
                                                დანართი N1 (16.11.2009 N 743)  
 

მომხმარებელზე ფულის დაბრუნების (ჩეკის განაღდების) ან მოლარე-ოპერატორის 
მიერ შეცდომით ამობეჭდილი ჩეკის ფაქტის ფიქსაციის 

 აქტი  
 
თარიღი: ,,---------“ ,,----------“  200   წ.  აქტი შედგენილია -------- სთ -------- წთ-------   
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
საწარმოს დასახელება, მისამართი სადაც რეგისტრირებულია სსა, სსა-ის მოდელი, 
საქარხნო ნომერი 
 
შეცდომით ამობეჭდილი ჩეკის შემთხვევაში: 
(აქტი უნდა შედგეს დაუყოვნებლივ)   
 
მოლარე-ოპერატორის -------------------------მიერ ------------------------ საათსა      
                                              (გვარი, სახელი)        
და----- წუთზე ამობეჭდილ იქნა  ჩეკი N   , რომელშიც ნაცვლად ------------------ისა   
                                                                                                    (თანხის ოდენობა, ლარი, თეთრი) 
 
შეცდომით შეყვანილ იქნა --------------------------------- , რის გამოც შესაბამისი  
                                        (თანხის ოდენობა, ლარი, თეთრი) 
ოდენობით უნდა მოხდეს Z ანგარიშში დასაფიქსირებელი ამონაგები თანხის 
კორექტირება. 
 
მოლარე-ოპერატორი:                     ----------------------------------------- 
                                                                                 (ხელმოწერა) 
 
მოლარე-ოპერატორის 
საქმიანობაზე ზედამხედველობის 
განმახორციელებელი პირი:                       ----------------------------------------  
                                                                              (გვარი, სახელი, თანამდებობა) 
 
მომხმარებელზე ფულის დაბრუნების (ჩეკის განაღდების) შემთხვევაში: 
(აქტი უნდა შედგეს მომხმარებელზე ფულის გადაცემამდე)   
მომხმარებლის --------------------------------------------------------------------------- 
(მომხმარებლის გვარი, სახელი, პიროვნების საინდენტიფიკაციო მონაცემების 
დამადასტურებელი დოკუმენტის დასახელება, დოკუმენტის ნომერი) 
 
მიერ წარმოდგენილ N------- ჩეკის--------------------------------------------- მიხედვით 
         (ჩეკის რეკვიზიტები: თანხა, ნომერი, გაცემის თარიღი და დრო (საათი, წუთი) 



მასზე დაბრუნებულ იქნა --------ლარი -------თეთრი და უკან მიღებულ იქნა ამ ჩეკით 
შეძენილი საქონელი  ---------------------------------  რის გამოც შესაბამისი  
            (საქონლის დასახელება, რაოდენობა) 
ოდენობით უნდა მოხდეს Z ანგარიშში დასაფიქსირებელი ამონაგები თანხის 
კორექტირება.               
განაღდებული (გაუქმებული) ჩეკი აქტს თან ერთვის. 
მოლარე-ოპერატორი:                            ------------------------------------------ 

                                     (ხელმოწერა) 
მომხმარებელი:                                 ------------------------------------------ 

                              (ხელმოწერა) 
მოლარე-ოპერატორის  
საქმიანობაზე ზედამხედველობის 
განმახორციელებელი პირი:                  ----------------------------------------------- 

                                             (გვარი, სახელი, თანამდებობა) 
 

დანართი N2 (31.03.2009 N 199) 
  

სსა-ის შესაკეთებლად გადაცემის და უკან დაბრუნების 
აქტი N 

 
სსა-ის შესაკეთებლად გადაცემის: 
 
თარიღი: ,,---------“ ,,-------------“  200   წ. ----------- სთ ------------- წთ 
 
სსა-ის უკან დაბრუნების: 
 
თარიღი: ,,---------“ ,,-------------“  200   წ. ----------- სთ ------------- წთ 
 
--------------------------------ხელმძღვანელმა (სხვა უფლებამოსილმა პირმა)--------------------------- 
 (საწარმოს დასახელება)                                                                                               (გვარი,სახელი) 
 
სსა-ზე მომუშავე  მოლარე-ოპერატორმა (ან უფროსმა მოლარემ)  --------------------------------- 
                                                                                                                            (გვარი, სახელი) 

  
ტმც-ის (სხვა სარემონტო საწარმოს)--------------------- წარმომადგენელს -------------------------- 
                                                                    (დასახელება)                                              (გვარი, სახელი)  
 
შესაკეთებლად გადავეცით -----------------არსებულ ჩვენს ობიექტზე დარეგისტრირებული სსა 
                                                    (მისამართი) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(სსა-ს მოდელის დასახელება, საქარხნო ნომერი) 
 
რომელიც რეგისტრირებულია ----------------------------------------------- საგადასახადო ორგანოში 

(საგადასახადო ორგანოს დასახელება) 
                                              



                                                         
ბოლო Z ანგარიშის ნომერი: --------------- 
 
მთავარი მაჯამებელი მრიცხველის ჩვენებები (გაუნაშთავი ჯამი) 
 
შეკეთებამდე         ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
შეკეთების შემდეგ    ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
სსა-ის გაუმართაობის (დაზიანების) მოკლე აღწერა და ფისკალური მეხსიერების ბლოკის  
 
მდგომარეობა:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                           (ივსება ტმც-ს ან რემონტის განმახორციელებელი პირის მიერ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
შესაკეთებლად გადაცემის დადასტურება:               უკან დაბრუნების დადასტურება: 
 
ხელმძღვანელი (სხვა უფლებამოსილი პირი)  ---------------------------   ---------------------------- 
                                                                                      (ხელმოწერა)                            (ხელმოწერა) 
 
მოლარე-ოპერატორი    (ან უფროსი მოლარე) -----------------------  ------------------------------- 
                                                                          (ხელმოწერა)                           (ხელმოწერა) 
 
ტმც (სხვა სარემონტო) საწარმოს წარმომადგენელი ----------------------   ------------------------ 
                                                                                                (ხელმოწერა)                      (ხელმოწერა) 
 
 

                                                                  დანართი N3 (31.03.2009 N 199)   
 

სსა-ის შესაკეთებლად გადაცემისას სარეზერვო სსა-ების დადგმისა და  
დაბრუნების (მოხსნის) აქტი N 

 
 
სარეზერვო სსა-ის დადგმის: 
 
თარიღი: ,,---------“ ,,-------------“  200   წ. ----------- სთ ------------- წთ 
 
სარეზერვო სსა-ის უკან დაბრუნების (მოხსნის): 
 
თარიღი: ,,---------“ ,,-------------“ 200 წ. --------სთ--------- წ--------------------------- 
 
-----------------------------ხელმძღვანელმა (სხვა უფლებამოსილმა პირმა)------------------------------ 
(საწარმოს დასახელება)                                                                                              (გვარი,სახელი)  
 
სსა-ზე მომუშავე  მოლარე-ოპერატორმა (ან გადამხდელმა) ------------------------------------------   
                                                                                                                           (გვარი, სახელი) 
 
ტმც-ის (სხვა სარემონტო საწარმოს)--------------------- წარმომადგენელს -------------------------- 



                                                                  (დასახელება)                                           (გვარი, სახელი)  
 
შესაკეთებლად გადმოცემული (გადაცემული) სსა-ს სანაცვლოდ ------------------------- არსებულ  
                                                                                                                             (მისამართი) 
ჩვენს საკუთრებაში ან ტმც-ზე (სხვა სარემონტო საწარმოსზე) დარეგისტრირებული 
 
სარეზერვო სსა  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                 (სსა-ს მოდელის დასახელება, საქარხნო ნომერი) 
 
რომელიც რეგისტრირებულია ----------------------------------------------- საგადასახადო ორგანოში 
                                                        (საგადასახადო ორგანოს დასახელება) 
 
 
ბოლო Z ანგარიშის ნომერი: --------------------- 
 
მთავარი მაჯამებელი მრიცხველის ჩვენებები (გაუნაშთავი ჯამი) 
 
დადგმისა -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
დაბრუნებისას (მოხსნისას)------------------------------------------------------------------------------------ 
 
სარეზერვო სსა-ს სარეგისტრაციო ბარათის N ------ 
 
სარეზერვო სსა-ს დადგმის დადასტურება:  
 
ხელმძღვანელი (სხვა უფლებამოსილი პირი)-----------------------------   ----------------------------- 
                                                                                      (ხელმოწერა)                                (ხელმოწერა) 
 
მოლარე-ოპერატორი (ან გადამხდელი)    -----------------------------   ------------------------------ 
                                                                                      (ხელმოწერა)                             (ხელმოწერა) 
  
ტმც (სხვა სარემონტო) საწარმოს წარმომადგენელი ----------------------    ----------------------- 
                                                                                                (ხელმოწერა)                  (ხელმოწერა) 
 
უკან დაბრუნების (მოხსნის) დადასტურება: 
 
ხელმძღვანელი (სხვა უფლებამოსილი პირი)  --------------------------    ---------------------------- 
                                                                                            (ხელმოწერა)                      (ხელმოწერა) 
 
მოლარე-ოპერატორი (ან გადამხდელი)     ---------------------------    ----------------------------- 
                                                                                           (ხელმოწერა)                (ხელმოწერა) 
 
 
 


