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ბასს 12-ის - მოგებიდან გადასახადები   -  შესწორებები 

 

 

შეიცვალა 29-ე პუნქტი და დაემატა 27ა, 29ა და 98ზ პუნქტები. ასევე დაემატა მაგალითი 26-ე პუნქტის 
შემდეგ. ახალი ტექსტი ხაზგასმულია ქვემოდან. 24-ე 26(დ), 27-ე და 28-ე პუნქტები არ შეცვლილა, 
არამედ  ამ დოკუმენტში ჩართულია  მხოლოდ  ციტირების გაადვილების მიზნით. 

 

გამოსაქვითი დროებითი სხვაობები 

24. გადავადებული საგადასახადო აქტივი უნდა აღიარდეს ყველა გამოსაქვითი დროებითი 
სხვაობის მიხედვით, იმ პირობით, რომ მომავალში, მოსალოდნელია საგადასახადო მოგების 
წარმოშობა, რომლის მიმართაც შესაძლებელი იქნება გამოსაქვითი დროებითი სხვაობის 
გამოყენება, იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც გადავადებული საგადასახადო აქტივი 
წარმოიშობა აქტივის ან  ვალდებულების თავდაპირველი აღიარებისას ისეთი ოპერაციის 
შედეგად, რომელიც:  

ა) არ წარმოადგენს საწარმოთა გაერთიანებას; და 

ბ) ოპერაციის შესრულების მომენტში გავლენას არ ახდენს არც სააღრიცხვო მოგებაზე და არც 
საგადასახადო მოგებაზე (საგადასახადო  ზარალზე). 

                თუმცა, შვილობილ საწარმოებში, ფილიალებსა და მეკავშირე საწარმოებში ფლობილ ინვესტი-
ციებთან და ერთობლივ საქმიანობაში მონაწილეობასთან დაკავშირებულ გამოსაქვით დროებით 
სხვაობებთან მიმართებით  გადავადებული საგადასახადო აქტივი უნდა აღიარდეს  44-ე 
პუნქტის შესაბამისად. 

 … 

26. ქვემოთ განხილულია ისეთი გამოსაქვითი დროებითი სხვაობების მაგალითები, რომლებიც 
იწვევს საგადასახადო აქტივების წარმოშობას:  

ა)         … 

დ) გარკვეული ტიპის აქტივების საბალანსო ღირებულება შეიძლება აისახოს რეალური 
ღირებულებით, ან შესაძლოა გადაფასდეს ისე, რომ არ განხორციელდეს შესაბამისი 
ნაშთების კორექტირება დაბეგვრის მიზნებისთვის (იხ. მე-20 პუნქტი). გამოსაქვითი 
დროებითი სხვაობა წარმოიშობა მაშინ, თუ აქტივის საგადასახადო ბაზა აჭარბებს მის 
საბალანსო ღირებულებას. 

 

26(დ) პუნქტის საილუსტრაციო მაგალითი 

გამოსაქვითი დროებითი სხვაობების განსაზღვრა მე-2 წლის ბოლოს: 

1-ლი წლის დასაწყისში  A საწარმო  1,000 ფე-ად იძენს სავალო ინსტრუმენტს, რომლის 
ნომინალური ღირებულებაა 1,000 ფე და გადახდას ექვემდებარება დაფარვის ვადის 
დადგომისას, 5 წლის შემდეგ,  2%-იანი საპროცენტო განაკვეთით, რომლის შესაბამისად 
პროცენტის გადახდა ხდება ყოველი წლის ბოლოს. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 
შეადგენს 2%-ს. სავალო ინსტრუმენტის შეფასება ხდება რეალური ღირებულებით. 

 

გაგრძელება 
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26(დ) პუნქტის საილუსტრაციო მაგალითი 

მე-2  წლის ბოლოს საბაზრო საპროცენტო განაკვეთის 5%-მდე გაზრდის შედეგად სავალო 
ინსტრუმენტის რეალური ღირებულება შემცირდა 918 ფე-მდე.  თუ  А საწარმო შეინარჩუ-
ნებს ამ სავალო ინსტრუმენტს, მოსალოდნელია, რომ მიიღებს სავალო ინსტრუმენტთან 
დაკავშირებულ ყველა სახელშეკრულებო ფულად ნაკადს. 

სავალო ინსტრუმენტის შესაბამისი შემოსულობა (ზარალი) დაბეგვრას (გამოქვითვას) 
ექვემდებარება მხოლოდ რეალიზების შემთხვევაში. დაბეგვრის მიზნებისთვის, სავალო 
ინსტრუმენტის გაყიდვის ან დაფარვის შემთხვევაში წარმოქმნილი შემოსულობა (ზარალი) 
გამოითვლება, როგორც სხვაობა მიღებულ თანხასა და სავალო ინსტრუმენტის თავდა-
პირველ ღირებულებას შორის. 

შესაბამისად, ამ სავალო ინსტრუმენტის საგადასახადო ბაზა არის მისი თავდაპირველი 
ღირებულება. 

მე-2 წლის ბოლოს  A საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში სხვაობა სავალო 
ინსტრუმენტის საბალანსო ღირებულებასა  (918 ფე) და მის საგადასახადო ბაზას (1,000 ფე) 
შორის წარმოშობს გამოსაქვით დროებით  სხვაობას 82 ფე-ის ოდენობით (იხ. მე-20 და 26(დ) 
პუნქტები), იმის მიუხედავად, A საწარმო მოელის თუ არა სავალო ინსტრუმენტის საბალა-
ნსო ღირებულების ანაზღაურებას მისი გაყიდვის ან გამოყენების შედეგად, ე.ი. მისი შენარ-
ჩუნებითა და სახელშეკრულებო ფულადი ნაკადების მიღებით, ან ერთობლივად ორივე  
ზემოაღნიშნული გზით. 

ეს იმით არის განპირობებული, რომ გამოსაქვითი დროებითი სხვაობა არის სხვაობა 
(განსხვავება) ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში აქტივის ან ვალდებულების 
საბალანსო ღირებულებასა და მის საგადასახადო ბაზას შორის, რაც წარმოშობს ისეთ 
თანხებს, რომელიც გამოქვითვას ექვემდებარება იმ მომავალი პერიოდების დასაბეგრი 
მოგების (საგადასახადო ზარალის) გამოთვლისას, როდესაც აქტივის ან ვალდებულების 
საბალანსო ღირებულება ანაზღაურდება ან დაიფარება (იხ. მე-5 პუნქტი). A საწარმო  
აქტივის  გაყიდვის ან დაფარვის შემთხვევაში დასაბეგრი მოგების (საგადასახადო ზარალის) 
გამოთვლისას მიიღებს აქტივის საგადასახადო ბაზის (1,000 ფე) ეკვივალენტური თანხის 
გამოქვითვას. 

 
 
27. გამოსაქვითი დროებითი სხვაობების ამოწურვა მომავალი საანგარიშგებო პერიოდების 

საგადასახადო მოგების ოდენობის შემცირებას იწვევს. თუმცა, საწარმო, გადასახდელი 
გადასახადების შემცირების სახით, ეკონომიკურ სარგებელს, მხოლოდ მაშინ მიიღებს, თუ 
მიიღებს საკმარის საგადასახადო მოგებას იმისათვის, რომ დაბალანსდეს გამოსაქვითი 
თანხები. ამგვარად, საწარმო გადავადებულ საგადასახადო აქტივებს აღიარებს მხოლოდ იმ 
შემთხვევაში, როდესაც მოსალოდნელია ისეთი ოდენობის საგადასახადო მოგების წარმოშობა, 
რომლის მიმართაც შესაძლებელი იქნება გამოსაქვითი დროებითი სხვაობის გამოყენება. 



ბასს 12-ის შესწორებები —  2016 წლის იანვარი 

4 © IFRS Foundation 

27ა.      როდესაც საწარმო აფასებს, ექნება თუ არა დასაბეგრი  მოგება, რომლის მიმართაც 
შესაძლებელი იქნება გამოსაქვითი დროებითი სხვაობის გამოყენება, ის ითვალისწინებს, 
საგადასახადო კანონმდებლობა ზღუდავს თუ არა საგადასახადო მოგების წყაროებს, რომლის 
მიმართაც მას შეუძლია გამოსაქვითი დროებითი სხვაობის გამოყენება. თუ საგადასახადო 
კანონმდებლობა ამგვარ შეზღუდვებს არ ითვალისწინებს, საწარმო გამოსაქვით დროებით 
სხვაობას აფასებს ერთობლივად, ყველა სხვა გამოსაქვით დროებით სხვაობასთან ერთად. 
თუმცა, თუ საგადასახადო კანონმდებლობა ზღუდავს ზარალის ჩათვლას გარკვეული სახის 
შემოსავლიდან გამოქვითვის სახით, გამოსაქვითი დროებითი სხვაობა შეფასდება მხოლოდ  
შესაბამისი სახის გამოსაქვით დროებით სხვაობებთან ერთად. 

28.   საგადასახადო მოგების განსაზღვრისას გამოსაქვითი დროებითი სხვაობების გამოყენება 
შესაძლებელია მაშინ, როდესაც არსებობს  ერთსა და იმავე საგადასახადო კანონმდებლობასთან 
და ერთსა და იმავე გადამხდელთან დაკავშირებული საკმარისი ოდენობის დასაბეგრი 
დროებითი სხვაობები, რომელთა ამოწურვა მოსალოდნელია:  

ა) იმავე საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც მოსალოდნელია გამოსაქვითი დროებითი 
სხვაობების ამოწურვა; ან 

ბ) იმ საანგარიშგებო პერიოდებში, რომლებშიც შეიძლება გადავადებული საგადასახადო 
აქტივის შედეგად წარმოშობილი საგადასახადო ზარალის გადმოტანა  წინა ან მომდევნო 
პერიოდებიდან. 

ამ შემთხვევაში, გადავადებული საგადასახადო აქტივი აღიარდება იმ საანგარიშგებო 
პერიოდში, რომელშიც წარმოიშვა გამოსაქვითი დროებითი სხვაობა. 

29.    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: 

(i) გამოსაქვით დროებით სხვაობებს უდარებს  მომავალ დასაბეგრ მოგებას, რომელ-
საც გამოკლებული აქვს ამ დროებითი  გამოსაქვითი სხვაობების ამოწურვის 
შედეგად წარმოშობილი საგადასახადო გამოქვითვები. ეს შედარება გვიჩვენებს,  
რამდენად საკმარისია მომავალი დასაბეგრი მოგება იმისათვის, რომ საწარმომ 
გამოქვითოს ამ  გამოსაქვითი დროებითი სხვაობის ამოწურვის შედეგად წარმო-
შობილი თანხები;  

(ii) საწარმო უგულებელყოფს იმ დასაბეგრ თანხებს, რომლებიც შეიძლება წარმოიშვას 
მომავალ საანგარიშგებო პერიოდებში გამოსაქვითი დროებითი სხვაობებიდან, 
რადგან ამგვარი გამოსაქვითი დროებითი სხვაობიდან წარმოშობილი გადავა-
დებული 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. 
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29ა.    მოსალოდნელი მომავალი საგადასახადო მოგების შეფასება შეიძლება ითვალისწინებდეს სა-
წარმოს ზოგიერთი აქტივის ანაზღაურებას  ისეთი ოდენობით, რომელიც აღემატება მის 
საბალანსო ღირებულებას, თუ არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები იმის ალბათობის, რომ 
საწარმო მიიღებს მას. მაგალითად, როდესაც აქტივი რეალური ღირებულებითაა შეფასებული, 
საწარმომ უნდა გააანალიზოს, არსებობს თუ არა საკმარისი მტკიცებულებები დასკვნის 
გამოსატანად იმის შესახებ, რომ საწარმო აქტივის ანაზღაურებას  ისეთი ოდენობით მიიღებს, 
რომელიც აღემატება მის საბალანსო ღირებულებას. ასე შეიძლება იმ შემთხვევაში მოხდეს, 
მაგალითად, როდესაც საწარმო ვარაუდობს ფიქსირებულგანაკვეთიანი სავალო ინსტრუმენტის 
შენარჩუნებას და მისგან სახელშეკრულებო ფულადი ნაკადების მიღებას. 

 ...  

ძალაში შესვლის თარიღი 

 … 

98ზ. 2016 წლის იანვარში გამოცემულმა დოკუმენტმა - „არარეალიზებულ ზარალთან დაკავშირე-
ბული გადავადებული საგადასახადო აქტივების აღიარება“ - გამოიწვია 29-ე პუნქტის შეცვლა 
და 27ა, 29ა პუნქტების დამატება, ასევე 26-ე პუნქტის შემდეგ მაგალითის დამატება. საწარმომ 
ზემოაღნიშნული ცვლილებები უნდა გამოიყენოს 2017 წლის 1 იანვარს ან მის შემდგომ 
დაწყებულ წლიურ პერიოდებში. ნებადართულია ვადამდელი გამოყენება. თუ საწარმო ამ 
ცვლილებებს უფრო ადრინდელი პერიოდისთვის გამოიყენებს, მან ფინანსური ანგარიშგების 
განმარტებით შენიშვნებში უნდა გაამჟღავნოს ეს ფაქტი. საწარმომ აღნიშნული ცვლილებები 
რეტროსპექტულად უნდა გამოიყენოს ბასს 8-ის - „სააღრიცხვო პოლიტიკა, ცვლილებები 
სააღრიცხვო შეფასებებში და შეცდომები“ - შესაბამისად. თუმცა, მოცემული ცვლილებების 
თავდაპირველად გამოყენებისას, საწარმოს უფლება აქვს, ყველაზე ადრინდელი შესადარისი 
პერიოდის საკუთარი კაპიტალის საწყისი ნაშთის ცვლილება აღიაროს საწყის გაუნაწილებელ 
მოგებაში (ან  საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტის შემადგენლობაში, შესაბამისად) ისე, 
რომ ეს ცვლილება არ განაწილდეს გაუნაწილებელი მოგების საწყის ნაშთსა და საკუთარი 
კაპიტალის სხვა კომპონენტებზე. თუ საწარმო ამ მიდგომას გამოიყენებს, მან ფინანსური 
ანგარიშგების განმარტებით შენიშვნებში უნდა გაამჟღავნოს ეს ფაქტი. 


