ღირებულებით, ჯამში 250,000 ფე-ის ოდენობით. აქციების 

გამოშვების დროს წარმოიშვა 2,700 ფე-ის ოდენობით გარიგების დანახარჯები, 

გადასახადის გამოკლებით. საგადასახადო გამოქვითვა გარიგების დანახარჯებიდან 

შეადგენს 1,800 ფე-ს. 
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მაგალითი —29.40 (გ) პუნქტით მოთხოვნილი განმარტებითი შენიშვნები 

 
მაგ. 102 D საწარმო აკმაყოფილებს  29.40 (გ) პუნქტის მოთხოვნებს, შემდეგი სახით: 

[ამონარიდი] შენიშვნა 11 მოგების გადასახადის ხარჯი 

მოგების გადასახადი გამოანგარიშებულია 40%-იანი საგადასახადო განაკვეთით 20X2 

წელს (20X1: 40%) წელიწადში საშუალო მოგებიდან. გადავადებული გადასახადი ასევე 

გამოანგარიშებულია 40%-იანი საგადასახადო განაკვეთით 20X2 წელს (20X1: 40%)  

წლიური მოგების გადასახადის ხარჯი, 230 ფე 20X2 წელს (197 ფე 20X1 წელს) 

განსხვავდება იმ ოდენობისგან, რაც იქნებოდა დაბეგვრამდე მოგებზე 40%-იანი 

საგადასახადო განაკვეთის გამოყენების შემთხვევაში (ორივე 20X2 და 20X1 წლებში), 

რადგან D საწარმოს იურისდიქციის ფარგლებში, გარკვეული დაქირავებულებზე 

გაცემული კომპენსაციის აღიარებული ხარჯები (31 ფე 20X2 წელს და 45 ფე 20X1 წელს) 

მოგების გაანგარიშებისას გამოქვითვას არ ექვემდებარება.  

შენიშვნა: ზემოაღნიშნული განმარტებითი შენიშვნების ნიმუში მიზნად ისახავს 

შესაძლო შემთხვევის განხილვას და არ გულისხმობს ყველა შესაძლო სხვაობის 

ილუსტრირებას.  სხვა შესაძლო სხვაობები მოიცავს: 

 მანამდე აუღიარებელი გადავადებული საგადასახადო აქტივების აღიარება და 

პირიქით; 

 გადავადებული გადასახადის აღიარების დაანგარიშებისთვის გათვალისწინებული 

განაკვეთის ცვლილება პერიოდის დასაწყისში; 

 მოგება, რომელიც განსხვავებული განაკვეთებით იბეგრება, მაგ. შემოსავალი 

კაპიტალის მატებიდან; და 

 წინა პერიოდის გადასახადების ნაკლებად ან მეტად შეფასება. 

 

მაგალითი —29.40 (დ) პუნქტით გათვალისწინებული საგადასახადო განაკვეთის 

ცვლილების შემთხვევის ილუსტრირება 

 
მაგ. 103 E საწარმო აკმაყოფილებს  29.40 (დ) პუნქტის მოთხოვნებს განმარტებითი 

შენიშვნებისთვის, შემდეგი სახით: 

[ამონარიდი] შენიშვნა 10 გადავადებული გადასახადი (ფინანსურ ანგარიშგებაში 20X2 

წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის) 

მოგების გადასახადის განაკვეთში ცვლილება 20%-იდან 22%-მდე ძალაში შევიდა 20X2 

წლის 1-ელ ივლისს, ხოლო ამოქმედდა 20X3 წლის 1-ლი იანვარიდან.  დროებით 

სხვაობებზე გადავადებული საგადასახადო აქტივები და ვალდებულებები, რომლებიც 

მოსალოდნელია რომ ამოიწურება 20X3 წლის 1-ლი იანვარის შემდგომ, შეფასებულია 

22%-იანი განაკვეთით. 20X2 წლისთვის მიმდინარე გადასახადი დაანგარიშებული იყო 

20%-იანი განაკვეთით, რომელიც ამ კალკულაციაზე იქნება გამოყენებული. 20X2 

წლისთვის მოქმედი საგადასახადო განაკვეთი შეადგენს 20,6%-ს (დაანგარიშებულია 

საგადასახადო ხარჯის დაბეგვრამდე მოგებაზე გაყოფით). 

20X1 წელს ყველა გადავადებული საგადასახადო აქტივი და ვალდებულება, ასევე 

მიმდინარე გადასახადი, გაანგარიშებულ იქნა 20%-იანი განაკვეთით, რაც ასევე 

წარმოადგენდა მოქმედ საგადასახადო განაკვეთს. 
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მაგალითი —29.40 (ზ) პუნქტის ილუსტრაცია 

 
მაგ. 104 F საწარმო აკმაყოფილებს 29.40 (ზ) პუნქტის მოთხოვნებს განმარტებითი  

შენიშვნებისთვის, შემდეგი სახით: 

[ამონარიდი] შენიშვნა 12 მოგების გადასახადის ხარჯი 

საწარმო საქმიანობს ისეთი იურისდიქციის ფარგლებში, სადაც მოგებიდან 

გადასახადები იბეგრება გაუნაწილებელ მოგებაზე უფრო მაღალი განაკვეთით (50%), 

რომელიც მოგების განაწილების შემდგომ დაბრუნებას ექვემდებარება.  განაწილებულ 

მოგებაზე საგადასახადო განაკვეთი შეადგენს 35%-ს. 

20X1 წლის 31 დეკემბერს საწარმომ არ აღიარა გადასახდელ დივიდენდზე 

ვალდებულება, რადგან წლის დივიდენდი გამოცხადებულ იქნა წლის დასრულების 

შემდგომ.  შესაბამისად, საწარმომ აღიარა მიმდინარე საგადასახადო ხარჯი უფრო 

მაღალი, 50%-იანი განაკვეთით.  20X2 წელს, როდესაც საწარმომ გამოაცხადა 10,000 ფე-

ის ოდენობის დივიდენდი, უფლებამოსილი გახდა ამოეღო მიმდინარე გადასახადი 

1,500 ფე-ის ოდენობით. აღნიშნული აღიარდება როგორც მიმდინარე საგადასახადო 

აქტივი დივიდენდის გამოცხადების თარიღით, ხოლო შესაბამისი მიმდინარე 

საგადასახადო ხარჯის ღირებულების შემცირება აღიარდება 20X2 წელს.  

20X1 წლის განმავლობაში საწარმო აღიარებს მიმდინარე საგადასახადო ხარჯის 

ღირებულების შემცირებას 1,440 ფე-ით, როდესაც 20X1 წლის 11 მაისს 9,600 ფე-ის 

ღირებულების დივიდენდს გამოაცხადებს.  

 

29.41  თუ საწარმო არ მოახდენს საგადასახადო აქტივებისა და საგადასახადო 

ვალდებულებების ურთიერთგადაფარვას 29.37 პუნქტის შესაბამისად, ვინაიდან 

მიზანშეუწონელი დანახარჯების, ან ძალისხმევის გარეშე შეუძლებელია იმის 

დემონსტრირება, რომ იგი ანგარიშსწორებას გეგმავს ნეტო საფუძველზე, ან აქტივის 

რეალიზებასა (გამოყენებასა) და ვალდებულების დაფარვას ერთდროულად აპირებს, 

საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს თანხები, რომელთა ჩათვლაც არ განხორციელდა, ასევე 

მიზეზები, რის გამოც ამ მოთხოვნის გამოყენებას დასჭირდება მიზანშეუწონელი 

დანახარჯები ან ძალისხმევა. 

 

შენიშვნები 
 

როდესაც საწარმო იყენებს მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის მიზეზით 

გადასახადიდან გათავისუფლებას, სტანდარტი მოითხოვს, რომ საწარმომ ფინანსური 

ანგარიშგების შენიშვნებში ასახოს აღნიშნული ფაქტი, რათა ფინანსური ანგარიშგების 

მომხმარებელი გაფრთხილებული იყოს ამგვარი გამონაკლისის გამოყენების შესახებ.  

 

მაგალითი —29.41-ე პუნქტის ილუსტრაცია 

 
მაგ. 105 G საწარმოს შეუძლია დააკმაყოფილოს 29,41-ე პუნქტის მოთხოვნა განმარტებითი 

შენიშვნების შესახებ შემდეგი სახით: 

[ამონარიდი] შენიშვნა 10 გადავადებული გადასახადი 

ზემოაღნიშნულის თანახმად, 20X1 წლის 31 დეკემბერს საწარმოს აქვს გადავადებული 

საგადასახადო აქტივი 43,000 ფე-ის ოდენობით და გადავადებული საგადასახადო 
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ვალდებულება 105,000 ფე-ის ოდენობით.  გადავადებული საგადასახადო 

ვალდებულება წარმოიშვა კომერციული საქმიანობიდან, ხოლო 10,000 ფე 

გადავადებული საგადასახადო აქტივი გამომდინარეობს კაპიტალის ოპერაციებიდან და 

დანარჩენი 33,000 ფე კი - კომერციული საქმიანობიდან. კომერციული საქმიანობის 

შედეგად შექმნილი 33,000 ფე-ის ოდენობით აქტივი რეალიზებული იქნება, ხოლო 

ვალდებულება დაიფარება გარკვეული წლების შემდგომ. აუცილებელი იქნება 

დეტალური გრაფიკის შექმნა, რათა დადგინდეს, თუ რამდენად შეიძლება ვაჭრობიდან 

წარმოქმნილი 33,000 ფე გადავადებული საგადასახადო აქტივის ეკვივალენტურ 

გადავადებულ საგადასახადო ვალდებულებასთან ურთიერთგადაფარვა, და საწარმოს 

არ შეუძლია მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გარეშე იმის ჩვენება, თუ 

რამდენად არის შესაძლებელი 33,000 ფე გადავადებული საგადასახადო აქტივის 

ნაწილობრივ ამოღებაც კი, როგორც ნეტო საფუძველზე, ასევე ერთდროულად, 

გადავადებული საგადასახადო აქტივის ეკვივალენტური გადავადებული 

საგადასახადო ვალდებულებით. შესაბამისად, საწარმომ მის ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში უნდა აჩვენოს აქტივი და ვალდებულება ცალ-ცალკე. 
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მნიშვნელოვანი შეფასებები და სხვა მსჯელობები 
 

ოპერაციებისა და მოვლენების მსს ფასს სტანდარტის მოთხოვნების დაცვით აღრიცხვა ხშირად 

საჭიროებს მსჯელობას, მათ შორის შეფასებების გაკეთებას. ინფორმაცია საწარმოს 

ხელმძღვანელობის მნიშვნელოვანი მსჯელობებისა და განუსაზღვრელობის შესაფასებლად 

გამოყენებული ძირითადი წყაროების შესახებ სასარგებლოა საწარმოს ფინანსური 

მდგომარეობის, მისი საქმიანობის შედეგებისა და ფულადი სახსრების მოძრაობის 

შეფასებისას.  შესაბამისად, 8.6 პუნქტის თანახმად, საწარმომ უნდა გაამჟღავნოს ინფორმაცია 

მსჯელობების შესახებ, შეფასებაში გამოყენებული ინფორმაციის გარდა, რომლებიც 

ხელმძღვანელობამ მიიღო სააღრიცხვო პოლიტიკის გამოყენების პროცესში და ყველაზე 

მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ფინანსურ ანგარიშგებაში აღიარებულ თანხებზე.     

გარდა ამისა, 8.7 პუნქტის შესაბამისად, საწარმომ განმარტებით შენიშვნებში უნდა გაამჟღავნოს 

ინფორმაცია მომავალთან დაკავშირებით გამოყენებული ძირითადი დაშვებებისა და აგრეთვე 

საანგარიშგებო თარიღისათვის განუსაზღვრელობის შესაფასებლად გამოყენებული სხვა 

ძირითადი წყაროების შესახებ,  რომელთა გამოც არსებობს აქტივებისა და ვალდებულებების 

საბალანსო ღირებულებების არსებითი კორექტირების რისკი მომდევნო ფინანსურ წელს. 

მსს ფასს სტანდარტის სხვა განყოფილებები მოითხოვს ინფორმაციის გამჟღავნებას 

კონკრეტული მსჯელობებისა და განუსაზღვრელობების შეფასების შესახებ.  

გარკვეული მსჯელობები მოგების გადასახადის აღრიცხვის წესებთან დაკავშირებით 

მოცემულია მომდევნო თავში.   

 

 

მოქმედების სფერო  
 

გადასახადის „მოგების გადასახადად“ განსაზღვრა, გარკვეულ შემთხვევებში, საჭიროებს 

მსჯელობას კონკრეტულ ფაქტებსა და გარემოებებზე დაყრდნობით (მაგ. გადასახადის ბუნება  

და მისი განსაზღვრის წესი). 

 

გადასახადების შეფასება, რომელიც ეფუძნება „ამონაგებს რომელსაც გამოკლებული აქვს 

კონკრეტული ხარჯები“ ან „ამონაგების პროცენტულ ოდენობას“ არ ნიშნავს გადასახადის 

შეფასებას შემოსავლებიდან ხარჯების გამოკლების საფუძველზე. თუმცა, მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში როდესაც თანხა დგინდება დასაბეგრი მოგების შემცვლელი სახით (მაგ. 

ამონაგებზე გამოსაყენებელი პროცენტული ოდენობა განისაზღვრება წარსული ნეტო მარჟით 

და მისი საშუალებით ივარაუდება დასაბეგრი მოგება), შესაძლოა მიუთითებდეს რომ 

გადასახადი წარმოადგენს ბუნებით მოგების გადასახადს და შესაბამისად, უნდა აღირიცხოს 29-

ე განყოფილების თანახმად. მსჯელობა მიღებულ უნდა იქნეს ფაქტების გულმოდგინე და 

სრული სახით გათვალისწინების შედეგად.  

 
გაყიდული პროდუქციის რაოდენობის საფუძველზე დაანგარიშებული გადასახადი 29-ე 

განყოფილების მოქმედების სფეროს არ მიეკუთვნება, რადგან არ ეფუძნება დასაბეგრ მოგებას.    

თუ საწარმოს ევალება გადასახადის გადახდა, რომელიც იანგარიშება ორი კომპონენტის 

შემცველობით - გაყიდული პროდუქციის რაოდენობის საფუძველზე და მიღებული მოგების 

საფუძველზე, საიდანაც მოგების საფუძველზე გაანგარიშებული თანხა დაბეგვრას 

ექვემდებარება თუ გაყიდული პროდუქცია მოცულობა აღემატება გარკვეულ მინიმალურ 

დონეს -  მიუხედავად იმისა, რომ გაყიდული პროდუქციის რაოდენობით დასათვლელი 

გადასახადი არ მიეკუთვნება 29-ე განყოფილების მოქმედების სფეროს, ამ შემთხვევაში, 
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შესაბამისი პროდუქციის რაოდენობის მიღწევის შემდგომ თანხა წარმოადგენს მოგების 

გადასახადით დაბეგვრის საგანს 29-ე განყოფილების თანახმად.  
 

გადავადებული გადასახადის აღიარება 
 

გადავადებული საგადასახადო აქტივები 

გადავადებული საგადასახადო აქტივების შეიძლება აღიარდეს მხოლოდ დასაბეგრი დროებითი 

სხვაობების, გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალისა და გამოუყენებელი საგადასახადო 

შეღავათებისთვის მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოსალოდნელია, რომ იარსებებს ისეთი ოდენობის 

საგადასახადო მოგება, რომლის მიმართაც შესაძლებელი იქნება გამოსაქვითი დროებითი 

სხვაობების, გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალისა და გამოუყენებელი საგადასახადო 

შეღავათების გამოყენება. განსაზღვრა, თუ რამდენად სავარაუდოა ისეთი ოდენობის 

საგადასახადო მოგების მიღება, რომლის მიმართაც შესაძლებელი იქნება დროებითი 

სხვაობების, საგადახადო ზარალისა და/ან შეღავათების გამოყენება, როგორც წესი, არსებითი 

მსჯელობის საგანს წარმოადგენს.  29-ე განყოფილება მოიცავს მითითებებს და ადგენს შესაბამის 

თანმიმდევრობას მომავალი საგადასახადო მოგების სავარაუდო წყაროების დასადგენად, 

ყველაზე ობიექტური და უფრო მარტივად იდენტიფიცირებადი წყაროთი დაწყებული, 

როგორიც არის, ერთსა და იმავე იურისდიქციაში არსებული საგადასახადო ორგანოსა და 

გადამხდელთან დაკავშირებული დასაბეგრი დროებითი სხვაობები, რომლებიც აღიარებულია 

ფინანსურ ანგარიშგებაში. 

არსებული დასაბეგრი დროებითი სხვაობების სამომავლოდ ამოწურვა შესაძლოა ობიექტურად 

დადასტურდეს. მომავალი საგადასახადო მოგება (არსებული დროებითი სხვაობების 

სამომავლო  შემცირებების გამოკლებით) და საგადასახადო დაგეგმვის სტრატეგიები 

წარმოადგენენ მომავალ მოვლენებს და შესაბამისად, სუბიექტური განსჯის საგანებია.  აქედან 

გამომდინარე, როდესაც გამოსაქვითი დროებითი სხვაობები და/ან გამოუყენებელი 

საგადასახადო ზარალი და შეღავათები აჭარბებს დასაბეგრ დროებით სხვაობებს, იქმნება მეტი 

მსჯელობის საჭიროება. 

საწარმომ უნდა გაითვალისწინოს ყველა მის ხელთ არსებული ინფორმაცია, როგორც 

დადებითი, ისე უარყოფითი, რათა მტკიცებულების სარწმუნოობის გათვალისწინებით 

დაადგინოს, თუ რამდენად სავარაუდოა დასაბეგრი მოგების მიღება.  

როგორც წესი, საწარმოს მიმდინარე ფინანსური მდგომარეობის და მისი მიმდინარე და წინა 

წლების ოპერაციების შედეგებზე ინფორმაცია ხელმისაწვდომია მზა სახით. ამ ისტორიულ 

ინფორმაციას ემატება ყველა მიმდინარე პერიოდში არსებული ინფორმაცია მომდევნო წლების 

შესახებ. თუმცა, გარკვეულ შემთხვევებში, წინა პერიოდების შესახებ ინფორმაცია შესაძლოა 

ხელმისაწვდომი (მაგალითად, ახალი საქმიანობის დაწყების დროს), ან რელევანტური არ იყოს 

(მაგალითად, თუ უახლოს პერიოდში განხორციელდა ცვლილებები), რა შემთხვევაშიც, სხვა 

მტკიცებულება მოითხოვება იმ მოსაზრების გასამყარებლად, რომ უფრო მეტად 

მოსალოდნელია, ვიდრე არა, დასაბეგრი მოგების იმ ოდენობით მიღება რომელიც დროებითი 

სხვაობების, გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალისა და შეღავათების გამოყენების 

შესაძლებლობას მიცემს საწარმოს.  

მსჯელობის საჭიროება და განუსაზღვრელობის დონე კიდევ უფრო იზრდება, როდესაც 

საწარმოს წარმოეშობა ზარალი მიმდინარე და წინა პერიოდში და დროებითი სხვაობების, 

ზარალისა და შეღავათების ამოღება დამოკიდებულია მომავალი დასაბეგრი მოგების იმ 

ნაწილზე, რომლითაც ის აღემატება არსებული დასაბეგრი დროებითი სხვაობების 

გაბათილების შედეგად მიღებულ დასაბეგრ მოგებას. 29-ე განყოფილება განმარტავს, რომ 
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გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალის არსებობის ფაქტი ძლიერი მტკიცებულებაა იმისა, რომ 

შეიძლება მომავალ პერიოდში არ წარმოიშვას საგადასახადო მოგება. 

სხვა უარყოფითი მტკიცებულების მაგალითებს შეიძლება მოიცავდეს, თუმცა არასრულად, 

შემდეგი ჩამონათვალი: 

ა) ამჟამად მოგების მქონე საწარმოსთვის სამომავლოდ, უახლოს წლებში, ნავარაუდები 

ზარალი; 

ბ) განუსაზღვრელი გარემოებები, რომლებიც თუ საწარმოსთვის არახელსაყრელი აღმოჩნდა, 

გრძელვადიანი სახით უარყოფითად აისახება მის მომავალ ოპერაციებსა და მოგებაზე. 

მაგალითად, თუ საწარმო აღმოაჩენს, რომ მომხმარებლებს მიყიდა ნაკლიანი პროდუქცია 

და ამ ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში მოელის გაყიდვების მომავალში შემცირებას.  

გ) თუ წინა ან მომავალ პერიოდში ზარალის გადატანა იმდენად მოკლევადიანია, რომ 

შეზღუდავს საგადასახადო სარგებლის რეალიზებას მნიშვნელოვანი დროებითი 

სხვაობის წარმოშობის შემთხვევაში, რაც გამოიწვევს მის განულებას წლის განმავლობაში 

ან საწარმო გააგრძელებს საქმიანობას ტრადიციული ბიზნესის ციკლით.  

სხვა მტკიცებულებათა მაგალითებს, რომლებიც შეიძლება ამყარებდნენ დასკვნას, რომ 

საკმარისი დასაბეგრი მოგების მიღება სავარაუდოა, მიუხედავად უარყოფით მტკიცებულებათა 

არსებობისა, შეიძლება მოიცავდეს, თუმცა არასრულად, შემდეგი ჩამონათვალი: 

ა) ხელშეკრულებები და უპირობო გაყიდვები (დაბრუნების გარანტიის გარეშე) ქმნიან 

საკმარისზე მეტი ოდენობის დასაბეგრ მოგებას, რომლის მიმართაც შესაძლებელი იქნება 

გადავადებული საგადასახადო აქტივის რეალიზება, არსებული გაყიდვების ფასებისა და 

თვითღირებულების სტრუქტურით, მაგალითად, თუ ხუთწლიანი კონტრაქტი 

დადებულია მომგებიანი პირობებით.  

ბ) აუღიარებელი აქტივის ზედმეტობა წმინდა აქტივების საგადასახადო ბაზაზე, რომელიც 

საკმარისია გამოსაქვითი დროებითი სხვაობების რეალიზებისთვის.  

გ) მოგების გამომუშავების დამაჯერებელი ისტორია, რომელიც არ მოიცავს ისეთ ზარალს, 

რომელმაც შექმნა გამოსაქვითი დროებითი სხვაობა, იმ მტკიცებულებასთან ერთად, 

რომელიც მიუთითებს, რომ ზარალი განპირობებული იყო იდენტიფიცირებადი 

მიზეზებით და რომ მსგავსი ზარალის ხელახლა განმეორება სავარაუდო არ არის.   

მაგალითად, ზარალი შესაძლოა უკავშირდებოდა ბუნებრივ კატასტროფას, როგორიც 

შეიძლება იყოს წყალდიდობა.  

საწარმომ, მსჯელობები უნდა გამოიყენოს უარყოფითი და დადებითი მტკიცებულებების 

შესაძლო შედეგების გათვალისწინებით. უარყოფითი ან დადებითი მტკიცებულებების 

პოტენციური შედეგებისთვის მნიშვნელობის მინიჭება უნდა შეესაბამებოდეს მათი 

ობიექტურად დადასტურების ზღვარს. რაც მეტი უარყოფითი მტკიცებულება არსებობს, მით 

მეტი საჭიროება იქმნება დადებითი მტკიცებულებებისთვის და კიდევ უფრო რთულდება 

დასკვნის გამოტანა, რომ იარსებებს დასაბეგრი მოგება საკმარისი ოდენობით, რომლის 

მიმართაც შესაძლებელი იქნება გამოსაქვითი დროებითი სხვაობების, გამოუყენებელი 

საგადასახადო ზარალისა და საგადასახადო შეღავათების გამოყენება.  

 

შვილობილ საწარმოებში, ფილიალებსა და მეკავშირე საწარმოებში ფლობილი ინვესტიციები 
და ერთობლივ საქმიანობაში მონაწილეობის წილი 

29.25-ე განყოფილება საწარმოს ათავისუფლებს გადავადებული საგადასახადო ვალდებულების 

აღიარებისგან დასაბეგრი დროებითი სხვაობებისთვის, რომლებიც დაკავშირებულია 

შვილობილ საწარმოებში, ფილიალებსა და მეკავშირე საწარმოებში ფლობილ ინვესტიციებთან 

და ერთობლივ საქმიანობაში მონაწილეობის წილთან, როდესაც მშობელს საწარმოს, ინვესტორს 



მოდული 29 - მოგების გადასახადი 
 

 

 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01)  121 

ან სრულუფლებიანი მონაწილეს შეუძლია გააკონტროლოს დროებითი სხვაობის ამოწურვის 

დრო და სავარაუდოა, რომ დროებითი სხვაობა უახლოეს მომავალში არ ამოიწურება. გარკვეულ 

შემთხვევებში, არსებითი მსჯელობა საჭიროა, რათა დადგინდეს, თუ რამდენად სავარაუდოა, 

რომ დროებითი სხვაობა უახლოს მომავალში არ ამოიწურება. კონსოლიდირებულ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში დროებითი სხვაობა შესაძლოა გამოწვეული იყოს ინვესტირებული საწარმოს 

გაუნაწილებელი მოგებით. შემდგომი მაგალითები გულისხმობს გარკვეულ ფაქტორებს, 

რომლებიც გათვალისწინებულ იქნება ამგვარ შემთხვევაში შეფასების გასაკეთებლად: 

 ნებისმიერი კონკრეტული გეგმა რეინვესტირების შესახებ, მაგ. ინვესტირებული საწარმოს 

გაფართოვება; 

 ნებისმიერი შეთანხმება, რომელიც მოითხოვს, რომ დივიდენდის გადახდა განხორციელდეს 

ან აწესებს პოლიტიკას დივიდენდების გადახდისთვის; და  

 თუ რამდენად არსებობს სამართლებრივი მოთხოვნა, რომელიც ინვესტირებულ საწარმოს 

ვალდებულს გახდიდა გაენაწილებინა თანხა.  

უფრო რთული იქნება დამტკიცება, რომ მეკავშირე საწარმოს გაუნაწილებელი მოგების 

რეინვესტირების კონკრეტული გეგმა უკავშირდება ვარაუდს, რომ უახლოეს მომავალში 

დროებითი სხვაობები არ ამოიწურება, ვიდრე იქნებოდა, თუ მსგავსი მტკიცება შვილობილი 

საწარმოსთვის გახდებოდა საჭირო. აღნიშნული გამოწვეულია იმ მიზეზით, რომ ინვესტორი 

საწარმო არ აკონტროლებს მეკავშირე საწარმოს და ვერ შეძლებს მისი გაუნაწილებელი მოგების 

რეინვესტირებაზე დასახოს გეგმა სხვა ინვესტორებთან შეთანხმების გარეშე. 

დროებით სხვაობები შეიძლება წარმოიშვას განსხვავებულ გარემოებებში, მაგალითად: 

 მეკავშირე საწარმოებში ან ერთობლივ საქმიანობებში განხორციელებული ინვესტიციების 

რეალური ღირებულების ცვლილებით, როდესაც ინვესტიცია ხელახლა შეფასებულია 

რეალური ღირებულებით (თუ რეალური ღირებულების მოდელი ვრცელდება) და 

რომელთან მიმართებითაც შესაბამისი კორექტირება დაბეგვრის მიზნებისთვის არ 

განხორციელებულა; 

 სავალუტო კურსების ცვლილებით, როდესაც მშობელ საწარმოს და მის ინვესტირებულ 

საწარმოს აქვთ განსხვავებული სამუშაო ვალუტები (მხოლოდ შვილობილი და მეკავშირე 

საწარმოები/ერთობლივი საქმიანობები აღირიცხება წილობრივი მეთოდით); 

 ინვესტიციის საგადასახადო ბაზაში ცვლილებით (მაგ. ინდექსაციის შეღავათების 

შედეგად); ან 

 ინვესტიციის საბალანსო ღირებულების შემცირებით მეკავშირე საწარმოში ან ერთობლივ 

საქმიანობაში ანაზღაურებადი ღირებულების გაუფასურების შედეგად (მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, როდესაც ასეთი ინვესტიციები აღირიცხება თვითღირებულების მოდელით 

ან წილობრივი აღრიცხვის მეთოდით). 

თუ რამდენად მოხდება პირველი სამი გარემოებით წარმოქმნილი დროებითი სხვაობის 

ამოწურვა, დამოკიდებულია რეალური ღირებულების ცვლილებაზე, სავალუტო კურსზე და 

ინდექსაციაზე და შესაბამისად, ინვესტორის კონტროლის სფეროს სცდება. თუმცა, მიუხედავად 

იმისა, რომ გარკვეულ შემთხვევებში, მეოთხე გარემოებით წარმოქმნილი სხვაობის ამოწურვა 

ნაკლებად სავარაუდოა, ასევე ნაკლებად სავარაუდოა რომ ინვესტორმა აღნიშნულის 

გაკონტროლება შეძლოს.  

29.26-ე პუნქტის თანახმად, საწარმო უფლებამოსილია აღიაროს გადავადებული საგადასახადო 

აქტივი იმ გამოსაქვითი დროებითი სხვაობებიდან, რომლებიც უკავშირდება შვილობილ 

საწარმოებში, ფილიალებში და მეკავშირე საწარმოებში ფლობილ ინვესტიციებსა და ერთობლივ 

საქმიანობაში მონაწილეობის წილს, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სავარაუდოა, რომ 
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დროებითი სხვაობა ამოიწურება და დასაბეგრი მოგების მიმართაც, შესაძლებელი იქნება 

დროებითი სხვაობების გამოყენება. იმ გადავადებული საგადასახდო ვალდებულებების 

შესახებ, რომლებიც გამომდინარეობს შვილობილ საწარმოებში, ფილიალებსა და მეკავშირე 

საწარმოებში ფლობილი ინვესტიციებისა და ერთობლივ საქმიანობაში მონაწილეობის 

წილიდან, ზემოაღნიშნულის მსჯელობის თანახმად, არსებითი მსჯელობა შესაძლოა 

დასჭირდეს გადაწყვეტილების მიღებას - აღიარებულ უნდა იქნეს თუ არა გადავადებული 

საგადასახდო აქტივი. გადაწყვეტილებაზე, თუ რამდენად მოხდება სხვაობის ამოწურვა 

გავლენას ახდენს იგივე გარემოებები რაც აღწერილია ვალდებულებებისთვის. დამატებით, 

აქტივებისთვის მსჯელობა საჭიროა რათა დადგინდეს რამდენად არის მოსალოდნელი 

საკმარისი დასაბეგრი მოგება, რომლის მიმართაც დროებითი სხვაობის გამოყენება 

შესაძლებელი იქნება. ეს საკითხი ასევე განხილულია ზემოაღნიშნულ მსჯელობაში.  

 

შეფასება 
 

საფეხურობრივი საგადასახადო განაკვეთები 

როდესაც განსხვავებული საგადასახადო განაკვეთი გამოიყენება დასაბეგრი მოგების 

განსხვავებული რაოდენობისთვის, საწარმოს შესაძლოა დასჭირდეს მსჯელობა იმ გადასახადის 

საშუალო განაკვეთის შეფასებისთვის, რომელიც გავრცელდება მისი დასაბეგრი და 

გამოსაქვითი დროებითი სხვაობების ამოსაწურად. მაგალითად, შესაძლოა საწარმოს 

სჭირდებოდეს დასაბეგრი მოგების წინასწარ შეფასება მომავალი წლისთვის, რათა დაადგინოს 

თუ რა განაკვეთი იქნება გამოყენებული ამ წელს.  

 

არსებითად ძალაში შესვლა 

გარკვეულ იურისდიქციებში, მთავრობების მიერ გარკვეულ ქმედებებს საგადასახადო 

განაკვეთთან თუ საგადასახადო კანონმდებლობასთან მიმართებით აქვთ იგივე  არსებითი ძალა, 

რაც ამოქმედებას, მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალური ამოქმედება ჯერ არ მომხდარა.   

გარკვეულ შემთხვევებში, იქმნება მსჯელობის საჭიროება, რათა დადგინდეს თუ რამდენად 

ნიშნავს საგადასახადო განაკვეთთან და კანონმდებლობასთან მიმართებით მთავრობის 

კონკრეტული ქმედებები არსებითად ძალაში შესვლას. როგორც წესი, თუ რამდენად 

უტოლდება არსებითად ძალაში შესვლა ფაქტობრივ ამოქმედებას, გადაწყდება ერთგვარად 

ერთსა და იმავე იურისდიქციაში მოქმედი საწარმოებისთვის, თანმიმდევრულობის 

უზრუნველყოფით (ეს ნიშნავს, რომ დადგინდება აღრიცხვის პროფესიონალებს შორის 

კონსესუსით, ნაცვლად საწარმოების მიერ ინდივიდუალური მიდგომებისა). 

 
გაურკვეველი საგადასახადო პოზიციები 

მსჯელობა უნდა იქნეს გამოყენებული როდესაც გაურკვეველია საგადასახადო დეკლარაციაში 

აღიარებული თანხებისადმი მიდგომები, მაგალითად, როდესაც საწარმო დარწმუნებული არ 

არის, რომ კონკრეტული ხარჯი საგადასახადო გამოქვითვას ექვემდებარება. შეფასება შესაძლოა 

სუბიექტურ პროცესს წარმოადგენდეს.  
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შედარება ფასს სტანდარტების სრულ ვერსიასთან 
 

სრული ფასს სტანდარტი (იხ. ბასს 12 – „მოგების გადასახადი“) და მსს ფასს სტანდარტის 29-ე 

განყოფილება იზიარებენ ერთგვაროვან პრინციპებს მოგების გადასახადის აღიარებისა და 

შეფასების მიმართ, თუმცა 29-ე განყოფილება ფორმირებულია იმგვარად, რომ შეესაბამებოდეს 

მსს ფასს სტანდარტის სხვა მოთხოვნებსაც.  

ქვემოთ მოცემული ძირითადი განსხვავები 29-ე განყოფილებასა და სრულ ფასს შორის 

მომზადებულია 2017 წლის 1-ლი იანვრის შემდგომ დაწყებული საანგარიშგებო 

პერიოდებისთვის დადგენილი მოთხოვნების მიხედვით: 

 მსს ფასს სტანდარტი შედგენილია უფრო მარტივ ენაზე, ვიდრე ფასს სტანდარტების 

სრული ვერსია და მოიცავს ნაკლებ მითითებებს პრინციპების გამოყენების შესახებ.  

 29-ე განყოფილება მოიცავს დამატებით განმარტებებს, რომლის თანახმად, „არსებითად 

ძალაში შესული ნიშნავს“, რომ ამოქმედების პროცესში დარჩენილ სხვა ეტაპებს წარსულში 

არ მოუხდენიათ გავლენა შედეგზე და სამომავლოდაც ნაკლებად სავარაუდოა რომ 

მოახდინონ.   ბასს 12 ამ მითითებას არ მოიცავს.  

 ბასს 12-ში 2016 წლის ცვლილება (რაც არ შედის 29-ე განყოფილებაში) გულისხმობს რომ 

როდესაც საწარმო აფასებს თუ რამდენად საკმარისი იქნება  მომავალში დასაბეგრი მოგება, 

რომლის მიმართაც შესაძლებელი იქნება გამოსაქვითი დროებითი სხვაობების გამოყენება, 

გულისხმობს შემდეგს:  

o თუ საგადასახადო კანონმდებლობა კრძალავს გარკვეული სახის მოგებიდან 

ზარალის გამოქვითვას, გამოსაქვითი დროებითი სხვაობა უნდა შეფასდეს სხვა 

შესაბამისი კატეგორიის გამოსაქვით დროებით სხვაობებთან ერთად.  

o საწარმომ გამოსაქვით დროებით სხვაობებს უნდა შეადაროს მომავალი 

საგადასახადო მოგება, რომელიც არ მოიცავს ამ გამოსაქვითი დროებითი 

სხვაობების ამოწურვიდან გამომდინარე საგადასახადო გამოქვითვებს; და  

o სავარაუდო მომავალი საგადასახადო მოგების შეფასება შესაძლოა გულისხმობდეს 

საწარმოს გარკვეული აქტივების მათ საბალანსო ღირებულებაზე მეტი ოდენობით 

ამოღებას, თუ არსებობს საკმარისი მტკიცებულება, რომ საწარმოსთვის სავარაუდოა 

ამის მიღწევა.  

 29-ე განყოფილება კრძალავს მიმდინარე და გადავადებული საგადასახადო აქტივებისა და 

ვალდებულებების დისკონტირებას, მაშინ როდესაც, ბასს 12 მხოლოდ გადავადებული 

საგადასახადო აქტივებისა და ვალდებულებების დისკონტირებას კრძალავს. 

 29-ე განყოფილება მოიცავს მითითებებს აქციონერებისთვის გადახდილი დივიდენდიდან 

შემოსავლის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის აღიარებასთან მიმართებით. ბასს 12 

ამგვარ მითითებებს არ მოიცავს.  

 ბასს 12 აწესებს განსხვავებულ მოთხოვნებს გადავადებული საგადასახადო აქტივების და 

ვალდებულებების ურთიერთგადაფარვისთვის, რათა თავიდან აცილებულ იქნეს 

დეტალური გრაფიკის საჭიროება, მაშინ როდესაც, 29-ე განყოფილების თანახმად 

გადავადებული საგადასახადო აქტივებისა და ვალდებულებების ურთიერთგადაფარვის 

მოთხოვნები ემთხვევა მიმდინარე საგადასახადო აქტივებისა და ვალდებულებების 

ურთიერთგადაფარვის მოთხოვნებს. 29-ე განყოფილებაში დამატებულია 

მიზანშეუწონელი დანახარჯის ან ძალისხმევის გამონაკლისი, რადგან სავალდებულო არ 

ყოფილიყო მოგების გადასახადის აქტივებისა და ვალდებულებებისთვის 

ურთიერთგადაფარვა, იმ შემთხვევაში, როდესაც მნიშვნელოვნად დეტალური გრაფიკის 

დადგენა არის საჭირო გადაფარვის დასაშვებობის დასამტკიცებლად. გამონაკლისი 
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მიზნად ისახავს, რომ მოიცვას ბასს 12-ით გათვალისიწინებული გათავისუფლების 

საფუძველი, ბასს 12-ში მოცემული რთული ფორმულირების გარეშე. 

 29-ე განყოფილება მოიცავს გამარტივებული წარდგენის მოთხოვნებს ბასს 12-თან 

შედარებით.  

 29-ე განყოფილება ასევე მოიცავს ნაკლებ და უფრო მარტივ განმარტებით შენიშვნებს, 

ვიდრე ბასს 12.  
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შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა 
 

უპასუხეთ მოცემულ კითხვებს და შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა მსს ფასს სტანდარტის 

გამოყენებით მოგების გადასახადის აღრიცხვისა და წარდგენის მოთხოვნებთან დაკავშირებით.   

ჩათვალეთ, რომ ქვემოთ მოცემული ყველა თანხა არსებითია. 

ტესტის დასრულების შემდეგ, თქვენი პასუხები შეამოწმეთ ქვემოთ მოცემული პასუხების 

მიხედვით.  

 

მონიშნეთ უჯრა ყველაზე სწორი პასუხის გვერდით.   

 

კითხვა 1 

მოგების გადასახადი შედგება: 

 (ა) ადგილობრივი გადასახადებისგან, რომლებიც გამოითვლება დასაბეგრი მოგების 

საფუძველზე. 

 (ბ) უცხოური გადასახადებისგან, რომლებიც გამოითვლება დასაბეგრი მოგების 

საფუძველზე. 

 (გ) მოგებიდან ისეთი ტიპის გადასახადებისგან, რომელიც წარმოიქმნება შვილობილი 

და მეკავშირე საწარმოებისა და ერთობლივი საქმიანობის მიერ ანგარიშვალდებულ 

საწარმოზე თანხის განაწილებისას. 

 (დ) ყველა ზემოაღნიშნული. 

კითხვა 2 

საწარმომ მისი დასაბეგრი მოგება 20X8 წლის 30 აპრილით დასრულებული წლისთვის 

განსაზღვრა 200,000 ფე-დ.  20X8 წლისთვის საგადასახადო განაკვეთი შეადგენს 40%-ს.  რომელი 

მომდევნო საჟურნალო გატარებები შეესაბამება წლის მიმდინარე გადასახადის წარდგენას? 

 (ა) დებეტი მიმდინარე საგადასახადო აქტივი 80,000 ფე  

  კრედიტი მიმდინარე საგადასახადო მოგება  80,000 ფე 

 (ბ) დებეტი მიმდინარე საგადასახადო აქტივი 200,000 ფე  

  კრედიტი მიმდინარე საგადასახადო მოგება  200,000 ფე 

 (გ) დებეტი მიმდინარე საგადასახადო ხარჯი 80,000 ფე  

  კრედიტი მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება  80,000 ფე 

 (დ) დებეტი მიმდინარე საგადასახადო ხარჯი 200,000 ფე  

  კრედიტი მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება  200,000 ფე 
 

 

კითხვა 3 

საწარმომ მისი საგადასახადო ზარალი 20X8 წლის 30 აპრილით დასრულებული წლისთვის 

განსაზღვრა 30,000 ფე-დ. 20X7 წლის 30 აპრილით დასრულებული წლისთვის, საწარმოს 
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დასაბეგრი მოგება შეადგენს 20,000 ფე-ს. საწარმოს იურისდიქციაში, ნებადართულია, 

საგადასახადო ზარალის მხოლოდ წინა წლის პერიოდში გადატანა.  საგადასახადო განაკვეთი 

ორივე წლისთვის 20X7/20X8 და 20X6/20X7-სთვის შეადგენს 40%.  რა საჟურნალო გატარება უნდა 

აწარმოოს საწარმომ 20X8 წლის 30 აპრილს საგადასახადო ზარალის წინა პერიოდში 

გადასატანად?  

 

 (ა) დებეტი მიმდინარე საგადასახადო აქტივი 8,000 ფე  

  კრედიტი მიმდინარე საგადასახადო მოგება  8,000 ფე 

 (ბ) დებეტი მიმდინარე საგადასახადო აქტივი 12,000 ფე  

  კრედიტი მიმდინარე საგადასახადო მოგება  12,000 ფე 

 (გ) დებეტი მიმდინარე საგადასახადო ხარჯი 8,000 ფე  

  კრედიტი მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება  8,000 ფე 

 (დ) დებეტი მიმდინარე საგადასახადო ხარჯი 12,000 ფე  

  კრედიტი მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება  12,000 ფე 
 

კითხვა 4 

20X1 წლის 31 დეკემბერს, საწარმოს აქვს 4,000 ფე ოდენობით აქტივი მისაღები საპროცენტო 

თანხისთვის, რომელიც დაიბეგრება ფულადი სახსრების სახით თანხის მიღების დროს, 20X2 

წელს. საგადასახადო განაკვეთი პირველი 500,000 ფე დასაბეგრი მოგებისთვის შეადგენს 20%-ს, 

ხოლო ნებისმიერი სხვა თანხისთვის - 30%-ს (თანხისთვის, რომელიც აჭარბებს 500,000 ფე-ს).  

20X1 წელს საწარმოს აქვს დასაბეგრი მოგება 450,000 ფე-ის ოდენობით. 20X2 წელს საწარმო 

ვარაუდობს დასაბეგრი მოგების 550,000 ფე-ის ოდენობით მიღებას. რა იქნება საგადასახადო 

ბაზა? 

 (ა) 4,000 ფე 

 (ბ) 800 ფე 

 (გ) ნული 

 (დ) 836 ფე 

 (ე) 1,200 ფე 

კითხვა 5 

ფაქტები იგივეა, რაც მე-4 მაგალითში.  რომელი წარმოადგენს დროებით სხვაობას?  

 (ა) 4,000 ფე 

 (ბ) 800 ფე 

 (გ) ნული 

 (დ) 836 ფე 

 (ე) 1,200 ფე 
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 კითხვა 6 

ფაქტები იგივეა, რაც მე-4 მაგალითში. რომელი თანხის ოდენობა უნდა აღიაროს საწარმომ 

საპროცენტო მოთხოვნისთვის გადავადებული საგადასახადო ვალდებულების სახით? 

 (ა) 4,000 ფე 

 (ბ) 800 ფე 

 (გ) ნული 

 (დ) 836 ფე 

 (ე) 1,200 ფე 

 კითხვა 7 

რომელი მომდევნო გადავადებული საგადასახდო ვალდებულებები არ უნდა აღიარდეს 

საწარმოს მიერ? 

 (ა) გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება დასაბეგრი დროებითი სხვაობებისთვის, 

რომლებიც დაკავშირებულია უცხოურ შვილობილ საწარმოებში, ფილიალებსა და 

მეკავშირე საწარმოებში ფლობილი ინვესტიციებიდან და ერთობლივ საქმიანობაში 

მონაწილეობის წილიდან გაუნაწილებელი შემოსავლებიდან, როდესაც მშობელ 

საწარმოს, ინვესტორს ან სრულუფლებიანი მონაწილეს შეუძლია გააკონტროლოს 

დროებითი სხვაობის ამოწურვის დრო და სავარაუდოა, რომ დროებითი სხვაობა 

უახლოეს მომავალში არ გაუქმდება. 

 (ბ) გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება დროებითი სხვაობებისთვის, რომლებიც 

დაკავშირებულია გუდვილის თავდაპირველ აღიარებასთან. 

 (გ)  ორივე (ა) და (ბ). 

კითხვა  8  

მიმდინარე და გადავადებული საგადასახადო აქტივებისა და ვალდებულებების 

დისკონტირებასთან მიმართებით, რომელი მიდგომა არის გამართლებული?   

 (ა) მიმდინარე საგადასახადო აქტივები და ვალდებულებები დისკონტირდება.  

გადავადებული საგადასახადო აქტივები და ვალდებულებები არ დისკონტირდება. 

 (ბ) მიმდინარე საგადასახადო აქტივები და ვალდებულებები არ დისკონტირდება.  

გადავადებული საგადასახადო აქტივები და ვალდებულებები დისკონტირდება. 

 (გ) მიმდინარე და გადავადებული საგადასახადო აქტივები და ვალდებულებები 

დისკონტირდება. 

 (დ) მიმდინარე და გადავადებული საგადასახადო აქტივები და ვალდებულებები არ 

დისკონტირდება. 

კითხვა  9 

20X1 წელს საწარმომ საგადასახადო ორგანოში წარდგენილ ანგარიშგებაში მიუთითა დასაბეგრი 

მოგება 50,000 ფე-ის ოდენობით, რომელიც დაიბეგრება კორპორატიული მოგების 

გადასახადისთვის განკუთვნილი განაკვეთით შესაბამისი იურისდიქციის ფარგლებში.  

გამოსაყენებელი საგადასახადო განაკვეთი შეადგენს 30% და წარმოადგენს განაკვეთს, რომელიც 

10 წელია გამოიყენება. 20X2 წლის თებერვალში, 1 თვით ადრე ვიდრე საწარმო მორჩებოდა 20X1 
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წლის 31 დეკემბრის ფინანსური ანგარიშგების დასრულებას, მთავრობამ მოულოდნელად 

დაანონსა საგადასახადო განაკვეთის ცვლილება, მოგების გადასახადის განაკვეთის 32%-მდე 

გაზრდის შესახებ, იმ მოგებისთვის, რომელიც გამომუშავებულია 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლის განმავლობაში. ცვლილება ძალაში შევიდა დაანონსებიდან 1 კვირის 

განმავლობაში. კაპიტალის მატებიდან მიღებულ შემოსავალზე საგადასახადო განაკვეთი 

შეადგენს 10%-ს. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ეს განაკვეთი გამოიყენებოდა და 20X2 წლის 

თებერვალში მასთან მიმართებით ცვლილების შესახებ განცხადება არ გაკეთებულა. 50,000 ფე 

დასაბეგრ მოგებასთან ერთად, საწარმოს აქვს შემოსავალი კაპიტალის მატებიდან 6,000 ფე. 

როგორ უნდა შეაფასოს საწარმომ 20X1 წლის 31 დეკემბერს მისი მიმდინარე საგადასახადო 

ვალდებულებები? 

 (ა) 16,600 ფე 

 (ბ) 17,920 ფე 

 

 

(გ) 15,600 ფე 

(დ) 16,800 ფე 

კითხვა 10 

საწარმო საქმიანობს ისეთი იურისდიქციის ფარგლებში, სადაც მოგებიდან გადასახადები 

გაუნაწილებელ მოგებაზე უფრო დაბალი განაკვეთით (20 %) იბეგრება, დამატებით 

დაკისრებულ ოდენობასთან ერთად (10%), რომელიც მოგების განაწილების შემდგომ გადახდას 

ექვემდებარება (რაც ნიშნავს, რომ საგადასახადო განაკვეთი განაწილებულ მოგებაზე შეადგენს 

30%-ს). 20X1 წლის 31 დეკემბერს საწარმო ვარაუდობს 20X1 წელს დასრულებული წლის 

დივიდენდის დაახლოებით 20,000 ფე-ის ოდენობით შეთავაზებას 20X2 წლის მარტში.  20X2 

წლის აპრილში მოხდება ფინანსური ანგარიშგების გამოსაცემად დამოწმება.  20X1 წლის 

დასაბეგრი მოგება შეადგენს 100,000 ფე-ს. საწარმოს აქვს დროებითი სხვაობები, რომლებიც 

მომავალი 20X1 წლისთვის სავარაუდოა, რომ 30,000 ფე-ით გაზრდის დასაბეგრ მოგებას.  

საწარმო დაფუძნდა 20X1 წლის 1-ელ იანვარს.  20X1 წლის 31 დეკემბერს საწარმომ უნდა 

აღიაროს შემდეგი: 

 
(ა) მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება (და ხარჯი) 20,000 ფე-ის ოდენობით და 

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება (და ხარჯი) 6,000 ფე-ის ოდენობით.  

 (ბ) მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება (და ხარჯი) 20,000 ფე-ის ოდენობით და 

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება (და ხარჯი) 8,000 ფე-ის ოდენობით. 

 (გ) მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება (და ხარჯი) 20,000 ფე-ის ოდენობით და 

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება (და ხარჯი) 9,000 ფე-ის ოდენობით. 

 (დ) მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება (და ხარჯი) 22,000 ფე-ის ოდენობით და 

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება (და ხარჯი) 6,000 ფე-ის ოდენობით. 

 (ე) მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება (და ხარჯი) 30,000 ფე-ის ოდენობით და 

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება (და ხარჯი) 9,000 ფე-ის ოდენობით. 
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პასუხები 

 

კითხვა 1 (დ) იხ. 29.1 პუნქტი  

კითხვა 2  (გ) იხ. 29.4 პუნქტი - 200,000 ფე x 40% 

კითხვა 3 (ა) იხ. 29.5 პუნქტი - 20,000 ფე x 40% 

კითხვა 4 (გ) იხ. 29.9 პუნქტი  

კითხვა 5 (ა) იხ. 29.12 პუნქტი  

კითხვა 6 (დ) იხ 29.19 პუნქტი  

((500,000 ფე × 20%) + (50,000 ფე× 30%)) ÷ 550,000 ფე= 115,000 ფე ÷ 550,000 ფე = 

20.91%. 

4,000 ფე × 20,91% = 836 ფე 

კითხვა 7 (გ) იხ. 29.14 (ა) პუნქტი და 29.25 პუნქტი 

კითხვა 8 (დ) იხ. 29.32 პუნქტი  

კითხვა 9 (გ) იხ. 29.6 და 29.32 პუნქტები - (50,000 ფე × 30%) + (6,000 ფე × 10%) 

კითხვა 10 (ა) იხ. 29.33 პუნქტი - (100,000 ფე × 20%) + (30,000 ფე × 20%) 
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გამოიყენეთ ცოდნა 
 

გამოიყენეთ მსს ფასს სტანდარტის მიხედვით მოგების გადასახადის  აღრიცხვისა და წარდგენის 

მოთხოვნების შესახებ ცოდნა ქვემოთ მოცემული ცალკეული სიტუაციური მაგალითების 

ამოსახსნელად. 

სიტუაციური მაგალითების ამოხსნის დასრულების შემდგომ, შეამოწმეთ თქვენი პასუხები 

ქვემოთ მოცემული პასუხების მიხედვით. 
 

სიტუაციური მაგალითი 1 
 

მსს A ფინანსურ წელს ხურავს 31 მარტს. საგადასახადო წელი მსს A-ს იურისდიქციაში 

განისაზღვრება 1-ლი აპრილიდან 31 მარტამდე. საგადასახადო კანონმდებლობა საწარმოებს 

ნებას რთავს გადაიტანონ საგადასახადო ზარალი წინა პერიოდში, 2 წლის განმავლობაში, რათა 

მოახდინონ მათი ურთიერთგადაფარვა აღნიშნული წინა წლების დასაბეგრ მოგებასთან.   

საგადასახადო კანონმდებლობა იმ საგადასახადო ზარალისთვის, რომელთა წინა წლებში 

გადატანაც შეუძლებელია, ასევე უშვებს გადატანას მომავალი 10 წლის განმავლობაში. მოგების 

საგადასახადო ვალდებულება 31 მარტით დასრულებული წლისთვის გადახდილ უნდა იქნეს 

იმავე წლის 15 დეკემბრისთვის. 

 

მსს A საწარმოთა ჯგუფის ნაწილი არ არის.  

 

20X0 წლის 31 მარტით დასრულებული წლისთვის, მსს A-ს წარმოექმნა საგადასახადო ზარალი 

80,000 ფე-ის ოდენობით, რაც გამოწვეული იყო მოულოდნელი ლოკალური წყალდიდობითა და 

მთავარი მომწოდებლის საქმიანობის უეცრად შეჩერებით. აღნიშნული შემთხვევები მიიჩნევა 

ერთჯერად მოვლენებად. ამავდროულად, მსს A იმედოვნებდა რომ შეძლებდა მომგებიანობას 

დაბრუნებოდა და შეენარჩუნებინა ეს მდგომარეობა უახლოეს მომავალში. 20X0 წლის 1-ელ 

აპრილს, 9,000 ფე-ის ოდენობის საგადასახადო ზარალის გადატანა 20W8 და 20W9 წლების 31 

მარტში დასრულებული წლებისთვის ვერ ხერხდება და რჩება გამოუყენებლად. 

 

მსს A-ს საგადასახადო კანონმდებლობაში სტანდარტული მოგების გადასახადის განაკვეთი 

შეადგენს 30%-ს, მრავალი წლის განმავლობაში. 20X0 წლის 1-ელ ნოემბერს, საგადასახადო 

ორგანომ გამოაცხადა საგადასახადო განაკვეთის ცვლილება 30%-დან 32%-მდე, რაც შეეხება იმ 

დასაბეგრ მოგებას, რომელიც წარმოიშვა 20X1 წლის 1-ელ აპრილს ან მას შემდეგ დაწყებული 

პერიოდებში.  ჩათვალეთ, რომ 20X0 წლის 1-ელ ნოემბერს გაკეთებული განცხადება მიჩნეულ 

უნდა იქნეს ცვლილების არსებითად ძალაში შესვლად. 

 

20X1 წელს დასრულებული წლისთვის, მსს-მა აღიარა დაუბეგრავი მთლიანი სრული 

შემოსავალი 125,000 ფე-ის ოდენობით, ამავდროულად, მოსალოდნელია უახლოეს მომავალში 

მოგების ზრდა. მსს-ს სხვა სრული შემოსავლის მუხლები არ აქვს. 

 

20X0 და 20X1 წლების 31 მარტს დასრულებული წლებისთვის, საგადასახადო მოგების 

გაანგარიშების წესები, მსს ფასს სტანდარტის თანახმად, იდენტურია ფინანსური ანგარიშგების 

მიზნებისთვის მოგების გაანგარიშებისა, გარდა ქვემოთ ცალკეულად აღწერილი ხუთი 

ოპერაციის/მუხლისა:  ასევე, ჩათვალეთ რომ არ არსებობს სხვა აქტივები, ვალდებულებები ან 

მუხლები, რომლებიც გავლენას იქონიებენ გადავადებული გადასახადის აღიარებასა და 

შეფასებაზე.  

 
 



მოდული 29 - მოგების გადასახადი 
 

 

 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01)  131 

მანქანა-დანადგარი 
 

20X1 წლის 31 მარტს მსს-ს ჰქონდა მანქანა დანადგარი 500,000 ფე-ის ღირებულებით, რომელიც 

შეიძინა 20X9 წლის 1-ელ აპრილს და შეფასებულია ამორტიზებული ღირებულებით. მანქანა-

დანადგარის ღირებულება გამოქვითვას ექვემდებარება დასაბეგრი მოგებიდან მისი 

ექსპლუატაციით (საგადასახადო ცვეთის დარიცხვით) ან, ალტერნატიულად, გაყიდვით. ცვეთა 

ირიცხება წრფივი მეთოდით 5 წლის განმავლობაში. ფინანსური ანგარიშგების მიზნებისთვის, 

საწარმოს ცვეთა ერიცხება წრფივი მეთოდით 10 წლის განმავლობაში, სანამ მისი ნარჩენი 

ღირებულება ნულს არ გაუტოლდება. მანქანა-დანადგარის გამოყენებით მიღებული მოგება 

ექვემდებარება დაბეგვრას, აგრეთვე, მისი გაყიდვით მიღებული ნებისმიერი მოგება ან ზარალი 

ექვემდებარება დაბეგვრას ან გამოქვითვას საგადასახადო მიზნებისთვის, საბალანსო 

კორექტირების საშუალებით (მაგ, კომპენსაცია კაპიტალზე შეღავათის სახით).  20X1 წლის 31 

მარტს 200,000 ფე-ის ოდენობით საგადასახადო ცვეთა გამოიქვითა 20X0 წლის 31 მარტს და 20X1 

წლის 31 მარტს დასრულებულ წლებში და დარჩენილი ღირებულება გამოიქვითება მომავალ 

პერიოდებში, ცვეთის ან გაყიდვით გამოქვითვის საშუალებით.  
 

სამეცნიერო-კვლევითი ხარჯები 
 

სამეცნიერო-კვლევითი ხარჯები 4,000 ფე-ის ოდენობით აღიარებულ იქნა როგორც ხარჯი 20X1 

წლის სააღრიცხვო მოგების დადგენისას, თუმცა ექვემდებარება გამოქვითვას მომდევნო 

საგადასახადო მოგების გაანგარიშებიდან ორი წლის განმავლობაში (2,000 ფე 20X2 წელში,  2,000 

ფე 20X3 წელში).  სამეცნიერო-კვლევითი ხარჯები არ არის ნაჩვენები წინა წლებში. 
 

დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები 
 

20X1 წლის 31 მარტს, მსს A-ს აქვს ვალდებულება დაქირავებული პირების მიერ საწარმოსთვის 

უკვე გაწეული მომსახურებისთვის გადასახდელი 50,000 ფე-ის ოდენობით. თანხა გადახდილ 

უნდა იქნეს 20X1 წლის აპრილში. ხარჯი საგადასახადო გამოქვითვას ექვემდებარება გადახდის 

დროს.  20X0 წლის 31 მარტს, არსებობდა მსგავსი ვალდებულება 60,000 ფე-ის ოდენობით, 

რომელიც გადახდილ იქნა 20X0 წლის აპრილში. 60,000 ფე საგადასახადო გამოქვითვას 

ექვემდებარება 20X1 წლის 31 მარტისთვის, თუმცა ხარჯად აისახება 20X0 წელს ფინანსური 

ანგარიშგების მიზნებისთვის. ხოლო 50,000 ფე საგადასახადო გამოქვითვას ექვემდებარება 20X2 

წლის 31 მარტით დასრულებული წლისთვის, თუმცა ხარჯად აისახება 20X1 წელს ფინანსური 

ანგარიშგების მიზნებისთვის. აღნიშნული წარმოშობს დასაბეგრი მოგების სააღრიცხვო 

მოგებასთან შედარებით შემცირებას 10,000 ფე-ის ოდენობით 20X1 წლის 31 მარტით 

დასრულებული წლისთვის .  
 

სავაჭრო მოთხოვნები 
 

20X1 წლის 31 მარტს მსს A-ს აქვს მთლიანი მოთხოვნა 300,000 ფე-ის ოდენობით, უიმედო ან 

საეჭვო ვალის გათვალისწინებით, 2,000 ფე-ის ოდენობით შეღავათების უფლებით. 

საგადასახადო შეღავათი უიმედო ან საეჭვო ვალისთვის ექვემდებარება საგადასახადო 

გამოქვითვას, როდესაც ვალი 6 თვის ვადამოსულია და ოფიციალურად ჩამოიწერა. 20X1 წლის 31 

მარტს, 20,000 ფე მისაღებ მოთხოვნებზე საწარმოს ანარიცხები 6 თვეზე ნაკლები ვადის იყო და 

საწარმო ელოდა, რომ სრული 20,000 ფე მოთხოვნები ჩამოიწერებოდა მომდევნო წლის 

განმავლობაში. 20X0 წლის 31 მარტს საწარმოს აქვს მთლიანი მოთხოვნა 250,000 ფე-ის ოდენობით, 

უიმედო ან საეჭვო ვალის გათვალისწინებით, 15,000 ფე-ის ოდენობით შეღავათების უფლებით. 

სრული 15,000 ფე მოთხოვნა, რომელზე ანარიცხიც 6 თვეზე მეტის გახდა, ფორმალურად 
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ჩამოიწერა 20X1 წლის 31 მარტით დასრულებული წლის განმავლობაში, თუმცა 20X0 წლის 31 

მარტს 6 თვეზე ნაკლები ვადის იყო.  
 

ჯარიმა  
 

20X1 წლის 15 იანვარს მსს საწარმომ გადაიხადა 30,000 ფე-ის ოდენობით ჯარიმა ახლომდებარე 

ტბის შემთხვევითი მავნე ნივთიერებებით დანაგვიანებისთვის.   ეს თანხა აღიარებულია როგორც 

სააღრიცხვო მოგებიდან ხარჯი 20X1 წლისთვის.   თუმცა, ჯარიმა საგადასახადო გამოქვითვას არ 

ექვემდებარება. 
 

ნაწილი A. 

მოამზადეთ საჟურნალო გატარებები რათა აჩვენოთ მიმდინარე საგადასახადო ხარჯი და 

გადავადებული საგადასახადო ხარჯი 20X1 წლის 31 მარტით დასრულებული წლისთვის.  
 

ნაწილი B. 

მოამზადეთ ამონარიდი ფინანსური ანგარიშგებიდან 20X1 წლის 31 მარტით დასრულებული 

წლისთვის და აჩვენეთ თუ როგორ უნდა წარადგინოთ და განმარტებით შენიშვნებში ახსნათ 

მოგების გადასახადი (რაც იქნება მოგებისა და ზარალის და გაუნაწილებელი მოგების 

ანგარიშგებიდან ამონარიდი, ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება და სააღრიცხვო პოლიტიკის 

შესახებ მითითება, და ასევე მითითებები, რომლებიც აკმაყოფილებს ანგარიშგების გამოქვეყნების 

მოთხოვნებს 29-ე განყოფილების თანახმად).  
 

არ გაითვალისწინოთ ფულადი ნაკადების ანგარიშგება. 
 

გარკვეული შედარებები განსაზღვრადი არ იქნება. ამ შემთხვევაში, მონიშნეთ X შესაბამისი 

ნომრის ადგილზე.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



მოდული 29 - მოგების გადასახადი 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01)  133 

სიტუაციური მაგალითი 1- პასუხი 

 
ნაწილი A. 
 

20X1 წლის 31 მარტს დასრულებული წელი 

 

მიმდინარე გადასახადი 
დბ მოგების გადასახადი - მიმდინარე გადასახადი (მოგება ან ზარალი) 28,500 ფე(ა)   

 კრ მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულება   28,500 ფე 

მოგებაში ან ზარალში მიმდინარე საგადასახადო ხარჯის აღიარება 20X1 წლის 31 მარტით დასრულებული 
წლისთვის.   

 

გადავადებული გადასახადი 
დბ მოგების გადასახადი - გადავადებული გადასახადი (მოგება ან ზარალი) 18,520 ფე(ბ)   

 კრ გადავადებული საგადასახადო აქტივი  1,520 ფე (ბ)  

 კრ გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება   17 ,000 ფე (ბ) 

მოგებაში ან ზარალში 20X0 წლის 1-ელ აპრილსა და 20X1 წლის 31 მარტს შორის პერიოდში გადავადებულ 
საგადასახადო აქტივებში და ვალდებულებებში ცვლილებების აღიარება. 

 

 

ნაწილი B. 
 

მსს A საწარმო 

[ამონარიდი] 20X1 წლის 31 მარტით დასრულებული წლის მოგებისა და ზარალის და გაუნაწილებელი მოგების 

ანგარიშგება 

 

 შენიშვნა 

20X1წლის 31 
მარტით 

დასრულებული 
წლისთვის 

ფე  

20X0 წლის 31 
მარტით 

დასრულებული 
წლისთვის 

ფე 

ამონაგები   X  X 

რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება  X  X 

საერთო მოგება  X  X 

სხვა შემოსავალი   X  X 

მიწოდების დანახარჯები  X  X 

ადმინისტრაციული ხარჯები  X  X 

სხვა ხარჯები   X  X 

ფინანსური ხარჯები   X  X 

მოგება დაბეგვრამდე  125,000  X 

მოგების გადასახადის ხარჯი 10 47,020 (ბ) X 

დაბეგვრის შემდგომი მოგება  X  X 

წლის დასაწყისში გაუნაწილებელი მოგება  X  X 

დივიდენდები  X  X 

გაუნაწილებელი მოგება წლის ბოლოს  X  X 
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მსს A 

[ამონარიდი] ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებიდან 20X1 წლის 31 მარტს 

  

20X1 წლის 31 მარტი 
ფე 

 20X0 წლის 31 მარტი 
ფე  

      

აქტივები                       

მიმდინარე აქტივები                                

 ფულადი სახსრები  X  X  

 მიმდინარე საგადასახადო აქტივი  –  21,300 ფე (დ) 

 სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები     X  X  

 მარაგები  X  X  

   X  X  

გრძელვადიანი აქტივები      

 ძირითადი საშუალებები   X  X  

 არამატერიალური აქტივები  X  X  

 გადავადებული საგადასახადო აქტივი  23,680 (ე)  25,200 
(გ) 

   X  X  

სრული აქტივები  X  X  

ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი      

მიმდინარე ვალდებულებები      

 ბანკის ოვერდრაფტი  X  X  

 სავაჭრო ვალდებულებები  X  X  

 საპროცენტო ვალდებულებები  X  X  

 მიმდინარე საგადასახადო ვალდებულებები  28,500 (ა) –  

გრძელვადიანი ვალდებულებები      

 საბანკო სესხი  X  X  

 გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება  32,000 (ე) 15,000(გ)  

 სრული ვალდებულებები  X  X  

საკუთარი კაპიტალი      

 სააქციო კაპიტალი  X  X  

 გაუნაწილებელი მოგება  X  X  

   X  X  

       

სრული ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი  X  X  
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მსს A 

[ამონარიდი] შენიშვნები  

შენიშვნა 2 სააღრიცხვო პოლიტიკები[ ამონარიდი] 

 

საშემოსავლო გადასახადი 

მოგების გადასახადის ხარჯი წარმოადგენს თანხას, რომელიც უნდა აისახოს საანგარიშგებო პერიოდში 

მიმდინარე და გადავადებულ გადასახადებთან ერთად. 

მოგების გადასახადის ხარჯი აღიარდება მოგებაში ან ზარალში, სხვა სრულ შემოსავალში ან პირდაპირ 

საკუთარ კაპიტალში, კონკრეტულ ოპერაციაზე ან სხვა გარემოებაზე დაყრდნობით, რამაც გამოიწვია 

საგადასახადო ხარჯი. 

 

მიმდინარე გადასახადი 

წლის მიმდინარე გადასახადი გამოითვლება წლიური დასაბეგრი მოგების საფუძველზე. მიმდინარე 

გადასახადი დაანგარიშებულია იმ საგადასახადო განაკვეთებისა და კანონმდებლობის გამოყენებით, 

რომლებიც ძალაში შესული ან არსებითად ძალაში შესულია საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს.  მთავრობის 

ოფიციალური განცხადება საგადასახადო განაკვეთებსა და კანონმდებლობაში ცვლილების შესახებ, 

შესაბამის იურისდიქციაში, მიჩნეულია არსებითად ძალაში შესვლად.  

 

გადავადებული გადასახადი  

გადავადებული გადასახადი აღიარდება აქტივების, ვალდებულებების ან ფინანსურ ანგარიშგების სხვა 

მუხლების საბალანსო ღირებულებებსა და დაკავშირებულ საგადასახადო ბაზებს შორის სხვაობებისთვის 

(დროებითი სხვაობები).  

გადავადებული საგადასახდო ვალდებულებები აღიარდება ყველა დროებითი სხვაობისთვის, რომლებიც 

სამომავლოდ მოსალოდნელია რომ გაზრდის დასაბეგრ მოგებას, როდესაც აქტივის ან ვალდებულების 

საბალანსო ღირებულების ამოღება ან დაფარვა მოხდება, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც გადავადებული 

საგადასახდო ვალდებულება გამომდინარეობს გუდვილის თავდაპირველი აღიარებიდან ან აქტივის ან 

ვალდებულების თავდაპირველი აღიარებიდან იმ ოპერაციისთვის, რომელიც არ წარმოადგენს საწარმოთა 

გაერთიანებას და, ოპერაციის დროს, არც სააღრიცხვო მოგებაზე და არც დასაბეგრ მოგებასა და ზარალზე 

გავლენას არ ახდენს.  

გადავადებული საგადასახადო აქტივები აღიარდება ყველა დროებითი სხვაობისთვის, რომლებიც 

მოსალოდნელია რომ შეამცირებენ სამომავლოდ დასაბეგრ მოგებას როდესაც აქტივის ან ვალდებულების 

საბალანსო ღირებულება ამოღებული ან დაფარული იქნება, თუმცა: (i) მხოლოდ მაშინ, როდესაც 

მოსალოდნელია, რომ საწარმოს ექნება იმ ოდენობით დასაბეგრი მოგება, რომლის მიმართაც შესაძლებელი 

იქნება გამოსაქვითი დროებითი სხვაობების გამოყენება; და (ii) არა იმ შემთხვევაში, როდესაც 

გადავადებული საგადასახადო აქტივი წარმოიშვა აქტივის ან ვალდებულების თავდაპირველი აღიარების 

გამო ისეთი ოპერაციის დროს, რომელიც არ არის საწარმოთა გაერთიანება და ოპერაციის განხორიციელების 

დროს გავლენას არ ახდენს არც სააღრიცხვო მოგებაზე და არც დასაბეგრ მოგებასა ან ზარალზე.  

გადავადებული საგადასახადო აქტივების აღიარდება გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალისა და 

გამოუყენებელი საგადასახადო შეღავათის მომდევნო საანგარიშგებო პერიოდებში გადაწევის მიზნით, 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოსალოდნელია, რომ იარსებებს ისეთი ოდენობის საგადასახადო მოგება, 

რომლის მიმართაც შესაძლებელი იქნება საგადასახადო ზარალისა და საგადასახადო შეღავათების 

გამოყენება. 

გადავადებული საგადასახადო აქტივების საბალანსო ღირებულება გადაისინჯება თითოეული 

საანგარიშგებო თარიღისთვის და კორექტირდება, რათა ასახოს მომავალი საგადასახადო მოგების 

მიმდინარე შეფასება. ნებისმიერი კორექტირება აისახება მოგებაში ან ზარალში.  

გადავადებული გადასახადები გამოიანგარიშება იმ საგადასახადო წესებისა და განაკვეთების თანახმად, 

რომლებიც მოსალოდნელია რომ გავრცელდება დასაბეგრი მოგების (საგადასახადო ზარალის) მიმართ იმ 
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პერიოდებში, როდესაც მოსალოდნელია გადავადებული საგადასახადო აქტივის რეალიზება ან 

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულების დაფარვა საგადასახადო წესებისა და განაკვეთების 

გათვალისწინებით, რომლებიც ძალაში შესული ან არსებითად ძალაში შესულია საანგარიშგებო პერიოდის 

ბოლოს.  

 

 

მსს A 

[ამონარიდი] შენიშვნა 10 მოგების გადასახადის ხარჯი 

   

20X1 წლის 31 
მარტით 

დასრულებული 
წლისთვის  

ფე 

20X0 წლის 31 
მარტით 

დასრულებული 
წლისთვის 

ფე 

საგადასახადო ხარჯი შედგება:      

 მიმდინარე საგადასახადო ხარჯი   28.500  (ა) – 

 

წინა პერიოდების მიმდინარე გადასახადისთვის 

მიმდინარე პერიოდის კორექტირებების აღაირება   
– – 

 

გადავადებული საგადასახადო ხარჯის თანხა, რომელიც 

დაკავშირებულია დროებითი სხვაობების წარმოშობასა 

და ამოწურვასთან.  

18,000 ფე  (ვ) X 

 

გადავადებული საგადასახადო ხარჯი (შემოსავალი) 

თანხა, რომელიც დაკავშირებულია საგადასახადო 

განაკვეთებში მომხდარ ცვლილებასთან   

520(ვ) – 

     

 სრული საგადასახადო ხარჯი  47,020 (ბ) X 

     

მომდევნო გადავადებული საგადასახდო ვალდებულებები (აქტივები) აღიარდება კომპანიის მიერ (გ) & (ე) 

 

 მანქანა-
დანადგარი 

სამეცნიერო-
კვლევითი 
დანახარჯები 

დაქირავებუ
ლ პირთა 
გასამრჯელ
ოები 

სავაჭრო 
მოთხოვნები 

გამოუყენებე
ლი 
საგადასახა
დო ზარალი 

სულ 

 ფე ფე ფე ფე ფე ფე 
20W9 წლის 1-ლი 

აპრილი 

 – – X X – X 

20X0 წლის 31 მარტს 

მოგებაში ან 

ზარალში დებეტი 

(კრედიტი) 15,000 – X X – X 

 15,000 – (18,000) (4,500) (2,700) (10,200) 

მოგებაში ან 

ზარალში დებეტი 

(კრედიტი) 

მიმდინარე წელს 17,000 (1,280) 2,000 (1,900) 2,700 18,520 

 

20X1 წლის 31 მარტი 32,000 (1,280) (16,000) (6,400) 

 

– 8,320 

 

დასაბეგრი მოგება განსხვავდება შემოსავლის შესახებ ანგარიშგებაში ასახული მოგებისგან, იმ მოგებისა და 

ხარჯის მუხლების გამო, რომელებიც ექვემდებარება დაბეგვრას ან გამოქვითვას განსხვავებულ წელს, და ასევე იმ 

მუხლებისთვის, რომლებიც არასდროს ექვემდებარება დაბეგვრასა და გამოქვითვას.  20X1 წელს მოგების 



მოდული 29 - მოგების გადასახადი 
 

 

 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01)  137 

გადასახადი გამოანგარიშებულია 30%-იანი საგადასახადო განაკვეთით (20X0: 30%) წლის საშუალო მოგებიდან.  

საგადასახადო განაკვეთში ცვლილება 30%-დან 32%-მდე გაზრდის შესახებ, არსებითად ძალაში შევიდა 20X1 

წლის 1-ელ ნოემბერს და ვრცელდება იმ დასაბეგრ მოგებაზე, რომელიც წარმოიშვა 20X1 წლის 1-ელ აპრილის 

შემდგომი სააღრიცხვო პერიოდებიდან.  დროებით სხვაობებზე გადავადებული საგადასახადო აქტივები და 

ვალდებულებები, რომლებიც მოსალოდნელია რომ ამოიწურება 20X1 წლის 1-ელ აპრილის შემდგომ, 

შეფასებულია 32% (20X0: 30%)   

საგადასახადო კანონმდებლობა საწარმოებს ნებას რთავს გადაიტანონ საგადასახადო ზარალი წინა პერიოდში, 2 

წლის განმავლობაში, რათა მოახდინონ მათი ურთიერთგადაფარვა აღნიშნული წინა წლის მოგებასთან.  

საგადასახადო კანონმდებლობა იმ საგადასახადო ზარალისთვის, რომელთა წინა წლებში გადატანაც 

შეუძლებელია, ასევე უშვებს მომავალი 10 წლის განმავლობაში გადატანის უფლებას.  

20X1 წლის წლიური მოგების გადასახადი 47,020 ფე-ის ოდენობით (საანგარიშგებო პერიოდში ასახული თანხა 

მიმდინარე და გადავადებულ გადასახადთან მიმართებით) განსხვავდება იმ ოდენობისგან, რაც იქნებოდა 

მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებაში დაბეგვრამდე მოგებაზე 30%-იანი საგადასახადო განაკვეთის  გამოყენების 

შემთხვევაში, რადგან:  

ა)      [საწარმოს იურისდიქციის დასახელება]-ის კანონმდებლობის თანახმად, გარკვეული ხარჯები, რომლებიც 

გამოიქვითება სააღრიცხვო მოგების შესაფასებლად, არ ექვემდებარება საგადასახადო გამოქვითვას.  20X1 

წელს, მსს A-ს დაეკისრა 30,000 ფე-ის ოდენობით ჯარიმა ახლომდებარე ტბის შემთხვევითი მავნე 

ნივთიერებებით დაბინძურებისთვის. აღნიშნული თანხა საგადასახადო გამოქვითვას არ ექვემდებარება 

დაბეგვრის მიზნებისთვის, თუმცა აისახა მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებაში. 

ბ)   წლის განმავლობაში საგადასახადო განაკვეთში ცვლილება არსებითად ძალაში შევიდა.  აღნიშნული 

გავლენას მოახდენს 20X1 წლის 1-ელ აპრილს დაწყებულ და შემდგომ სააღრიცხვო პერიოდში მიღებულ 

დასაბეგრ მოგებაზე.  მაშასადამე, გადავადებული საგადასახადო აქტივი და ვალდებულება 20X1 წლის 

31 მარტს გამოითვალა 32%-ით და არა 30%-ით.  

 

მომდევნო გაანგარიშება და ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები არ წარმოადგენენ საჟურნალო გატარებების ან 

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნების ნაწილს: 

(ა)  მიმდინარე გადასახადი დასაბეგრი მოგებიდან შესაძლოა დადგინდეს შემდეგი სახით: 

 ფე 
მთლიანი სრული შემოსავალი 31 მარტს დასრულებული 20X1 წლისთვის 125,000 

მინუს დამატებითი გამოქვითვას დაქვემდებარებული ცვეთა (100,000 ფე-ს მინუს 50,000 ფე) (50,000) 

მიმატებული სამეცნიერო-კვლევითი ხარჯები, რომლებიც 20X2 და 20X3 წლებამდე გამოქვითვას 

არ ექვემდებარებიან 

4,000 

მიმატებული უიმედო ვალის ანარიცხი, რომელიც ამ წელში საგადასახადო გამოქვითვას არ 

ექვემდებარება  

20,000 

გამოკლებული ჩამოწერილი უიმედო ვალები იმ წელს, როდესაც საგადასახადო გამოქვითვას 

ექვემდებარებიან  

(15,000) 

გამოკლებული დამატებითი დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები, რომლებიც 20X1 წელს 

საგადასახადო გამოქვითვას ექვემდებარებიან (60,000 ფე-ს მინუს 50,000 ფე) 

(10,000) 

მიმატებული ტბის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურებისთვის დაკისრებული ჯარიმა, რაც 

გამოქვითვას არ ექვემდებარება 

30,000 

დასაბეგრი მოგება გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალის გათვალისწინებამდე 104,000 

მომავალში გადმოტანილი და გამოყენებული საგადასახადო ზარალი (9,000) 

დასაბეგრი მოგება, რომელზეც გადასახადი გადაიხდება 95,000 

  

მიმდინარე გადასახადი (30% x 95,000 ფე) 28,500 

 

ამ სიტუაციურ მაგალითში, დასაბეგრი მოგების დაანგარიშება დაიწყო სააღრიცხვო მოგებით და 

წარმოქმნილი სხვაობები დაკორექტირდა როდესაც საგადასახადო კანონმდებლობამ გაითვალისწინა 

სააღრიცხვო მოგებაში ასახულისგან განსხვავებული წესი. საგადასახადო მოგებისა და მიმდინარე 

საგადასახადო ხარჯის გაანგარიშების სხვა მეთოდები თანაბრად რელევანტურია, როგორიც არის 

საგადასახადო მოგების გაანგარიშება სააღრიცხვო მოგებისგან განცალკევებით. ამ სიტუაციურ მაგალითში 

გამოყენებული მეთოდი, როგორც წესი, ყველაზე მარტივია თუ საგადასახადო მოთხოვნები მსს ფასს 
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სტანდარტის სააღრიცხვო მოთხოვნების მსგავსია  (თუ ისინი განსხვავდებიან მხოლოდ რამდენიმე 

ასპექტით). 

(ბ) წმინდა გადავადებული საგადასახადო აქტივის/ვალდებულების ცვლილება წლის განმავლობაში უდრის 

18,520 ფე ხარჯს (10,200 ფე (გ) + 8.320 ფე(ე)).  აღნიშნული მოიცავს გადავადებული საგადასახადო 

ვალდებულების 17,000 ფე-ით გაზრდას (32,000 ფე (ე) გამოკლებული 15,000 ფე(გ)) და გადავადებული 

საგადასახადო ვალდებულების შემცირებას 1,520 ფე-თი (25,200 ფე(გ) მინუს 23,680 ფე(ე)).  შესაბამისად, 

სრული მოგების გადასახადის ხარჯი 20X1 წლის 31 მარტით დასრულებული წლისთვის არის  47,020 ფე 

(18,520 ფე გადავადებული გადასახადი + 28,500 ფე(ა) მიმდინარე გადასახადი). 

(გ)  გადავადებული საგადასახადო აქტივები და ვალდებულებები 20X0 წლის 31 მარტს: 

 

მუხლი - მოახდენს თუ არა საბალანსო 
ღირებულების ამოღება ან დაფარვა 
დასაბეგრ მოგებაზე გავლენას 
 

საბალანსო 
ღირებულება 

გადასახადის 
ბაზა 

დროებითი 
სხვაობა 

გადავადებული 
გადასახადი @ 30% 

მანქანა-დანადგარები - დიახ 450,000 ფე 400,000 ფე 50,000 ფე გგ ვალდებულება 

15,000 ფე 

დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები - 

დიახ 

(60,000) ფე – (60,000) ფე გგ აქტივი 18,000 

ფე 

სავაჭრო მოთხოვნები - დიახ 235,000 ფე 250,000 ფე (15,000) ფე გგ აქტივი 4,500 ფე 

 

 

20X0 წლის გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალისთვის გადავადებული საგადასახადო აქტივის 2,700 ფე-

ის ჩათვლით (9,000 ფე (დ) × 30%), მსს A აქვს გადავადებული საგადასახადო აქტივი 25,200 ფე (2,700 ფე + 18,000 

ფე + 4,500 ფე) და გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება 15,000 ფე. 

მსს A-ს აქვს დასაბეგრი დროებითი სხვაობები 15,000 ფე-ის ოდენობით, რომელიც გავლენას იქონიებს 

მომავალ დასაბეგრ თანხაზე და ვარაუდობს რომ ექნება საკმარისი მომავალი საგადასახადო მოგება, რათა 

მოახდინოს გადავადებული საგადასახადო აქტივის სრული რეალიზება. თუმცა, გადავადებული 

საგადასახადო ვალდებულება ამოიწურება გადავადებულ საგადასახადო აქტივზე გვიან და შედეგად, მსს A 

ვერ შეძლებს მათ ურთიერთგადაფარვას.  

 

(დ) 20X0 წლის 31 მარტს მსს A-მ 80,000 ფე საგადასახადო ზარალით დაასრულა წელი. ამ საგადასახადო 

ზარალიდან 9,000 ფე რჩება გამოუყენებელი 20X0 წლის 1-ლი აპრილისთვის, რომელიც არ შეიძლება 

გადატანილ იქნეს წინა წლის პერიოდებში. ეს ნიშნავს, რომ 71,000 ფე (80,000 ფე-ს მინუს 9,000 ფე) 

გადატანილია წინა პერიოდში 20W8 და 20W9 წლების 31 მარტს დასრულებულ წლებში. მსს A-მ უნდა 

აღიაროს საგადასახადო დაბრუნებით მიღებული მიმდინარე აქტივი 21,300 ფე-ის ოდენობით (71,000 ფე × 

30%) 20X0 წლის 31 მარტს.   

 

(ე)  გადავადებული საგადასახადო აქტივები და ვალდებულებები 20X1 წლის 31 მარტს: 

მუხლი - მოახდენს თუ არა 
მოსალონდელ მუხლზე საბალანსო 
ღირებულების ამოღება ან დაფარვა 
დასაბეგრ მოგებაზე გავლენას 

საბალანსო 
ღირებულე
ბა 

საგადასახა
დო 
ბაზა 

დროებითი 
სხვაობა 

გადავადებული 
გადასახადი @ 32% 

მანქანა-დანადგარები - დიახ 400,000 ფე 300,000 ფე 100,000 ფე გგ ვალდებულება 

32,000 ფე 

სამეცნიერო-კვლევითი ხარჯები - 

დიახ 

– (4,000) ფე (4,000) ფე გგ აქტივი 1,280 ფე 

დაქირავებულ პირთა 

გასამრჯელოები – დიახ 

(50,000 ფე) – (50,000) ფე გგ აქტივი 16,000 ფე 

სავაჭრო მოთხოვნები – დიახ 280,000 ფე 300,000 ფე (20,000) ფე გგ აქტივი 6,400 ფე 

 



მოდული 29 - მოგების გადასახადი 
 

 

 

ფასს ფონდი: დამხმარე მასალა IFRS for SMEs® სტანდარტისთვის (ვერსია 2019-01)  139 

მსს A-ს აქვს გადავადებული საგადასახადო აქტივი 23,680 ფე-ის ოდენობით (1,280ფე + 16,000ფე + 6,400ფე) 

და გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება - 32,000 ფე. 

მსს A-ს აქვს საკმარისი დასაბეგრი დროებითი სხვაობები, რის შედეგადაც, მოხდება მომავალი დასაბეგრი 

თანხიდან გადავადებული საგადასახადო აქტივის რეალიზება. მაშასადამე, სრული გადავადებული 

საგადასახადო აქტივი შესაძლოა აღიარდეს. თუმცა, გადავადებული საგადასახადო აქტივი და 

ვალდებულება შესაძლოა არ გადაიფაროს, რადგან დროებითი სხვაობები, რომლებიც იწვევენ გადავადებულ 

საგადასახადო აქტივს, ამოიწურებიან უფრო ადრე და არა იმ სხვაობებთან ერთად, რომლებიც წარმოშობენ 

გადავადებულ საგადასახადო ვალდებულებას.    

 

(ვ)  20X1 წლის 31 მარტს გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება 8,320 ფე-ს შეადგენს. მიუხედავად იმისა, 

რომ ეფექტური საგადასახადო განაკვეთი 20X1 წლის 31 მარტით დასრულებული წლისთვის შეადგენს 30%-

ს, გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება შეფასდა 32%-იანი განაკვეთით, რადგან 20X0 წლის 1-ელ 

ნოემბერს საგადასახადო განაკვეთი 20X1 წლის 31 აპრილს და მას შემდგომ დაწყებული სააღრიცხვო 

პერიოდებისთვის შეიცვალა და განისაზღვრა დასაბეგრი მოგების 32%-ით. თუ საგადასახადო განაკვეთი 

დარჩებოდა 30%-ის ოდენობით, გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება 20X1 წლის 31 მარტისთვის 

იქნებოდა 7,800 ფე (8,320(ე) × 30 ÷ 32).  შესაბამისად, გადავადებული საგადასახადო ხარჯი 520 ფე (8,320 ფე-ს 

მინუს 7,800 ფე) განპირობებულია საგადასახადო განაკვეთის 30%-დან 32%-მდე ზრდით. დარჩენილი 

გადავადებული საგადასახადო ხარჯი 18,000 ფე (18,520 ფე(ბ) მინუს 520 ფე) განპირობებულია დროებითი 

სხვაობების წარმოშობითა და ამოწურვით. 
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სიტუაციური მაგალითი 2 
 
 

20X5 წლის 1-ელ იანვარს A საწარმომ შეისყიდა B საწარმოს აქციების 100%-იანი წილი 600,000 

ფე-დ.   შეძენის თარიღისთვის, საგადასახადო ბაზა A საწარმოს B საწარმოში ინვესტიციისთვის 

უდრის 600,000 ფე-ს. გუდვილის საბალანსო ღირებულების შემცირების ოდენობა გამოქვითვას 

არ ექვემდებარება დაბეგვრის მიზნებისთვის და გუდვილის ღირებულება ასევე არ 

დაექვემდებარებოდა გამოქვითვას თუ B საწარმო გაყიდდა მის ძირითად ბიზნესს. A საწარმოს 

იურისდიქციაში საგადასახადო განაკვეთი უდრის 30%-ს, ხოლო B საწარმოს იურისდიქციაში - 

40%-ს.  

მომდევნო ცხრილი ადგენს A საწარმოს მიერ შეძენილი იდენტიფიცირებადი აქტივებისა და 

აღებული ვალდებულებების რეალურ ღირებულებას (გადავადებული საგადასახადო 

აქტივებისა და ვალდებულებების გამოკლებით) 20X5 წლის 1 იანვრისთვის, B საწარმოს 

საგადასახადო იურისდიქციის თანახმად დადგენილ საგადასახადო ბაზებთან და წარმოქმნილ 

დროებით სხვაობებთან ერთად: 

 

 შესყიდვის დროს 
კონსოლიდირებულ 

ფინანსურ ანგარიშგებაში 
აღიარებული თანხები 

ფე 

B საწარმოს 
იურისდიქციაში 

საგადასახადო 
ბაზა 

ფე 

დროებითი 
სხვაობები 

   
 

 ფე 
ძირითადი საშუალებები 270,000 155,000 115,000 

მოთხოვნები (დებიტორული დავალიანება) 210,000 210,000 – 

მარაგები 174,000 124,000 50,000 

ასაკობრივ პენსიებთან დაკავშირებული 

ვალდებულებები 
(30,000) – (30,000) 

ვალდებულებები (კრედიტორული 

დავალიანება) 
(120,000) (120,000) – 

შეძენილი იდენტიფიცირებადი აქტივებისა და 

აღებული ვალდებულებების რეალური 

ღირებულება გადავადებული გადასახადის 

გამოკლებით  

 

504,000 

 

369,000 

 

135,000 

ასაკობრივ პენსიებთან დაკავშირებული ვალდებულებებისთვის წარმოქმნილი დროებითი სხვაობები 

ამოიწურება იმავე დროს, როდესაც ძირითადი საშუალებებიდან წარმოქმნილი 40,000 ფე-ის ოდენობით 

დროებითი სხვაობები. 
 

ნაწილი A. 

იანგარიშეთ ორივე, B საწარმოს შესყიდვით შეძენილი გადავადებული საგადასახადო 

ვალდებულება და გუდვილი. 
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ნაწილი B. 

გუდვილის ამორტიზაცია ხდება 10 წლის განმავლობაში. 

20X5 წელს B საწარმოს საკუთარი კაპიტალი (მას შემდეგ, რაც მასში შევიდა რეალური 

ღირებულების კორექტირებები საწარმოთა გაერთიანებისა და გუდვილის გათვალისწინების 

შედეგად) შეიცვალა A საწარმოს კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების თანახმად 

შემდეგი სახით:  

20X5 წლის 1-ელ იანვარს 600,000 ფე 

გაუნაწილებელი მოგება 20X5 წლისთვის (ამორტიზებული გუდვილის გამოკლებით)   70,000 ფე 

წლის განმავლობაში ამორტიზებული გუდვილი  (15,000 ფე) 

20X5 წლის 31 დეკემბერს 655,000 ფე 

 

დაიანგარიშეთ B საწარმოში განხორციელებული ინვესტიციის შედეგად, A საწარმოს 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში დროებით სხვაობებზე მიკუთვნებული 

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულების ოდენობა 20X5 წლის 31 დეკემბრისთვის 

(გარკვეულ შემთხვევებში უწოდებენ „გარე“ დროებით სხვაობებს). 
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სიტუაციური მაგალითი 2 - პასუხი 
 

ნაწილი A. 

ასაკობრივ პენსიებთან დაკავშირებული ვალდებულებებიდან გამომდინარე გადავადებული 

საგადასახადო აქტივი ურთიერთგადაიფარება ძირითად საშუალებებსა და მარაგებიდან 

გამომდინარე გადავადებულ საგადასახადო ვალდებულებებთან (იხ 29.37-ე განყოფილება 

ურთიერთგადაფარვის მოთხოვნებთან დაკავშირებით). შესაბამისად, 54,000 ფე წმინდა 

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება - კალკულაციით 40% × 135,000 ფე (ძირითადი 

საშუალებებიდან დათვლილი 115,000 ფე-ს  + მარაგებიდან დათვლილი 50,000 ფე მინუს  

ასაკობრივ პენსიებთან დაკავშირებული ვალდებულებებიდან დათვლილი 30,000 ფე) - 

აღიარდება B საწარმოს ინდივიდუალურ აქტივებსა და ვალდებულებებში. გადავადებული 

გადასახადი განსაზღვრულია 40%-ით და არა 30%-ით, რადგან როდესაც აქტივები რეალიზდება 

და ვალდებულებები დაიფარება, გადასახადი გადახდილი ან ამოღებული უნდა იყოს B საწარმოს 

იურისდიქციის თანახმად.  

A საწარმოს ან B საწარმოს იურისდიქციაში გუდვილის ღირებულებისთვის გამოქვითვა 

გათვალისწინებული არ არის. შედეგად, საგადასახადო ბაზა ნულის ტოლია. თუმცა, 29.14 (ა) 

პუნქტი კრძალავს გუდვილის თავდაპირველ აღიარებაზე გადავადებული საგადასახადო 

ვალდებულების აღიარებას. 

აქედან გამომდინარე, შესყიდვის შემდგომ, B საწარმოს საბალანსო ღირებულება A საწარმოს 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში შემდეგი სახით განისაზღვრება: 

 ფე 

შეძენილი იდენტიფიცირებადი აქტივებისა და აღებული ვალდებულებების რეალური 

ღირებულება გადავადებული გადასახადის გამოკლებით 
504,000 

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება (54,000) 

შეძენილი იდენტიფიცირებადი აქტივებისა და აღებული ვალდებულებების რეალური 

ღირებულება  
450,000 

გუდვილი 150,000 

საბალანსო ღირებულება 600,000 

 

ვინაიდან, შესყიდვის თარიღით, A საწარმოს იურისდიქციაში B საწარმოში განხორციელებული 

ინვესტიციის საგადასახადო ბაზა შეადგენს 600,000 ფე-ს, A საწარმოს იურისდიქციაში 

დროებითი სხვაობა ინვესტიციისთვის არ განისაზღვრება. შედეგად, კონსოლიდირებულ 

ფინანსურ ანგარიშგებაში დამატებითი გადავადებული გადასახადი არ მიეთითება 

ზემოაღნიშნული და დათვლილი 54,000 ფე-ზე მეტი ოდენობით.  

ნაწილი B. 

20X5 წლის 31 დეკემბერს A საწარმოს კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში B საწარმოში 

განხორციელებული ინვესტიციის საბალანსო ღირებულება შეადგენს 655,000 ფე-ს.  

დროებითი სხვაობები, რომლებიც უკავშირდება A საწარმოს ძირითად ინვესტიციას შეადგენს 

55,000 ფე-ს (655,000 ფე საბალანსო ღირებულებას მინუს 600,000 ფე საგადასახადო ბაზა).  ეს 

ოდენობა უტოლდება დაგროვილ გაუნაწილებელ მოგებას, მას შემდეგ რაც შესყიდვის დღიდან 

შემცირდა გუდვილის ამორტიზაციის ოდენობით.  
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A საწარმო აღიარებს გადავადებულ საგადასახადო ვალდებულებას დროებითი სხვაობებისთვის 

55,000 ფე-ის ოდენობით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც A საწარმო აკონტროლებს დროებითი 

სხვაობის ამოწურვის ქრონომეტრიულობას (თუ A საწარმო არ აკონტროლებს როდის 

გადაიხდება გაუნაწილებელი მოგება დივიდენდის სახით ან როდის გაიყიდება B საწარმო) და 

სავარაუდოა, რომ უახლოეს მომავალში დროებითი სხვაობები არ ამოიწურება.  

თუ A საწარმო დაადგენს, რომ არ გაყიდის მის ინვესტიციას და B საწარმო არ გაანაწილებს 

გაუნაწილებელ მოგებას უახლოს მომავალში, გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება 

55,000 ფე-ის ოდენობით გაუნაწილებელი მოგებისთვის არ წამოიშობა (70,000 ფე მოგებას მინუს 

15,000 ფე გუდვილის ამორტიზაცია). მეორეს მხრივ, თუ A საწარმო აპირებს B საწარმოში მისი 

ინვესტიციის გაყიდვას ან ვარაუდობს, რომ B საწარმო გაანაწილებს გაუნაწილებელ მოგებას, A 

საწარმო აღიარებს გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება 16,500 ფე-ის ოდენობით (55,000 

ფე x 30%) დროებითი სხვაობისთვის, რომელიც გამომდინარეობს კონსოლიდირებულ ფინანსურ 

ანგარიშგებაში ინვესტიციის საბალანსო ღირებულებასა და საგადასახადო ბაზას შორის 

არსებული სხვაობიდან. 

შენიშვნა: 16,500 ფე გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება აღიარდება შვილობილი 

საწარმოს ინდივიდუალური აქტივებისა და ვალდებულებებისთვის დადგენილ გადავადებულ 

გადასახადზე დამატებითი სახით (მაგალითად, B საწარმოს მიერ 54,000 ფე-ის ოდენობის 

მარაგებზე და ძირითად საშუალებებზე აღიარებულ გადავადებულ საგადასახადო 

ვალდებულებაში ცვლილებები და B საწარმოს მიერ ასაკობრივ პენსიებთან დაკავშირებული 

ვალდებულებებისთვის აღიარებულ გადავადებულ საგადასახადო აქტივში ცვლილებები).  
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სიტუაციური მაგალითი 3 
 

20X1 წლის 1-ელ თებერვლამდე საწარმოთა ჯგუფი შედგებოდა მშობელი საწარმოსგან (Z 

საწარმო) და სრულ საკუთრებაში მყოფი შვილობილი საწარმოსგან (A შვილობილი საწარმო), 

რომელიც მშობელმა საწარმომ დააფუძნა წლების წინ. 20X1 წლის 1 თებერვლიდან საწარმოთა 

ჯგუფმა ასევე მოიცვა B შვილობილი საწარმო (იხ. საწარმოთა გაერთიანება შემდგომ). ყველა 

საწარმო იმყოფება ერთი და იმავე საგადასახადო კანონმდებლობის ფარგლებში და ამთავრებენ 

ფინანსურ წელს 31 დეკემბერს. იურისდიქციის ფარგლებში საგადასახადო წელი ასევე 31 

დეკემბერს მთავრდება. საწარმოთა ჯგუფმა წარადგინა კონსოლიდირებული საგადასახადო 

დეკლარაცია, როგორც ნებადართულია კანონმდებლობის თანახმად და ასევე,  იბეგრება 

კონსოლიდირებული დასაბეგრი მოგებიდან.  

 

საგადასახადო ზარალი 
 

საგადასახადო კანონმდებლობა საწარმოებს ნებას რთავს გადაიტანონ საგადასახადო ზარალი 

წინა პერიოდში, 2 წლის განმავლობაში, რათა მოახდინონ მათი ურთიერთგადაფარვა 

აღნიშნული წინა წლების დასაბეგრ მოგებასთან.  საგადასახადო კანონმდებლობა ასევე უშვებს 

იმ საგადასახადო ზარალისთვის, რომელთა წინა წლებში გადატანაც შეუძლებელია, 

გადატანილ იქნან მომავალი 4 წლის განმავლობაში. კაპიტალის კლებიდან ზარალის 

ურთიერთგადაფარვა შეიძლება მხოლოდ კაპიტალის მატებიდან შემოსავალში. შემოსავალი 

კაპიტალის მატებიდან ან ზარალი კაპიტალის კლებიდან არის შემოსავალი ან ზარალი, 

რომელიც გამომდინარებს საკუთარი კაპიტალის მუხლის გაყიდვიდან (მაგალითად, ძირითადი 

საშუალებები და ინვესტიციები).  

 

20X0 წლის 31 დეკემბერს საწარმოთა ჯგუფს აქვს გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალი 

110,000 ფე-ის ოდენობით (აქედან 40,000 ფე არის ზარალი კაპიტალის კლებიდან), რომლებსაც 

ვერ გადაიტანს წინა პერიოდებში, რადგან საწარმოთა ჯგუფმა განიცადა ზარალი წინა 3 წლის 

განმავლობაში. 20X0 წლის 31 დეკემბერს, არც მშობელი საწარმო და არც მისი შვილობილი 

საწარმო არ ვარაუდობს უახლოეს მომავალში კომერციული საქმიანობიდან მოგების მიღებას.   

შედეგად, საწარმოთა ჯგუფმა არ აღიარა გადავადებული საგადასახადო აქტივი 20X0 წლის 31 

დეკემბერს 70,000 ფე კომერციული საქმიანობიდან მიღებული ზარალისთვის. თუმცა, 

სავარაუდოა, 8,000 ფე კაპიტალის კლებიდან მიღებული ზარალის ურთიერთგადაფარვა, 

როდესაც შვილობილი საწარმო გაყიდის მის ქონებას და საწარმოთა ჯგუფი ამისთვის აღიარებს 

გადავადებულ საგადასახადო აქტივს. საგადასახადო ორგანოები ნებას რთავს საწარმოთა 

ჯგუფს რომ ჩათვლა გააკეთოს ჯგუფის ფარგლებში სხვა საწარმოს მოგებიდან.  

 

საგადასახადო განაკვეთები 
 

საწარმოთა ჯგუფის იურისდიქციაში, მოგების გადასახადი არ შეცვლილა მრავალი წლის 

განმავლობაში. სტანდარტული მოგების გადასახადის განაკვეთი შეადგენს 40%-ს. თუმცა, 

საგადასახადო განაკვეთი 20%-ის ოდენობით ვრცელდება კაპიტალის მატებიდან მიღებულ 

შემოსავალზე (კაპიტალის მატების გადასახადი).  

 

საწარმოთა გაერთიანება 
 

20X1 წლის 1-ელ თებერვალს, მშობელმა საწარმომ შეიძინა სხვა საწარმოს (B შვილობილი 

საწარმო) აქციების 100% იმავე იურისდიქციის ფარგლებში 400,000 ფე-დ. შეძენის 

თარიღისთვის, საგადასახადო ბაზა მშობელი საწარმოს შვილობილ B საწარმოში 

ინვესტიციისთვის უდრის 400,000 ფე-ს. გუდვილის საბალანსო ღირებულების შემცირების 
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ოდენობა გამოქვითვას არ ექვემდებარება დაბეგვრის მიზნებისთვის და გუდვილის 

ღირებულება ასევე არ დაექვემდებარებოდა გამოქვითვას თუ B შვილობილი საწარმო გაყიდდა 

მის ძირითად ბიზნესს. 

შემდგომი ცხრილი ადგენს B შვილობილი საწარმოს იდენტიფიცირებადი აქტივებისა და 

ვალდებულებების რეალურ ღირებულებას (გადავადებული საგადასახადო აქტივებისა და 

ვალდებულებების გამოკლებით) 20X1 წლის 1-ელ თებერვალს მშობელი საწარმოს მიერ  

შესყიდვის მდგომარეობით, მათი საგადასახადო ბაზებისა და შექმნილი დროებითი სხვაობების 

ჩათვლით: 

 შესყიდვის დროს 
კონსოლიდირებულ 

ფინანსურ ანგარიშგებაში 
აღიარებული თანხები 

ფე 

საგადასახადო 
ბაზა     

 
 

     ფე 

დროებითი 
სხვაობები 

      
         

 ფე 
ძირითადი საშუალებები 170,000 55,000 115,000 

მოთხოვნები (დებიტორული დავალიანება) 100,000 100,000 – 

მარაგები 74,000 44,000 30,000 

ვალდებულებები (კრედიტორული 

დავალიანება) 
(110,000) (110,000) – 

იდენტიფიცირებადი აქტივებისა და 

ვალდებულებების რეალური ღირებულება 

გადავადებული გადასახადის გამოკლებით 

234,000 89,000 145,000 

 

 

20X1 წლის 1-ელ თებერვალსა და 20X1 წლის 31 დეკემბერს შორის, შვილობილმა B საწარმომ 

გამოიმუშავა მოგება 101,867 ფე-ის ოდენობით (კონსოლიდაციის მიზნებისთვის 

განხორციელებული კორექტირებების შემდგომ, მაგალითად, ჯგუფის ისეთი შიდა 

ტრანზაქციების ელიმინაციით, როგორიც არის B შვილობილი საწარმოს მიერ დივიდენდების 

გაცემა), რომელიც აღიარდა კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში. 101,867 ფე მოიცავს 

B შვილობილი საწარმოს გადავადებულ საგადასახადო ვალდებულებასა და ამორტიზებულ 

გუდვილში შეტანილი ცვლილებების შედეგებსაც. 20X1 წლის 15 დეკემბერს, შვილობილმა B 

საწარმომ გამოაცხადა 16,400 ფე დივიდენდი მშობელი საწარმოსთვის, რაც დამტკიცებულ იქნა 

მშობელი საწარმოს მიერ 20X1 წლის დეკემბერში და გადაიხდება 20X2 წლის იანვარში.   

შემოსავლის წყაროსთან გადასახადი დაკავდა 20%-ის ოდენობით მშობელი საწარმოსთვის 

გადახდილი დივიდენდიდან, ხოლო ბალანსი გადაირიცხა მშობელ საწარმოსთან.   

დივიდენდის მიღებით მშობელი საწარმო აღარ დაიბეგრება სხვა გადასახადით.  
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წლის ბოლოს, B შვილობილი საწარმოს (როგორც კორექტირებულია კონსოლიდაციისთვის, 

საწარმოს შიდა ნაშთის მოხსნით და ა.შ.)  აქტივები და ვალდებულებები (გადავადებული 

საგადასახადო ვალდებულებისა და გუდვილის გამოკლებით) განისაზღვრება შემდეგი სახით: 

 
 20X1 წლის 31 დეკემბერში 

კონსოლიდირებულ 
ფინანსურ ანგარიშგებაში 

ასაღიარებელი თანხები 
ფე 

საგადასახადო 
ბაზა 

   
     

        ფე  

დროებითი 
სხვაობები 

    
     

ფე 
ძირითადი საშუალებები 150,000 55,000 95,000 

მოთხოვნები (დებიტორული დავალიანება) 120,000 120,000 – 

მარაგები 85,000 85,000 – 

ფულადი სახსრები 80,000 80,000 – 

კრედიტორული დავალიანება და სხვა 

ვალდებულებები 
(115,000) (115,000) – 

აქტივები და ვალდებულებები 

გადავადებული გადასახადისა და 

გუდვილის გარეშე 

320,000 225,000 95,000 

 

B შვილობილი საწარმო წელს ხურავს 31 დეკემბერს. დაუშვით, რომ მოსალოდნელია ორივე 

თარიღით, 20X1 წლის 1-ელ იანვარს და 31 დეკემბერს, B შვილობილი საწარმოს ყველა 

ძირითადი საშუალების მუხლის გამოყენება B შვილობილი საწარმოს მიერ მათი სასარგებლო 

მომსახურების ვადის ბოლომდე და B შვილობილი საწარმოს ყველა მარაგი მოსალოდნელია, 

რომ გაიყიდება ყოველდღიური ბიზნეს საქმიანობის ფარგლებში. გუდვილის ამორტიზაცია 

ხდება 10 წლის განმავლობაში, საიდანაც 20X1 წლის 31 დეკემბერს მოხდა მისი სრული წლიური 

ამორტიზაციის  11/12 ნაწილის ამორტიზაცია.  

 
 
ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებული საწარმო 
 

Z საწარმო ფლობს ინვესტიციას ერთობლივ კონტროლს დაქვემდებარებულ საწარმოში (ეკდ), 

რომელიც შეძენილია 5 წლის წინ. ეკდ საწარმო დაფუძნებულია სხვადასხვა იურისდიქციებში, 

თუმცა იყენებს იმავე სამუშაო ვალუტას, რასაც საწარმოთა ჯგუფი. 20X1 წლის 1-ელ იანვარს, 

ეკდ საწარმოს საბალანსო ღირებულება კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში 

შეადგენდა 55,000 ფე-ს (დათვლილი იქნა კაპიტალის მეთოდით), ხოლო 20X1 წლის 31 

დეკემბერს საბალანსო ღირებულება - 60,000 ფე-ს. ორივე თარიღის დროს, ინვესტიციის 

საგადასახადო ბაზა უდრიდა 40,000 ფე-ს. საწარმოს ჰყავს კიდევ ორი სრულუფლებიანი 

მონაწილე, რომლებთანაც წერილობითი სახით შეთანხმდა, რომ ეკდ საწარმო უახლოეს 

მომავალში მოგებას არ გაანაწილებს და ნაცვლად ამისა, მოახდენს მოგების რეინვესტირებას 

ბიზნესში. Z საწარმო ასევე არ გეგმავს მისი ინვესტიციის გაყიდვას.  

 

გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალი 
 

110,000 ფე გამოუყენებელი საგადასახადო ზარალიდან 20X1 წლის 1-ლი იანვრისთვის, 

შესაძლოა 70,000 ფე არა კაპიტალის კლებასთან დაკავშირებული ზარალი ჩაითვალოს B 

საწარმოს მოგებიდან, შესყიდვის თარიღსა და 20X1 წლის 31 დეკემბერს შორის არსებულ 

პერიოდში.   რადგან არცერთ საწარმოს ჯგუფიდან არ მიუღია შემოსავალი კაპიტალის 

მატებიდან, კაპიტალის კლებიდან ზარალის გამოყენება ვერ მოხდება.  

 

A საწარმო ვარაუდობს, რომ გაყიდის ქონებას 20X2 წელს, რაც საშუალებას მისცემს 10,000 ფე 

კაპიტალის კლებიდან ზარალი გამოიყენოს (20X0 წლის ბოლოს სავარაუდოა, რომ 8,000 ფე-ის 
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გამოყენება შესაძლებელი იქნება). უფრო მეტად მოსალოდნელია, რომ დარჩენილი 30,000 ფე 

ამოიწურება გამოუყენებლად. 

 

სხვა დაშვებები 
 

დაუშვით, რომ საგადასახადო გამოქვითვები გაყიდვასა და აქტივების გამოყენებაზე 

ყოველთვის ტოლია. ასევე, დაუშვით, რომ სხვა აქტივების, ვალდებულებებისა და მუხლების 

გათვალისწინება, რომლებიც გავლენას იქონიებენ გადავადებული გადასახადის აღიარებასა და 

შეფასებაზე, ამ სიტუაციურ მაგალითში მითითებულის გარდა, არ უნდა მოხდეს.  

 

 

ნაწილი A. 

იანგარიშეთ ორივე, B შვილობილი საწარმოს შესყიდვით შეძენილი გადავადებული 

საგადასახადო ვალდებულება და გუდვილი. 

 

 

ნაწილი B. 

მოამზადეთ საჟურნალო გატარებები, რათა აჩვენოთ 20X1 წლის 1 თებერვლისა და 31 დეკემბრის 

შუალედში გადავადებულ საგადასახადო აქტივებსა და ვალდებულებებში ცვლილებები, ნაწილი 

A-ს ფარგლებში  განსაზღვრული B შვილობილი საწარმოს აქტივებისა და ვალდებულებისთვის.  

 

 

ნაწილი C. 

მოამზადეთ საჟურნალო გატარებები, რათა აჩვენოთ 20X1 წლის 1 თებერვლისა და 31 დეკემბრის 

შუალედში ცვლილებები, ნაწილი A-ს ფარგლებში განსაზღვრული B შვილობილი საწარმოს 

შეძენის შედეგად წარმოქმნილი გუდვილისთვის.  

 

 

ნაწილი D. 

მოამზადეთ საჟურნალო გატარებები რათა წარადგინოთ B შვილობილი საწარმოს დივიდენდები 

მშობელი საწარმოსთვის. გატარებები საჭიროა ორივე საწარმოსთვის, როგორც B შვილობილი 

საწარმოს ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგებისთვის, ასევე მშობელი საწარმოს 

ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგებისა და კონსოლიდირებული ფინანსური 

ანგარიშგებისთვის.  

 

 

ნაწილი E. 

აჩვენეთ გადავადებული საგადასახადო აქტივი და საგადასახადო ზარალი, ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში, 20X1 წლის 1 იანვრისა და 31 დეკემბრის მონაცემებით და მოამზადეთ საჟურნალო 

გატარებები წლის ცვლილებების საჩვენებლად.  

 

 

ნაწილი F. 

იმ დაშვებით, რომ B შვილობილი საწარმო მოახდენს მისი გაუნაწილებელი მოგების განაწილებას 

უახლოეს მომავალში, მოამზადეთ საჟურნალო გატარებები, რათა აღიარდეს დროებითი 

სხვაობებით გამოწვეული გადავადებული გადასახადები, რომელიც დაკავშირებულია B 

შვილობილი საწარმოს გაუნაწილებელ შემოსავლებთან. 

ნაწილი G. 
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მოამზადეთ საჟურნალო გატარებები ეკდ საწარმოს გაუნაწილებელ შემოსავლებთან 

დაკავშირებული დროებითი სხვაობებით გამოწვეული გადავადებული გადასახადის შედეგების 

აღიარებისთვის. 

 

 

ნაწილი H. 

დაიანგარიშეთ გადავადებული საგადასახადო ხარჯი/სარგებელი 20X1 წლის 31 დეკემბრით 

დასრულებული წლისთვის და გადავადებული საგადასახადო აქტივი/ვალდებულება 20X1 წლის 

31 დეკემბრის მონაცემებით.  
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სიტუაციური მაგალითი 3 - პასუხი  
 

 

ნაწილი A. 

 

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება შეძენილია B შვილობილი საწარმოს აქტივებისა 

და ვალდებულებების ნაწილის სახით და შეადგენს 58,000 ფე-ს, რომელიც იანგარიშება შემდეგი 

სახით: (115,000 ფე × 40%) + (30,000 ფე × 40%). 

შესაბამის იურისდიქციაში, გამოქვითვა გუდვილის ღირებულებისთვის გათვალისწინებული 

არ არის. შედეგად, გუდვილის საგადასახადო ბაზა ნულის ტოლია. თუმცა, 29.14 (ა) პუნქტი 

კრძალავს გუდვილის თავდაპირველ აღიარებაზე გადავადებული საგადასახადო 

ვალდებულების აღიარებას. 

აქედან გამომდინარე, შესყიდვის შემდგომ, B შვილობილი საწარმოს საბალანსო ღირებულება 

მის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში შემდეგი სახით განისაზღვრება: 

 
 ფე 

შეძენილი იდენტიფიცირებადი აქტივებისა და აღებული ვალდებულებების რეალური 

ღირებულება გადავადებული გადასახადის გამოკლებით 
234,000 

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება (58,000) 

შეძენილი იდენტიფიცირებადი აქტივებისა და აღებული ვალდებულებების რეალური 

ღირებულება 
176,000 

გუდვილი (გადახდილი 400,000 ფე-ს მინუს 176,000 ფე შეძენილი იდენტიფიცირებადი 

წმინდა აქტივები) 
224,000 

ჯგუფის საბალანსო ღირებულება 400,000 

 

20X1 წლის 1-ელ თებერვალს, გადავადებული გადასახადი არ წარმოიქმნება მშობელი 

საწარმოს მიერ შვილობილ B საწარმოში ფლობილი ინვესტიციისთვის, რადგან იგივე 

რაოდენობის დაბეგვრას დაქვემდებარებული მოგება და ამ დასაბეგრი მოგებიდან 

გამოქვითვები წამოიქმნება თუ ინვესტიცია გაიყიდება მისი საბალანსო ღირებულებით 400,000 

ფე-დ და შედეგად ექნება ნულოვანი ეფექტი. ეს გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ მშობელი 

საწარმოს მიერ შვილობილ B საწარმოში ფლობილი ინვესტიციის საგადასახადო ბაზა 

(გაყიდვის შემთხვევაში დასაშვები გამოქვითვებით) აღნიშნული თარიღისთვის შეადგენს 

400,000 ფე-ს.  

 

ნაწილი B. 

 

20X1 წლის 31 დეკემბერს გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება B შვილობილი 

საწარმოს აქტივებისა და ვალდებულებებისთვის შეადგენს 38,000 ფე-ს. იანგარიშება შემდეგი 

სახით: 95,000 ფე × 40%. 

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულების ცვლილება 20X1 წლის 1-ელ თებერვალსა და 

20X1 წლის 31 დეკემბერს არსებულ პერიოდში, აღიარდება შემდეგი სახით:  

 

დბ გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება 20,000 ფე    

 კრ მოგება ან ზარალი - მოგების გადასახადი (გადავადებული 

გადასახადი) 

  20,000 ფე  
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გადავადებული საგადასახადო ვალდებულების შემცირების აღიარება 20X1 წლის 31 დეკემბრით 
დასრულებული წლისთვის.  

 

ნაწილი C. 

 

გუდვილის საგადასახადო ბაზა ნულის ტოლია. გუდვილის საბალანსო ღირებულება 

შემცირებულია 203,467 ფე-მდე (ა) 20X1 წლის 31 დეკემბერს 11 თვის ამორტიზაციის დარიცხვის 

შედეგად. მაშასადამე, დროებითი სხვაობა უდრის 203,467 ფე-ს. თუმცა, რადგან გუდვილის 

ღირებულება არ ექვემდებარება საგადასახადო გამოქვითვას, არც ამორტიზებული სახით და 

არც შემდგომი გაყიდვით, შემდგომი დროებითი სხვაობები ასევე მიიჩნევა გუდვილის 

თავდაპირველი აღიარებით გამოწვეულად და შესაბამისად, არ აღიარდება. მაშასადამე, 

გუდვილისთვის გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება არ აღიარდება.    

ამორტიზაცია აღიარდება შემდეგი სახით: 
 

დბ ამორტიზაცია 20,533 ფე (ა)   

 კრ გუდვილი - დაგროვილი ამორტიზაცია   20,533 ფე  

გუდვილის ამორტიზაციის აღიარება 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის. 
 
 

ნაწილი D. 
 

B შვილობილი საწარმო 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის გააკეთებს 

შემდეგ საჟურნალო გატარებებს მის ფინანსურ ანგარიშგებაში 20X1 წლის 15 დეკემბერს 

გამოცხადებული დივიდენდის საჩვენებლად.  

 

დბ გაუნაწილებელი მოგება - გამოცხადებული დივიდენდი 16,400 ფე    

 კრ ვალდებულება (მშობელი კომპანიისთვის გადასახდელი)   13,120 ფე (ბ) 

 კრ ვალდებულება (საგადასახადო ორგანოსთვის გადასახდელი)     3,280 ფე (ბ) 

15 დეკემბერს გამოცხადებული დივიდენდის აღიარება.  

 

B შვილობილი საწარმო აღიარებს ვალდებულებას იმ შემოსავლის წყაროსთან დაკავებული 

ოდენობისთვის, რაც საგადასახადო ორგანოს უნდა გადაუხადოს და ასევე აღიარებს 

ვალდებულებას იმ ნაშთისთვის რაც გადასახდელი აქვს მშობელი საწარმოსთვის დივიდენდის 

სახით.  საგადასახადო ორგანოში გადასახდელი თანხა წარმოადგენს საწარმოთა ჯგუფის მიერ 

გადასახდელ მოგების გადასახადს. B შვილობილი საწარმოს ფინანსურ ანგარიშგებაში 

საკუთარი კაპიტალი უნდა დაკორექტირდეს სრული 16,400 ფე-ის ოდენობით, რადგან 

წარმოადგენს მშობელი საწარმოს მიმართ გამოცხადებულ დივიდენდს.  

Z საწარმოს მისაღები დივიდენდი ფინანსური ანგარიშგებაში აღიარდება შემდეგი სახით: 

  
დბ მოგების გადასახადი —მიმდინარე გადასახადი     3,280 ფე    

დბ მოთხოვნა (B შვილობილი საწარმოსგან მისაღები თანხა) 13,120 ფე    

 კრ დივიდენდის შემოსავალი   16,400 ფე  

B შვილობილი საწარმოსგან მისაღებ დივიდენდზე მოთხოვნის აღიარება. 

 

კონსოლიდაციის დროს, ზემოაღნიშნული საჟურნალო გატარებები შეიცვლება და ჩანაცვლდება 

შემდგომი საჟურნალო გატარებებით, რათა ნაჩვენები იყოს შემოსავლის წყაროსთან 

დაკავებული გადასახადის ვალდებულება, როგორც მოგების გადასახადის გადახდის 

ვალდებულება კონსოლიდირებული ჯგუფისთვის. B შვილობილი საწარმოს მიერ გადასახადის 

ამოღება საგადასახადო ორგანოს ნაცვლად, წარმატებულად განხორციელდა.  
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დბ მოგების გადასახადი —მიმდინარე გადასახადი 3,280 ფე    

 კრ მიმდინარე გადასახდელი გადასახადი (საგადასახადო ორგანოსთვის 

გადასახდელი) 

  3,280 ფე  

მოგების გადასახადის ვალდებულების აღიარება ჯგუფის შიდა დივიდენდისთვის.  

 

შენიშვნა — შემოსავლის წყაროსთან გადასახადი დაკავდა 20%-ის ოდენობით მშობელი 

საწარმოსთვის გადახდილი დივიდენდიდან, შესაბამისად, მშობელ საწარმოს სხვა გადასახადის 

გადახდა აღარ ეკისრება. გამოსაყენებელი საგადასახადო განაკვეთი ჯგუფის ფარგლებში 

შვილობილი საწარმოს მიერ მშობელი საწარმოსთვის გადახდილი დივიდენდისთვის უდრის 

20%-ს.  

 

ნაწილი E. 
 

20X0 წლის 31 მარტს ჯგუფის მიერ აღიარებული გადავადებული საგადასახადო აქტივი 

შეადგენს 1,600 ფე-ს. აღნიშნული წარმოადგენს კაპიტალის მატებიდან მიღებული შემოსავლის 

გადასახადს 20%-იანი განაკვეთით, იმ მოსალოდნელი 8,000 ფე ოდენობის კაპიტალის 

კლებასთან დაკავშირებული ზარალისთვის, რომლებიც სავარაუდოა რომ გამოიქვითება 

როდესაც A შვილობილი საწარმო გაყიდის მის რაიმე ქონებას. 20X0 წლის 31 დეკემბერს, B 

შვილობილი საწარმოს მოგების გამოყენება ზარალის რეალიზებისთვის ვერ იქნებოდა 

სავარაუდო, რადგან B შვილობილი საწარმო ჯერ შესყიდული არ ყოფილა.  მხოლოდ 20X1 წლის 

1-ელ თებერვალს იქნება ამგვარი გამოყენება ნებადართული. შედეგად, 20X0 წლის 31 

დეკემბერს, გადავადებული საგადასახადო აქტივი აღიარებული არ არის კომერციული 

საქმიანობიდან მიღებული ზარალისთვის. 70,000 ფე კომერციული საქმიანობის ზარალი 

გამოყენებული იქნება წლის განმავლობაში და შესაბამისად, არც გადავადებული საგადასახადო 

აქტივები წარმოიქმნება კომერციული საქმიანობის ზარალებზე 20X1 წლის 31 დეკემბრისთვის.  

20X1 წლის 31 დეკემბერს საწარმოთა ჯგუფს აქვს გამოუყენებელი საკუთარი კაპიტალის 

კლებასთან დაკავშირებული ზარალი 40,000 ფე-ის ოდენობით და ვარაუდობს, რომ მათგან 

10,000 ფე-ს გამოიყენებს. მაშასადამე, საწარმოთა ჯგუფი აღიარებს გადავადებულ საგადასახადო 

აქტივს 2,000 ფე-ის ოდენობით, 20X0 წლის 31 დეკემბრის შემდგომ 400 ფე-ით გაზრდის შედეგად.  
 

შემდგომი საჟურნალო გატარება აღიარდება 20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის 

განმავლობაში: 

 
დბ გადავადებული საგადასახადო აქტივი 400 ფე    

 კრ მოგების გადასახადის ხარჯი — გადავადებული საგადასახადო 

სარგებლის 

  400 ფე  

მომავალ წელს მოსალოდნელი გამოყენებისთვის გათვალისწინებული საკუთარი კაპიტალის შემცირებასთან 
დაკავშირებული ზარალის ზრდის საგადასახადო სარგებლის აღიარება  

 

ნაწილი F. 
 

20X1 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში 

ნაჩვენები გატარებები არის შემდეგი:  

 

დბ მოგების გადასახადი —გადავადებული გადასახადი          17,093 ფე (გ)   

 კრ გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება   17,093 ფე (გ) 

20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის განმავლობაში გადავადებული საგადასახადო ვალდებულების 
ზრდის აღიარება.  
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B შვილობილი საწარმო გაანაწილებს მის გაუნაწილებელ მოგებას უახლოეს მომავალში. 

შედეგად, გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება აღიარდება 20.25-ე პუნქტის თანახმად.   

შვილობილ B საწარმოში მშობელი საწარმოს მთავარ ინვესტიციასთან დაკავშირებული 

დროებითი სხვაობები უდრის 85,467(გ) ფე-ს. აღნიშნული თანხა უტოლდება შეძენის თარიღის 

შემდგომ არსებულ დაგროვილ გაუნაწილებელ მოგებას. 

შენიშვნა: გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება 17,093 ფე-ის ოდენობით აღიარდება 

დამატებით, B შვილობილი საწარმოს ინდივიდუალური აქტივებისა და 

ვალდებულებებისთვის აღიარებულ 38,000 ფე გადავადებულ საგადასახადო 

ვალდებულებასთან ერთად. 

 

ნაწილი G. 
 

ეკდ საწარმოს საბალანსო ღირებულების ამოღება მისი გაყიდვით ან დივიდენდის მიღებით 

გავლენას იქონიებს დასაბეგრ მოგებაზე. 29.25-ე პუნქტის თანახმად, ჯგუფმა უნდა აღიაროს 

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება, 20X1 წლის 31 დეკემბრისთვის, 20,000 ფე-ის 

ოდენობით დროებითი სხვაობებისთვის(დ)  და 20X1 წლის 1-ელ იანვარს 15,000 ფე დროებითი 

სხვაობებისთვის(დ), გარდა იმ შემთხვევისა, თუ სრულუფლებიან მონაწილეს შეუძლია 

გააკონტროლოს დროებითი სხვაობის ამოწურვის ქრონომეტრულობა და სავარაუდოა, რომ 

დროებითი სხვაობა უახლოეს მომავალში არ ამოიწურება.  

დროებითი სხვაობების ამოწურვა უახლოეს მომავალში მოსალოდნელი არ არის. წერილობითი 

სახით შეთანხმებულია, რომ ეკდ საწარმო უახლოეს მომავალში მოგებას არ გაანაწილებს და 

ნაცვლად ამისა, მოახდენს მოგების რეინვესტირებას ბიზნესში. 

შეუძლია Z საწარმოს გააკონტროლოს დროებითი სხვაობის ამოწურვის ქრონომეტრულობა? 

მართალია, Z საწარმოს არ შეუძლია მოითხოვოს ცვლილება დივიდენდის გაუნაწილებლობის 

შესახებ გადაწყვეტილებაში, თუმცა მას შეუძლია უგულებელყოს დანარჩენი ერთი ან ორივე 

სრულუფლებიანი მონაწილისგან დივიდენდთან დაკავშირებული ნებისმიერი შეთავაზება, 

რათა განხორციელდეს გეგმების ცვლილება (დივიდენდის გადახდა), რადგან ერთობლივი 

კონტროლი გულისხმობს გადაწყვეტილებათა ერთხმად მიღებას სრულუფლებიან მონაწილეთა 

შორის, შესაბამისად, ნებისმიერ სრულუფლებიან მონაწილეს შეუძლია შეთავაზების 

დაბლოკვა. დამატებით, Z საწარმოს შეუძლია გააკონტროლოს ეკდ საწარმოში ფლობილი 

ინვესტიციის გაყიდვის საკითხიც, რაც იქნება კიდევ ერთი საშუალება დროებითი სხვაობების 

ამოწურვისა და მოგების რეალიზებისთვის.  

მაშასადამე, წლის განმავლობაში არ აღიარებულა გადავადებულ გადასახადთან 

დაკავშირებული გატარებები. 

 

ნაწილი H. (შეჯამება) 
 

გადავადებული საგადასახადო აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება შესაძლოა 

შეჯამდეს შემდეგი სახით: 
 

 

დბ  გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება (B შვილობილი 

საწარმოს ძირითადი საშუალებები და მარაგები) 

20,000 ფე    

დბ  გადავადებული საგადასახადო აქტივი (გამოუყენებელი ზარალი) 400 ფე    

 კრ გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება (შვილობილი 

საწარმოში ინვესტიცია) 

  17,093 ფე (გ) 

 კრ მოგების გადასახადის ხარჯი — გადავადებული გადასახადის 

სარგებელი 

  3,307 ფე (ე) 
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20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის განმავლობაში გადავადებული საგადასახადო აქტივებისა და 
ვალდებულების ცვლილებათა აღიარება. 
 

20X1 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლის გადავადებულ გადასახადთან 

დაკავშირებული მოგების გადასახადის ხარჯი ან სარგებელი შეადგენს 3,307 ფე სარგებელს 

(შეღავათს). 

20X1 წლის 31 დეკემბერს საწარმოთა ჯგუფმა უნდა აღიაროს გადავადებული საგადასახადო 

აქტივი 2,000 ფე-დ (წლის დასაწყისში 1,600 ფე-ის ღირებულების მქონე აქტივი წლის 

განმავლობაში გაიზარდა 400 ფე-ით). გადავადებული საგადასახადო აქტივი არ შიძლება 

გადაიფაროს გადავადებულ საგადასახადო ვალდებულებებთან, 20X1 წლის 31 დეკემბერს, 

რადგან აქტივი ეხება კაპიტალის კლებასთან დაკავშირებულ ზარალებს, მაშინ როდესაც 

ვალდებულებები გამომდინარეობს კომერციული ოპერაციებიდან. საწარმოთა ჯგუფის მიერ 

20X1 წლის 31 დეკემბერს აღიარებული სრული გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება 

შეადგენს 55,093 ფე-ს(ვ). 
 

მომდევნო გაანგარიშება და ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები არ წარმოადგენენ საჟურნალო გატარებების ან 

ფინანსური ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნების ნაწილს: 

(ა)  გუდვილის საბალანსო ღირებულება 20X1 წლის 31 დეკემბერს ამორტიზაციის შემდგომ არის 203,467 ფე 

(224,000 ფე-ს მინუს 20,533 ფე). 

ამორტიზაცია ერთი წლის განმავლობაში უდრის 22,400 ფე-ს (224,000 ფე × 1 ÷ 10). 

ერთი წლის ამორტიზაციის 11/12 ნაწილი = 22,400 ფე × 11 ÷ 12 = 20,533 ფე. 
 

(ბ)  B შვილობილი საწარმო აღიარებს 3,280 ფე-ს (16,400 ფე x 20%) ოდენობით საგადასახადო ორგანოსთვის 

გადასახდელ ფინანსურ ვალდებულებას დაკავებული თანხისთვის, ასევე წმინდა გადასახდელი 

დივიდენდის თანხას მშობელი საწარმოსთვის 13,120 ფე-ის ოდენობით (16,400 ფე-ს მინუს 3,280 ფე). 
 

(გ)  B შვილობილი საწარმოს საბალანსო ღირებულება 20X1 წლის 31 დეკემბრისთვის Z საწარმოს 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში შეადგენს 485,467 ფე-ს (400,000 ფე ღირებულებას + 101,867 ფე 

მოგებას მინუს 16,400 ფე დივიდენდი). დროებითი სხვაობები შეადგენს 85,467 ფე-ს (485,467 ფე-ს მინუს 

400,000 ფე).  საწარმოთა ჯგუფი მოახდენს გადავადებული საგადასახადო ვალდებულების 17,093 ფე-ის 

ოდენობით (85,467 ფე × 20%) აღიარებას იმ დროებითი სხვაობებისთვის, რომლებიც გამომდინარეობს 

კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში ინვესტიციის საბალანსო ღირებულებასა და საგადასახადო 

ბაზას შორის სხვაობიდან.    

 ფე 

გუდვილი 203,467(ა) 

ძირითადი საშუალებები 150,000 

მოთხოვნები (დებიტორული დავალიანება) 120,000 

მარაგები 85,000 

ფულადი სახსრები 80,000 

ვალდებულებები (კრედიტორული დავალიანება) (115,000) 

გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება (38,000) 

საბალანსო ღირებულება 20X1 წლის 31 დეკემბერს  485,467 

საბალანსო ღირებულება 20X0 წლის 31 დეკემბერს 400,000 

დაგროვილი გაუნაწილებელი მოგება 85,467 

 

(დ)  

 

20X1 წლის 31 დეკემბერს ეკდ საწარმოში ინვესტიციის დროებითი სხვაობა შეადგენს 20,000 ფე-ს (40,000 ფე 

საგადასახადო ბაზასა და 60,000 ფე საბალანსო ღირებულებას შორის სხვაობა).  20X1 წლის 1-ელ იანვარს ეკდ 

საწარმოში ინვესტიციის დროებითი სხვაობა შეადგენს 15,000 ფე-ს (40,000 ფე საგადასახადო ბაზასა და 

55,000 ფე საბალანსო ღირებულებას შორის სხვაობა).   
 



მოდული 29 - მოგების გადასახადი 
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(ე)  გადავადებული გადასახადის სარგებელი რომელიც მიეკუთვნება მოგებას ან ზარალს = 3,307 ფე (20,000 ფე 

ნაწილი B. + 400 ფე ნაწილი E. მინუს 17,093 ფე ნაწილი F.). 
(ვ)  გადავადებული საგადასახადო ვალდებულება = 55,093 ფე (38,000 ფე ნაწილი B. + 17,093 ნაწილი F.). 

 

 


