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  იური პა პას ქუა
 ეკ ონ ომ იკ ურ მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ური 

დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი, 
 ჟურ ნა ლის „ბიზ ნე სი და კა ნონ მდებ ლო ბა” 

მთა ვა რი რე დაქ ტო რი

ჯერ კი დევ ამ კა ნო ნის მი ღე ბამ დე სპე ცი ალ-
ის ტე ბი აქ ტი ურ ად გა მო ხა ტავ დნენ ნე გა ტი ურ 
და მო კი დე ბუ ლე ბას კა ნო ნის მოქ მე დე ბის (თუ 
უმ ოქ მე დო ბის) მო სა ლოდ ნელ შე დე გებ ზე. მა შინ 
ეს არც ინ იცი ატ ორ მა და არც კა ნონ მდე ბელ მა 
დე მონ სტრა ცი ულ ად არ შე ის მი ნა.

მოქ მედ კა ნონ ში  ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნის ან 
მი სი მთლი ან ად ახ ლით ჩა ნაც ვლე ბის თა ობ აზე 
ვნე ბა თა ღელ ვა არ ჩამ ცხრა ლა და დღემ დე მიმ-
დი ნა რე ობს პო ზი ცი ათა ჭი დი ლი, თუმ ცა გა ურ კვე-
ველ (თუ გარ კვე ულ) მი ზეზ თა გა მო, აქ ამ დე ვერ 
ხერ ხდე ბა ერ თი ანი პლატ ფორ მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა 
და შე ჯე რე ბუ ლი პრო ექ ტის რე ალ იზ აცია. პე რი-
ოდ ული გა აქ ტი ურ ებ ის შთა ბეჭ დი ლე ბის გარ-
და, ფაქ ტობ რი ვად, არ აფ ერი კეთ დე ბა, კა ნონ ში 
ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა და ამ სფე რო ში წეს რი გის 
დამ ყა რე ბა გა ნუ საზღვრე ლად იწ ელ ება - პრო ცე სი 
თით ქოს სა გან გე ბოდ შექ მნი ლი სცე ნა რის მი ხედ-
ვით მიმ დი ნა რე ობს.

„სა ქარ თვე ლო-ევ რო კავ ში რის ას ოც ირ ებ ის 
დღის წეს რი გით” გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ღო ნის ძი ებ-
ებ ის ფარ გლებ ში გაჩ ნდა ევ რო პის კა ნონ მდებ ლო-
ბას თან სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის, მათ შო-
რის, „ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბის შე სა ხებ” კა ნო ნის ჰარ მო ნი ზა ცი ის 
პერ სპექ ტი ვა. მხა რე თა მი ერ აღ ებ ული ვალ დე ბუ-

 TviT re gu li re bi dan sa xel mwi fo 
ze dam xed ve lo bam de...

ax ali ka non pro eq ti bu Ral trul 
aR ricxva sa da aud it Si

sa mi we li ga vi da mas aq eT, rac wi na mow ve vis par la men tma 

mi iRo ka no ni „bu Ral tru li aR ricxvi sa da fi nan su ri an-

ga riS ge bis Se sa xeb“. dar gis TviT re gu li re ba ze ga day va nam, 

is eve, ro gorc yve la sxva qve ya na Si, ar ga am ar Tla da ka no nis  

re gu la ci is sfe ro Si sru li ga nu kiTxa oba da am kvid ra.

aR niS nu li ka no ni pir Ta wris mxo lod mo no po li ur zrax-

vebs da ko ruf ci ul sqe mebs em sa xu re ba, am as Tan, verc er Ti 

pa ra met riT ver uZ lebs kri ti kas, Sor saa yo vel gva ri prog-

re si sa da ra ci on al ur is gan.

ლე ბე ბის გა მო, ეს პრო ცე სი გარ კვე ულ პე რი ოდ ში 
აუც ილ ებ ლად უნ და დას რულ დეს. 

ვი თა რე ბის და შე სა ბა მი სად, მიმ დი ნა რე წლის 
გა ზაფხუ ლი დან გა მოჩ ნდა „სა ქარ თვე ლოს ფი ნან-
სთა სა მი ნის ტროს თან არ სე ბუ ლი ბუ ღალ ტრუ ლი 
აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის რე-
ფორ მი რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის 
გან მხილ ვე ლი დრო ებ ითი უწყე ბა თა შო რი სი სა-
მუ შაო ჯგუ ფი”, რო მე ლიც ფაქ ტობ რი ვად ფი ნან-
სთა სა მი ნის ტროს სის ტე მის წარ მო მად გე ნე ლი 
პი რე ბის მე ცა დი ნე ობ ით შე იქ მნა და სა კუ თა რი 
ინ იცი ატ ივ ით, გარ კვე ული პე რი ოდი იდე ის დო-
ნე ზე მოქ მე დებ და. მოგ ვი ან ებ ით ჯგუ ფის ლე-
გი ტი მუ რო ბა გა ფორ მდა სა ქარ თვე ლოს ფი ნან-
სთა მი ნის ტრის 2015 წლის 17 ივ ლი სის №225 
ბრძა ნე ბით და მის შე მად გენ ლო ბა ში ჩარ თუ ლია 
სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს, შე მო სავ-
ლე ბის სამ სა ხუ რის, სა ქარ თვე ლოს დაზღვე ვის 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რის, ეკ ონ ომ იკ ური 
საბ ჭოს აპ არ ატ ის, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის 
სა ბი უჯ ეტო ოფ ის ის, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის 
სა ფი ნან სო-სა ბი უჯ ეტო კო მი ტე ტის, სა ქარ თვე-
ლოს ეკ ონ ომ იკ ისა და მდგა რა დი გან ვი თა რე ბის 
სა მი ნის ტროს, სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნი ლი ბან კის 
სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე ულ ებ ის ხელ მძღვა ნე ლი და 
წარ მო მად გე ნე ლი პი რე ბი.
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აღ ნიშ ნულ მა ჯგუფ მა მიზ ნობ რი ვი შეხ ვედ-
რე ბის შემ დგომ, შე იმ უშ ავა და პრო ფე სი ული 
ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გენ ლებ თან გა მარ თა 
„ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ორ ული 
საქ მი ან ობ ის რე ფორ მის კონ ცეფ ცი ის” პრე ზენ-
ტა ცია. 

 კონ ცეფ ცი აში  გან ხი ლუ ლი  რე ფორ მა  ით ვა-
ლის წი ნებ და  2  წლი ან  გარ და მა ვალ პე რი ოდს, 
კერ ძოდ, 2015 სექ ტემ ბრი დან 2017 წლის სექ ტემ-
ბრამ დე, რაც ევ რო დი რექ ტი ვებ თან მი ახ ლო ებ ის  
სა ბო ლოო ვა დას წარ მო ად გენს. გეგ მის მი ხედ ვით, 
2016 წლის ივ ლი სამ დე  მა რე გუ ლი რებ ლის ფუნ-
ქცი ებს შე ით ავ სებ და სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა 
სა მი ნის ტრო უწყე ბა თა შო რი სი კო მი სი ის მეშ ვე-
ობ ით, ხო ლო 2016 წლის ივ ლის ში შე იქ მნე ბო და 
და მო უკ იდ ებ ელი მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნო.

ფაქ ტობ რი ვად შექ მნი ლი მდგო მა რე ობ ის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით, კონ ცეფ ცი ის ძი რი თა დი დე ბუ ლე-
ბე ბის, მათ შო რის, ვა დე ბის მი მართ პრო ფე სი ის 
წარ მო მად გენ ლე ბის და სპე ცი ალ ის ტე ბე ბის მო-
საზ რე ბე ბი მკვეთ რად გან სხვა ვე ბუ ლი აღ მოჩ ნდა. 

რე ფორ მის კონ ცეფ ცი აზე შე ნიშ ვნე ბის თავ-
მოყ რის შემ დგომ, ჯგუფ მა ცა იტ ნო ტურ ვა დებ ში 
გან სა ხილ ვე ლად წარ მო ად გი ნა ახ ალი კა ნონ პრო-
ექ ტი, რო მე ლიც შე საძ ლო ცვლი ლე ბე ბის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით, მთავ რო ბის მი ერ ინ იც ირ ებ ული 
სა ხით გა და ეგ ზავ ნე ბა პარ ლა მენ ტს. სა მუ შაო 
ვერ სი ის გა მო ჩე ნის თა ნა ვე გაცხად და და შე იქ მნა 
შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ 2016 წლის 1 იან ვრი დან კა-
ნო ნის ძი რი თა დი ნა წი ლი შე ვი დო და მოქ მე დე ბა ში 
(კა ნონ პრო ექ ტში ეს ას ეცაა ჩა წე რილ ლი), თუმ ცა  
რო გორც სხვა დას ხვა ინ ტე რე სის აუდ იტ ორი ებ ში 
წი ნა რე გან ხილ ვამ, დე ბა ტებ მა და მო საზ რე ბა თა 
გაც ვლამ ცხად ყო, კა ნონ პრო ექ ტი ჯერ კი დევ არ-
აკ ონ დი ცი ურია, „აქ ამ დე გა მოთ ქმუ ლი შე ნიშ ვნე ბი, 
წი ნა და დე ბე ბი თუ მიღ წე ული შე თან ხმე ბე ბი მას ში 
მხო ლოდ ნა წი ლობ რი ვაა ას ახა ული; მი სი ტექ სტი 
რე დაქ ცი ულ ად გა სა მარ თია; ცალ კე ული ნორ მა 
არ სობ რი ვად შე საც ვლე ლია; ნორ მა თა ნა წი ლი 
ცალ კე ულ შემ თხვე ვა ში, ზედ მე ტად გა დატ ვირ-
თუ ლი ან შე სავ სე ბია. მი სი კონ ცეპ ტუ ალ ური სა-
ფუძ ვე ლი იგ ივე დარ ჩა - პრო ექ ტში ბუ ღალ ტრუ ლი 
აღ რიცხვა და აუდ იტი კვლავ ერ თა დაა მოქ ცე ული; 
გა ურ კვე ვე ლია რა არ ის კა ნო ნის რე გუ ლა ცი ის 
სფე რო; არ სე ბუ ლი სხვა თავ სა ტე ხი ჩა ან აც ვლა 
ახ ალ მა; ნორ მა თა ნა წი ლი „ევ რო დი რექ ტი ვე ბის” 
მოთხოვ ნა თა ცუ დი თარ გმა ნი და ინ ტერ პრე ტა-
ციაა; ნორ მა თა ნა წილ ში კი იგ რძნო ბა კონ კრე-
ტუ ლი ინ ტე რე სე ბის თვის მორ გე ბა და სა კითხის 
არა ად ექ ვა ტუ რი გა დაწყვე ტა”.

კა ნონ პრო ექ ტის ძი რი თა დი შე მად გე ნე ლი, მათ 
შო რის, სა ხელ წო დე ბა, მი ზა ნი, გან მარ ტე ბე ბი, 
სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნო, ამ ორ გა ნოს სტრუქ-
ტუ რუ ლი მოწყო ბა, ქვემ დე ბა რე ბა, ფუნ ქცი ები, 

და კომ პლექ ტე ბა, აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრის წარ-
მო ება, სერ ტი ფი ცი რე ბა, პრო ფე სი ული ორ გა ნი-
ზა ცი ებ ის რო ლი, ხა რის ხის კონ ტრო ლი და ა.შ. 
გა და ხა ლი სე ბას სა ჭი რო ებს. ამ დე ნად, სა თუოა 
სა სურ ველ ვა დებ ში მი სი მი ღე ბა მო ეს წროს, რაც 
გა ნუ კითხა ობ ას გა ურ კვე ვე ლი ვა დით კვლავ გა-
ახ ან გრძლი ვებს. 

სა კითხის მნიშ ვნე ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, 
ვფიქ რობთ, აუც ილ ებ ელია გან ხილ ვის პრო ცეს ში 
აქ ტი ურ ად იყ ოს ჩარ თუ ლი პრო ფე სი აში და საქ-
მე ბუ ლი ყვე ლა პი რი და დარ გის სპე ცი ალ ის ტი, 
აგ რეთ ვე აკ ად ემი ური წრის წარ მო მად გენ ლე ბიც.

ამ ოც ან ის რე ალ იზ აცი ის ოპ ერ ატი ულ ობ ის, 
გამ ჭვირ ვა ლო ბის, მო საზ რე ბა თა გა ზი არ ებ ისა 
და შე ჯე რე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, აგ რეთ ვე 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი აუდ იტ ორი ის მაქ სი მა ლუ რად 
მოც ვის მიზ ნით, მი ზან შე წო ნი ლია გან ხილ ვის 
მა სა ლე ბი, მის ყვე ლა ეტ აპ ზე, ხელ მი საწ ვდო მი 
გახ დეს ყვე ლას თვის, უარი ეთ ქვას კარ ჩა კე ტილ, 
კუ ლუ არ ულ და ლო ბის ტურ მუ შა ობ ის პრაქ ტი კას, 
რომ ლის შე დე გე ბიც ძვი რად და უჯ და პრო ფე სი ას. 
ამ იტ ომ აც გა დავ წყვი ტეთ, კა ნონ პრო ექ ტზე გა-
მოთ ქმუ ლი შე ნიშ ვნე ბი, რაც წა რედ გი ნა დრო ებ ით 
უწყე ბა თა შო რი სო სა მუ შაო ჯგუფს, გავ ხა დოთ 
სა ჯა რო, რა თა ფარ თო აუდ იტ ორი ამ იც ოდ ეს და 
შე აფ ას ოს ვის რა ინ ტე რე სი ამ ოძ რა ვებს. 

ამ ას თან, ჩვე ნი ყუ რადღე ბა მი იქ ცია დრო ებ ითი 
უწყე ბა თა შო რი სი სა მუ შაო ჯგუ ფის ლე გი ტი მუ-
რო ბის ლე გა ლი ზა ცი ამ სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა 
მი ნის ტრის ბრძა ნე ბის სა ფუძ ველ ზე. მი ვიჩ ნი ეთ, 
რომ შთამ ბეჭ და ვი შე მად გენ ლო ბის ფორ მი რე ბა 
ას ეთი გზით სა მარ თლებ რი ვად არ იყო გა მარ-
თუ ლი. 

რამ დე ნა დაც სა კითხი ეხ ება ქვეყ ნის ეკ ონ ომ-
იკ ის თვის მნიშ ვნე ლო ვან რე ფორ მას და დრო ის 
ფაქ ტო რიც გა დამ წყვე ტია, აღ ნიშ ნუ ლი ჯგუ ფის 
საქ მი ან ობა, აგ რეთ ვე სა ბო ლოო შე დე გი უნ და და-
ეფ უძ ვნოს მხო ლოდ სა მარ თლებ რი ვად გა მარ თულ 
საწყი სებს, სა ჭი როდ ჩავ თვა ლეთ მას ზე კომ პე ტენ-
ტუ რი აზ რი გა მო ეთ ქვა დარ გის სპე ცი ალ ის ტს. ამ 
მიზ ნით, დახ მა რე ბა ვთხო ვეთ სა მარ თლის დოქ-
ტორს, პრო ფე სორ რო ინ მიგ რიაულს, რო მელ მაც 
არ და იზ არა და მი სი მო საზ რე ბა წე რი ლო ბით 
დაგ ვი სა ბუ თა.

ამ რი გად, ამ რთულ, რე ზო ნან სულ პრო ცეს ში 
ჩარ თუ ლო ბის, აგ რეთ ვე გან ხილ ვი სა და რე აგ ირ-
ებ ის მიზ ნით, ჟურ ნა ლის ამ ნო მერ ში მკითხველს 
ექ ნე ბა სა შუ ალ ება ერ თად გა ეც ნოს ჩვენს ხელთ 
არ სე ბულ ყვე ლა მა სა ლას, ყო ველ გა რი კო მენ ტა-
რის გა რე შე.

სა კითხის აქ ტუ ალ ობ იდ ან გა მომ დი ნა რე, ას ეთი 
პრაქ ტი კა შემ დგო მაც გაგ რძელ დე ბა და იმ ედს 
ვი ტო ვებთ, ჩვე ნი მე ცა დი ნე ობა გა გე ბით იქ ნე ბა 
აღ ქმუ ლი.
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პროექტი

საქართველოს კანონი

ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური
ანგარიშგების აუდიტის შესახებ

თავი I
ზოგადი დებულებანი

მუხლი 1. კანონის რეგულირების სფერო
ეს კანონი ადგენს საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების შესაბამისად, 

საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოების, ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის 
ჩატარების, ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის, ხარისხის კონტროლის 
უზრუნველყოფის, ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის სფეროში მარეგულირებელი 
სამართლებრივი აქტების ევროკავშირის დირექტივების მოთხოვნებთან მიახლოების მიზნით.

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება
ამ კანონში გამოყენებულ ტერმინებს ამ კანონის მიზნებისთვის აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:
ა) ბუღალტრული აღრიცხვა – სუბიექტის სამეურნეო ოპერაციების ცვლილებათა შესახებ 

ინფორმაციის შეგროვების, გაზომვის, დაჯგუფებისა და გადაცემის სისტემა ფულად 
გამოსახულებაში; 

ბ) ბუღალტერი − ფიზიკური პირი, რომელიც უშუალოდ აწარმოებს ბუღალტრულ 
აღრიცხვას ან/და ამზადებს ფინანსურ ანგარიშგებას;

გ) ბუღალტრული აღრიცხვის დოკუმენტები − სამეურნეო მოვლენის დამადასტურებელი 
პირველადი დოკუმენტები, ბუღალტრული აღრიცხვის რეგისტრები და მათი გაგებისათვის 
აუცილებელი შიდა ინსტრუქციები; 

დ) ფინანსური ანგარიშგება – სუბიექტის ფინანსური მდგომარეობის და მისი საქმიანობის 
ფინანსური შედეგების სტრუქტურირებული ასახვა;

ე) სუბიექტი − კერძო სამართლის იურიდიული პირი, სახელმწიფო და ადგილობრივი 
თვითმმართველობის საბიუჯეტო ორგანიზაცია, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი; 

ვ) ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი (შემდგომში – აუდიტი) – 
აუდიტორის/აუდიტორული (აუდიტური) ფირმის მიერ ჩატარებული სამუშაო, რომელიც 
მიმართულია ფინანსური ანგარიშგების (მათ შორის, სპეციალური დანიშნულების ანგარიშგების) 
უტყუარობისა და სისრულის შესახებ აუდიტორის/აუდიტორული (აუდიტური) ფირმის 
მოსაზრების, ფინანსური ანგარიშგების მიმოხილვით აუდიტორის/აუდიტორული (აუდიტური) 
ფირმის დასაბუთებული მოსაზრების ან/და მარწმუნებელი გარიგების გამოხატვისკენ;

ზ) აუდიტორი − სერტიფიცირებული პირი, რომელიც არის ბუღალტერთა ან/და 
აუდიტორთა პროფესიული ორგანიზაციის წევრი და რეგისტრირებულია სახელმწიფო 
აუდიტორთა რეესტრში (შემდგომში  - რეესტრი);

თ) აუდიტორული (აუდიტური) ფირმა (შემდგომში − აუდიტორული ფირმა) − 
საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირი ან უცხო ქვეყანაში რეგისტრირებული 
იურიდიული პირის ფილიალი საქართველოში, რომელიც  რეგისტრირებულია აუდიტორთა 
რეესტრში და ახორციელებს პროფესიულ მომსახურებას სერტიფიცირებული პირის (პირების) 
მეშვეობით;

ი) პროფესიული მომსახურება – მომსახურება, რომელიც მოითხოვს ბუღალტრულ და 
მასთან დაკავშირებულ უნარებს, როდესაც აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა ახორციელებს 
მომსახურებას საბუღალტრო, აუდიტორული, საგადასახადო, ფინანსური მენეჯმენტის ან 
ბიზნესსაკონსულტაციო სფეროში;

კ) სერტიფიცირებული პირი − ფიზიკური პირი, რომელიც  სერტიფიცირებულია 
ბუღალტერთა ან/და აუდიტორთა პროფესიული ორგანიზაციის მიერ ბუღალტრული აღრიცხვის, 
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ფინანსური ანგარიშგების  და აუდიტის ზედამხედველობის სააგენტო მიერ დადგენილი 
სტანდარტების შესაბამისად და რომელიც სერტიფიცირების შემდგომ თავის კვალიფიკაციას 
ადასტურებს  განგრძობითი განათლების სტანდარტის შესაბამისად; 

ლ) გარიგების პარტნიორი – აუდიტორი/აუდიტორულ ფირმაში დასაქმებული 
აუდიტორი, რომელიც პასუხისმგებელია აუდიტის ჩატარებასა და გაცემულ აუდიტორულ 
დასკვნაზე;

მ) აუდიტორული დასკვნა – აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის მიერ გაცემული 
დოკუმენტი ჩატარებული აუდიტის შედეგების შესახებ, რომელშიც აუდიტორი/აუდიტორული 
ფირმა ადასტურებს, რომ სუბიექტის ინდივიდუალური ან/და კონსოლიდირებული ფინანსური 
ანგარიშგება შეესაბამება/არ შეესაბამება ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტებს და 
კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს;

ნ) მარწმუნებელი გარიგება − გარიგება, როდესაც აუდიტორი/ აუდიტორული ფირმა 
გამოთქვამს მოსაზრებას განსახილველი საგნის შეფასების ან/და გაზომვის შედეგის სათანადო 
კრიტერიუმებთან შესაბამისობის შესახებ, რომლის მიზანია, აამაღლოს მესამე პირების ნდობის 
ხარისხი; 

ო) სააგენტო - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირი - ბუღალტრული აღრიცხვის, ფინანსური ანგარიშგების  და 
აუდიტის ზედამხედველობის სააგენტო (შემდგომში - სააგენტო);

პ) პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტი − სააგენტოს მიერ სერტიფიცირებულ 
პირად აღიარებისათვის დადგენილი ნორმები, რომლებიც შეესაბამება ბუღალტერთა 
საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) მიერ დადგენილ განათლების საერთაშორისო სტანდარტებს 
(IES);

ჟ) განგრძობითი განათლების სტანდარტი − სააგენტოს მიერ სერტიფიცირებული პირის 
კვალიფიკაციისა შენარჩუნებისათვის დადგენილი ნორმები, რომლებიც შეესაბამება ბუღალტერთა 
საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) მიერ დადგენილ განათლების საერთაშორისო სტანდარტებს 
(IES);

რ) პროფესიული ორგანიზაცია - ბუღალტერთა ან/და აუდიტორთა პროფესიული 
ორგანიზაცია (შემდგომში - პროფესიული ორგანიზაცია), რომელიც საქართველოს 
კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებულია არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ 
პირად და აკმაყოფილებს ამ კანონის მოთხოვნებს;

ს) მიკრო საწარმო – საწარმო, რომლის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდში 
(საანგარიშგებო წლის ბოლოს) არ აღემატება შემდეგი სამი კრიტერიუმიდან ორ კრიტერიუმს: 

ს.ა) ჯამური აქტივები - 1 მილიონი ლარი;
ს.ბ) წმინდა შემოსავლები - 2 მილიონი ლარი;
ს.გ) საანგარიშგებო პერიოდში თანამშრომელთა რაოდენობა  -   10 (ათი) კაცი.
ტ) მცირე საწარმო – საწარმო, რომლის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდში 

(საანგარიშგებო წლის ბოლოს) არ აღემატება შემდეგი სამი კრიტერიუმიდან ორ კრიტერიუმს: 
ტ.ა) ჯამური აქტივები - 10 მილიონი ლარი;
ტ.ბ) წმინდა შემოსავლები - 20 მილიონი ლარი;
ტ.გ) საანგარიშგებო პერიოდში თანამშრომელთა რაოდენობა განისაზღვრება  არა უმეტეს 

50 (ორმოცდაათი) კაცით.
უ) საშუალო საწარმო, საწარმო რომლის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდში 

(საანგარიშგებო წლის ბოლოს) არ აღემატება შემდეგი სამი კრიტერიუმიდან ორ კრიტერიუმს:
უ.ა) ჯამური აქტივები - 50 მილიონი ლარი;
უ.ბ) წმინდა შემოსავლები - 100 მილიონი ლარი;
უ.გ) საანგარიშგებო პერიოდში თანამშრომელთა რაოდენობა განისაზღვრება  არა უმეტეს 

250 (ორასორმოცდაათი) კაცით.
ფ) მსხვილი საწარმო - საწარმო რომლის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდში 

(საანგარიშგებო წლის ბოლოს) აღემატება შემდეგი სამი კრიტერიუმიდან ორ კრიტერიუმს:
ფ.ა) ჯამური აქტივები - 50 მილიონი ლარი;
ფ.ბ) წმინდა შემოსავლები - 100 მილიონი ლარი;
ფ.გ) საანგარიშგებო პერიოდში თანამშრომელთა რაოდენობა განისაზღვრება  არა უმეტეს 

250 (ორასორმოცდაათი) კაცით.
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ქ) საზოგადოებრივი დაინტერესების პირი (შემდეგში – სდპ) – იურიდიული პირი 
რომელიც წარმოადგენს:

ქ.ა) ემიტენტს -  ,,ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით;
ქ.ბ) კომერციული ბანკებს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს და კვალიფიციურ საკრედიტო 

ინსტიტუტს -  ,,საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქარველოს ორგანული კანონის 
მიხედვით. ;

ქ.გ) მზღვეველს - ,,დაზღვევის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით;
ქ.დ) არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებელს - „არასახელმწიფო და საპენსიო 

დაზღვევისა და უზრუნველყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
ქ.ე) მსხვილი საწარმოებს;
ქ.ვ) საინვესტიციო ფონდებს;
ქ.ზ) საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრულ პირებს;

    ღ) ამ პუნქტის „ქ.ა“ და„ქ.ბ“  ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული იურიდიული პირები 
შესაბამისი ზედამხედველი ორგანოს გადაწყვეტილებით არ ჩაითვლებიან სდპ-ებად, იმ 
შემთხვევაში, თუ ასეთი პირი აკმაყოფილებს მიკრო საწარმოს ზომითი კატეგორიის მოთხოვნებს, 
გარდა კომერციული ბანკებისა.  ამ პუნქტის მოთხოვნების გათვალისწინებით იურიდიული პირი 
ითვლება სდპ-დ, ასეთად მიჩნევიდან სულ მცირე 3 საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში;

    ყ) არაპრაქტიკოსი - ფიზიკური პირი, რომელსაც აუდიტის ზედამხედველობის 
ხელმძღვანელ თანამდებობებზე საქმიანობის დაწყებამდე სულ მცირე სამი წლის მანძილზე არ 
უწარმოებია აუდიტის საქმინობა, არა ჰქონია ხმის უფლება რაიმე აუდიტორულ ფირმაში, არ 
ყოფილა აუდიტორული ფირმის თანამშრომელი, ადმინისტრაციული ან მართველობითი ორგანოს 
წევრი ან რაიმე სხვა სახით ასოცირებული აუდიტორულ ფირმასთან;  

შ) მშობელი საწარმო - საწარმო, რომელიც აკონტროლებს ერთ ან რამდენიმე შვილობილ 
საწარმოს;

ჩ) შვილობილი საწარმო - საწარმო, რომელიც კონტროლდება მშობელი საწარმოს მიერ;
ც) აფილირებული საწარმოები - ჯგუფის ნებისმიერი ორი ან მეტი წევრი;
ძ) ჯგუფი - მშობელი და ყველა მისი შვილობილი საწარმო. ჯგუფზე ვრცელდება ამ კანონით 

განსაზღვრული საწარმოს ზომითი კატეგორიები და ამ კატეგორიებისათვის დადგენილი 
მოთხოვნები.

წ) საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები (IPSAS) - 
საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IPSASB) მიერ 
მიღებული სტანდარტები.

     ჭ) ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (IFRS) - ბუღალტრული 
აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IASB) მიერ მიღებული სტანდარტები და 
ინტერპრეტაციები, რომლებიც მოიცავს:

ჭ.ა) ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებს;
ჭ.ბ) ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებს;
ჭ.გ) ინტერპრეტაციებს, რომლებიც მიღებულია ფინანსური აღრიცხვის 

ინტერპრეტაციების საერთაშორისო საბჭოს (IFRIC) მიერ ან ინტერპრეტაციების მუდმივმოქმედი 
კომიტეტის (SIC) მიერ.

ხ) მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები 
(IFRS for SMEs) - ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IASB) მიერ 
დამტკიცებული ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (IFRS for SMEs) მცირე და 
საშუალო საწარმოებისათვის.

ჯ) აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები (ISA) - აუდიტისა და მარწმუნებელი 
მომსახურების საერთაშორისო საბჭოს (IAASB) მიერ დამტკიცებული აუდიტისა და მარწმუნებელი 
მომსახურების საერთაშორისო ოფიციალური დოკუმენტების ცნობარი.

ჰ) ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტი (ISQC)  - აუდიტისა და მარწმუნებელი 
მომსახურების საერთაშორისო საბჭოს (IAASB) მიერ მიღებული სტანდარტები და მითითებები იმ 
პირთა ხარისხის კონტროლის სისტემის შესახებ, რომლებიც ახორციელებენ აუდიტს და 
ფინანსური ანგარიშგების მიმოხილვას, ასევე სხვა სახის მარწმუნებელ და მასთან დაკავშირებულ 
მომსახურებებს.
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თთავი II
 ბუღალტრული აღრიცხვა და ფინანსური ანგარიშგება

მუხლი 3.  ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების სამართლებრივი 
საფუძვლები

1. ბუღალტრული აღრიცხვა და ფინანსური ანგარიშგება რეგულირდება ამ კანონითა და 
საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტებით. ბუღალტრული აღრიცხვა და 
ფინანსური ანგარიშგება უნდა შეესაბამებოდეს ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური 
ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებს.

2. ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტები შედგება 
სახელმწიფო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტებისა და კერძო სექტორის 
ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტებისაგან.

3. სახელმწიფო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების 
სტანდარტები არის სახელმწიფოს და ადგილობრივი თვითმმართველობის საბიუჯეტო 
ორგანიზაციებისათვის და საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისათვის დადგენილი 
ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების წესები და შედგება საჯარო სექტორის 
ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებისგან (IPSAS), გარდა იმ შემთხვევებისა, 
როდესაც:

ა) კონკრეტული სფეროს მარეგულირებელი საკანონმდებლო აქტი ითვალისწინებს 
განსხვავებული სტანდარტის გამოყენების შესაძლებლობას;

ბ) პირი თავისი ნებით ირჩევს ფინანსური ანგარიშების საერთაშორის სტანდარტების (IFRS) 
გამოყენებას.

4. კერძო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტები 
შედგება:

ა) ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებისაგან (IFRS); 
ბ) მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო 

სტანდარტებისგან (IFRS for SMEs); 
გ) მიკრო საწარმოების  ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტებისგან; 
5.  მიკრო საწარმოებისათვის ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტებს ადგენს სააგენტო.
6. საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS), 

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS),  მცირე და საშუალო საწარმოების 
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS for SMEs) და მიკრო 
საწარმოებისათვის დადგენილი ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების გამოყენება 
სავალდებულოა. 

7. საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) 
საქართველოს სახელმწიფო ენაზე ხელმისაწვდომობა უნდა უზრუნველყოს საქართველოს 
ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალმა სახელმწიფო საქვეუწყებო 
დაწესებულება - სახაზინო სამსახურმა.   

8.  ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS), მცირე და საშუალო 
საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS for SMEs) 
საქართველოს სახელმწიფო ენაზე ხელმისაწვდომობა უნდა უზრუნველყოს სააგენტომ.

მუხლი 4. ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება და ფინანსური ანგარიშგება
1. სუბიექტი ბუღალტრულ აღრიცხვას და ფინანსურ ანგარიშგებას აწარმოებს ამ მუხლის 

შესაბამისად, თუ კონკრეტული სფეროს მარეგულირებელი საკანონმდებლო აქტით სხვა რამ არ 
არის განსაზღვრული.

2. სუბიექტი ფინანსურ ანგარიშგებას აწარმოებს სულ მცირე წელიწადში ერთხელ.
3. კერძო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების 

სტანდარტების გამოყენების მიზნით  სუბიექტები იყოფა ზომითი კატეგორიების მიხედვით.  
სუბიექტების ზომითი კატეგორიის მიხედვით დაყოფა განისაზღვრება ამ კანონით. 

4. ფინანსური ანგარიშგების შესაბამისი სტანდარტებით შედგენის მოთხოვნა, რომელიც ამ 
კანონით დამოკიდებულია სუბიექტის ზომით კატეგორიაზე, არ ვრცელდება იმ სუბიექტებზე, 
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რომელთა საქმიანობის მარეგულირებელი საკანონმდებლო თუ ნორმატიული აქტები 
ითვალისწინებენ ამ კანონით დადგენილი კერძო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის და 
ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტებისგან და საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის 
საერთაშორისო სტანდარტებისგან  განსხვავებული სტანდარტების გამოყენების ვალდებულებას. 

5. იმ შემთხვევაში, თუ სუბიექტის საქმიანობის მარეგულირებელი საკანონმდებლო თუ 
ნორმატიული აქტები ითვალისწინებენ ამ კანონით დადგენილ კერძო სექტორის ბუღალტრული 
აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების ან/და საჯარო სექტორის ბუღალტრული 
აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენების ვალდებულებას, მაგრამ ფინანსური 
ანგარიშგების შესაბამისი სტანდარტებით შედგენის მოთხოვნა დგინდება ამ კანონით დადგენილი 
ზომითი კატეგორიებისგან განსხვავებული ზომითი კატეგორიების მიხედვით, სუბიექტი 
ვალდებულია არ დაარღვიოს ამ კანონით გათვალისწინებული ზომითი კატეგორიების მიხედვით 
ნებადართული სტანდარტის გამოყენების მოთხოვნა.

6. კერძო სექტორის სუბიექტები ვალდებულნი არიან ბუღალტრული აღრიცხვა და 
ფინანსური ანგარიშგება აწარმოონ შემდეგი წესით:

ა) სდპ-ები ბუღალტრულ აღრიცხვას და ფინანსურ ანგარიშგებას აწარმოებენ ფინანსური 
ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) შესაბამისად;

ბ) საშუალო და მცირე ზომის საწარმოები ბუღალტრულ აღრიცხვას და ფინანსურ 
ანგარიშგებას აწარმოებენ მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების 
საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS for SMEs) შესაბამისად. ამასთანავე, მათ უფლება აქვს 
გამოიყენოს, ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (IFRS); 

გ) მიკრო საწარმოები ბუღალტრულ აღრიცხვას და ფინანსურ ანგარიშგებას აწარმოებენ 
სააგენტოს მიერ დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 
კონკრეტული სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობა ითვალისწინებს განსხვავებული 
სტანდარტის გამოყენების ვალდებულებას. მიკრო საწარმოებს უფლება აქვს, გამოიყენონ მცირე და 
საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (IFRS for SMEs) ან 
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (IFRS).

7. საჯარო სექტორის სუბიექტები ბუღალტრულ აღრიცხვას და ფინანსურ ანგარიშგებას 
აწარმოებენ საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) 
შესაბამისად, გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული გამონაკლისი შემთხვევებისა. ამასთან 
საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი 
ცალკეული კატეგორიების დაწესებულებებისთვის დაადგინოს კერძო სექტორის ბუღალტრული 
აღრიცხვის სტანდარტების გამოყენების ვალდებულება, მათი საქმიანობის გათვალისწინებით.

8. იმ შემთხვევაში თუ წინა საანგარიშგებო პერიოდთან შედარებით სუბიექტის ზომითი 
კატეგორია არ შეცვლილა,  მაგრამ სუბიექტს სურს ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური 
ანგარიშგების სხვა სტანდარტის გამოყენება, სუბიექტი უფლებამოსილია გამოიყენოს მხოლოდ 
უფრო მსხვილ ზომით კატეგორიაში შემავალი სუბიექტისათვის   განსაზღვრული სტანდარტი.

9. ბუღალტრული აღრიცხვის დოკუმენტი, როგორც ელექტრონული , ისე მატერიალური 
ფორმით არსებული, სუბიექტთან ინახება შესაბამისი საანგარიშო პერიოდის დასრულებიდან 6 
წლის განმავლობაში, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევისა.

10. იმ შემთხვევაში, თუ სუბიექტი წარმოადგენს მშობელ საწარმოს, ზომითი კატეგორიის 
განსაზღვრისთვის გამოიყენება შესაბამისი ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტებით 
გამოანგარიშებული კონსოლიდირებული აქტივები, წმინდა შემოსავლები და 
თანამშრომელთარაოდენობა . კონსოლიდირებული  აქტივების დათვლისას   გამოიყენება ამ 
კანონის მე-5 მუხლის მოთხოვნები.  

11. მცირე და საშუალო ჯგუფებს არ ევალებათ კონსოლიდირებული ფინანსური 
ანგარიშგების და კონსოლიდირებული მმართველობის ანგარიშგების შედგენა, იმ შემთხვევაში, თუ 
ჯგუფის არცერთი წევრი არ წარმოადგენს სდპ-ს.

მმუხლი 5. ფინანსური ანგარიშგების შედგენის ძირითადი პრინციპები
1. სუბიექტის მიერ შედგენილი ფინანსური ანგარიშგება უნდა იყოს სრული,  სწორად და 

სამართლიანად წარმოადგენდეს სუბიექტის ფინანსურ მდგომარეობას,  საქმიანობის შედეგებს, 
ფულადი სახსრების მოძრაობას,  ინფორმაციას კაპიტალის მოძრაობის შესახებ და განმარტებით 
შენიშვნებს.
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2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ფინანსური ანგარიშგებების 
წარმოდგენის, მათ შორის კონსოლიდირების  წესს განსაზღვრავს სუბიექტის მიერ ამ კანონის მე-4 
მულის მიხედვით სუბიექტისთვის ნებადართული და მის მიერ არჩეული ბუღალტრული 
აღრიცვისა და ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი, გარდა კანონით გათვალისწინებული 
გამონაკლისი შეთხვევებისა.

3. სუბიექტის მიერ შედგენილ ფინანსურ ანგარიშგებებში წარმოდგენილი ინფორმაცია 
უნდა შეესაბამებოდეს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებით განსაზღვრულ  
ფუნდამენტურ ხარისხობრივ მაჩვენებლებს.

4. სუბიექტმა  მისთვის განსაზღვრული ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური 
ანგარიშგების  სააღრიცხვო პოლიტიკა და მეთოდები უნდა გამოიყენოს თანმიმდევრულად,  გარდა 
იმ შემთხვევისა თუ სხვა ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების სააღრიცხვო 
პოლიტიკა და მეთოდები უფრო რეალურად და მიუკერძოებლად ასახავს სუბიექტის ფინანსურ 
მდგომარეობასა და  საქმიანობას.  სააღრიცხვო პოლიტიკისა და მეთოდების შეცვლა დასაშვებია 
მხოლოდ არჩეული ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის 
ფარგლებში.

მმუხლი 6. ფინანსურ ანგარიშგებასთან ასოცირებული ინფორმაციის გახსნა
1.  ფინანსურ ანგარიშგებასთან ასოცირებული ინფორმაციის გახნის წესს  განსაზღვრავს 

სააგენტო ნორმატიული აქტით, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
2. სუბიექტების მიერ ფინანსურ ანგარიშგებასთან ასოცირებული ინფორმაციის გახსნა 

ხორციელდება შემდეგი ანგარიშგებების მეშვეობით:
ა) მმართველობის ანგარიშგება - სდპე-ებმა და საშუალო ზომის საწარმოებმა უნდა 

წარადგინონ არაუგვიანეს საანგარიშგებო პერიოდის  მომდევნო წლის 31 ოქტომბრისა;
ბ) არაფინანსური ანგარიშგება - სდპ-ებმა უნდა წარადგინონ არაუგვიანეს საანგარიშგებო  

პერიოდის მომდევნო წლის 31 ოქტომბრისა;
გ) კორპორატიული მართვის ანგარიშგება -  ემიტენტებმა უნდა წარადგინონ არაუგვიანეს 

საანგარიშგებო პერიოდის  მომდევნო წლის 31 ოქტომბრისა;
3. სდპ-ებმა და საშუალო ზომის საწარმოებმა   წლიური ფინანსური ანგარიშგების 

განმარტებით შენიშვნებში უნდა გახსნან შემდეგი სახის ინფომაცია: 
ა) კომპანიის წმინდა შემოსავლები აქტივობების კატეგორიების და ბაზრის გეოგრაფიული 

განაწილების მიხედვით;
ბ) აუდიტორის ანაზღაურება კომპანიის წლიური ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის და 

კომპანიისთვის სხვა პროფესიული მომსახურების გაწევის სანაცვლოდ;
4. საშუალო ზომის საწარმოებმა  და  სდპ-ებმა უნდა წარადგინონ  მმართველობის 

ანგარიშგება, რომელიც სულ მცირე უნდა მოიცავდეს:
ა) სუბიექტის ბიზნესის განვითარების, საქმიანობის შესრულებისა და ძირითადი რისკების 

მიმოხილვას;
ბ) სუბიექტის მომავალი განვითარების გეგმებს;
გ) სუბიექტის მიერ მიმდინარე კვლევებისა და განვითარებების მიმოხილვას;
დ) ინფორმაციას ფილიალების შესახებ;
ე) კომპანიის საკრედიტო, საბაზრო, ლიკვიდობის და ფულადი ნაკადების რისკების  

მიმოხილვას და ამ რისკების მართვის მექანიზმებს;
5. იმ შემთხვევაში, თუ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაცია 

ნაწილობრივ ან სრულადაა გახსნილი სუბიექტის ფინანსური ანგარიშგების განმარტებით 
შენიშვნებში, სუბიექტს შეუძლია შესაბამისად გააკეთოს წყაროზე მითითება ან არ წარადგინოს 
მმართველობითი ანგარიშგება. 

6.  სდპ-ები ვალდებულნი არიან წარადგინონ არაფინანსური ანგარიშგება,   რომელიც 
ასახავს კომპანიის აქტივობებს და ეხება გარემოს დაცვის, სოციალურ, ადამიანთა უფლებების 
დაცვისა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებს. აღნიშნული ანგარიშგება უნდა 
მოიცავდეს შემდეგი სახის ინფორმაციას:

ა) სუბიექტის ბიზნეს მოდელის მიმოხილვას;
ბ) სუბიექტის მიერ მიღებულ სააღრიცხვო პოლიტიკას და  მის შედეგებს;
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გ) სუბიექტის საქმიანობის ფარგლებში რისკების ანალიზს, რაც მოიცავს და ამასთან არ 
შემოიფარგლება სუბიექტის პროდუქციისა ან/და მომსახურების ზეგავლენით ზემოხსენებულ 
საკითხებზე;

დ) მწარმოებლურობის საკვანძო არაფინანსური მაჩვენებლების შესახებ ინფორმაციას.
7. სუბიექტს და მის შვილობილ საწარმოებს არ ევალებათ ამ მუხლის მე-6  პუნქტით 

განსაზღვრული არაფინანსური ინფორმაციის  წარდგენა იმ შემთხვევაში, თუ სუბიექტი თავად 
წარმოადგენს შვილობილ საწარმოს და მისი მშობელი საწარმოს  მიერ წარდგენილი არაფინანსური 
ინფორმაცია  მოიცავს სუბიექტისა და მისი შვილობილი საწარმოების შესახებ არაფინანსურ 
ინფორმაციას. 

8. სუბიექტი ვალდებულია მის მიერ წარსადგენი  არაფინანსური ინფორმაცია  მიაწოდოს 
აუდიტორს დასადასტურებლად. აუდიტორი ვალდებულია გამოხატოს თავისი მოსაზრება 
მიწოდებული ინფორმაციის სანდოობის შესახებ, 

9. კორპორაციული მართვის ანგარიშგება წარმოადგენს ამ მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ა“ 
ქვეპუნქტით განსაზღვრული მმართველობის ანგარიშგების ნაწილს, რომელიც უნდა მოიცავდეს:

ა) სუბიექტისთვის სავალდებულო და საკუთარი სურვილით შერჩეული (ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში) კორპორატიული მართვის კოდექსის  და სუბიექტის ყველა იმ 
კორპორატიული მართვის პრაქტიკის მიმოხილვას, რომელიც აღემატება კანონით დადგენილ 
მოთხოვნებს;

ბ) სუბიექტის მიერ კანონით დადგენილი კორპორატიული მართვის კოდექსიდან 
გადახვევებისა და შესაბამისი მიზეზების ანალიზს;

გ) ფინანსური ანგარიშგების პროცესთან დაკავშირებული შიდა კონტროლებისა და 
რისკების მართვის სისტემების  მიმოხილვას;

დ) აქციონერთა და აქციონერთა კრების უფლებებისა და ზეგავლენის მიმოხილვას;
ე) სუბიექტის ადმინისტრაციული, მმართველობითი და საზედამხედველო ერთეულების 

შემადგენლობის და ოპერაციების მიმოხილვას;
ვ) სუბიექტის მიერ გამოყენებულ დივერსიფიკაციის პოლიტიკის (ასაკის, სქესის, 

კვალიფიკაციისა და სხვა) მიმოხილვას. აღნიშნულის არ არსებობის შემთხვევაში,  მიზეზი 
განიმარტება კორპორატიული მართვის ანგარიშგებაში;

10. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული სუბიექტები ვალდებულნი არიან 
ინფორმაცია გამოაქვეყნოს ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში. იმ შემთხვევაში თუ 
სუბიექტს უკვე გამოქვეყნებული აქვს აღნიშნული ინფორმაცია, დასაშვებია წყაროზე მინიშნება.

მმუხლი 7.  აუდიტის მოთხოვნა
 სდპ-ები და საშუალო ზომის საწარმოები ვალდებულნი არიან წარადგინონ აუდირებული 

ფინანსური ანგარიშგება. ამასთან სდპ-ს უფლება აქვს დაიქირავოს მხოლოდ ის აუდიტორი, 
რომელიც აკმაყოფილებს სდპ-ების აუდიტის უფლებამოსილებისთვის საჭირო კანონმდებლობით 
დადგენილ კრიტერიუმებს, თუ სდპ–ს საქმიანობის მარეგულირებელი საკანონმდებლო თუ 
ნორმატიული აქტებით  სხვა რამ არ არის განსაზღვრული.  მიკრო და მცირე საწარმოები 
გათავისუფლებული არიან აუდირებული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის 
ვალდებულებისაგან, თუ კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

მუხლი 8.  ფინანსური ანგარიშგებების გამოქვეყნება
1. სააგენტო ვალდებულია შექმნას და მართოს ანგარიშგებების ვებ-გვერდი და 

უზრუნველყოს აღნიშნულ ვებ-გვერდზე  წვდომის თავისუფლება;
2. სუბიექტი ვალდებულია აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება წარუდგინოს სააგენტოს 

ამ კანონით განსაზღვრულ ვადაში, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ კონკრეტული საქმიანობის 
მარეგულირებელი კანონი არ ითვალისწინებს ანგარიშგების გამოქვეყნების განსხვავებულ 
ვადას.ამასთან იმ სდპ-ების, რომლებიც არ წარმოადგენენ საჯარო სექტორის სუბიექტებს და 
საშუალო საწარმოების მიერ ანგარიშგებების წარდგენა ხდება ინდივიდუალურად გამოქვეყნების 
მიზნით. სხვა სუბიექტების შემთხვევაში ხორციელდება აგრეგირებული ინფორმაციის 
გამოქვეყნება.

3. სააგენტო ვალდებულია გამოქვეყნების მიზნით წარდგენილი ანგარიშგებები 
გამოაქვეყნოს  ანგარიშგების ვებ-გვერდზე არაუგვიანეს ანგარიშგების თარიღის მომდევნო წლის 31 
დეკემბრისა. 
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4. მიკრო საწარმოები გათავისუფლებული არიან ანგარიშგებების  გამოქვეყნების მიზნით 
წარდგენის ვალდებულებისაგან, ხოლო მცირე საწარმოები ვალდებული არიან გამოაქვეყნონ ან/და 
სააგენტოს წარუდგინონ გამარტივებული ანგარიშგებები (საბალანსო უწყისი და შესაბამის 
განმარტებით შენიშვნები) სააგენტოს მიერ დადგენილი წესების მიხედვით, გარდა იმ შემთხვევისა 
თუ კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული

5. სდპ-ები ვალდებულნი არიან ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული 
ანგარიშგებები გამოაქვეყნონ საკუთარ ვებ-გვერდზეც.

თთავი III
აუდიტი

მუხლი 9. აუდიტის ჩატარების სამართლებრივი საფუძვლები
1. საქართველოში აუდიტი ტარდება აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ISA) 

შესაბამისად.
2. აუდიტორი იყენებს აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო საბჭოს 

(IAASB) სხვა გამოცემებს, რომელიც მოიცავს აუდიტთან დაკავშირებულ სხვა სერვისებს, 
როგორებიცაა მიმოხილვა, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურებები, ასეთი 
მომსახურების გაწევისას.

3. აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ISA) გამოყენება სავალდებულოა. მის  
საქართველოს სახელმწიფო ენაზე ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს სააგენტო.

4. აუდიტორული ფირმების, რომლებიც აუდიტს უტარებენ სდპ-ებს, აუდიტის პროცესის 
განხორციელების ორგანიზებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები დგინდება სააგენტოს 
ნორმატიული აქტით.  

მუხლი 10. აუდიტის ჩატარების უფლებამოსილება და აუდიტორთა ერთიანი რეესტრი
1. საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირი, უცხოური საწარმოს ფილიალი და 

ფიზიკური პირი საქართველოში აუდიტის ჩატარების უფლებამოსილებას იძენენ  აუდიტორთა 
რეესტრში რეგისტრაციის შემდეგ;

2. აუდიტორთა რეესტრს აწარმოებს სააგენტო.  რეესტრის წარმოების წესს, რეესტრის 
ფორმას და მასში შემავალი ინფორმაციის ნუსხას ამტკიცებს სააგენტო ნორმატიული აქტით.  

3. აუდიტორთა რეესტრში შეყვანილი იქნება მხოლოდ ის აუდიტორები/აუდიტორული 
ფირმები, რომლებიც აკმაყოფილებენ კანონით განსაზღვრულ მოთხოვნებს. აუდიტორთა რეესტრი 
საჯაროა.

4. აუდიტორთა რეესტრში რეგისტრაციის მიზნით პროფესიული ორგანიზაციები  
სააგენტოს წარუდგენენ მოთხოვნილ ინფორმაციას/დოკუმენტაციას წევრ პირებზე. 

5. აუდიტორთა რეესტრში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური პირი უნდა 
აკმაყოფილებდეს შემდეგ  პირობებს:

ა) გააჩნდეს პროფესიული ორგანიზაციის გაცემული სერტიფიცირების დამადასტურებელი 
დოკუმენტი;

ბ) იყოს პროფესიული ორგანიზაციის წევრი დაგააჩნდეს მინიმუმ 3 წლიანი პრაქტიკული 
გამოცდილება, ფინანსური ანგარიშგების აუდიტში გამოცდილი პრაქტიკოსი აუდიტორის 
ზედამხედველობის ქვეშ;

გ)  არ არის ნასამართლევი  მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის, 
ტერორიზმის დაფინანსებისათვის ან/და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისათვის ან სხვა 
ეკონომიკური დანაშაულისათვის;

დ) იცავს და არ აქვს დარღვეული ეთიკის ნორმები. 
6. აუდიტორთა რეესტრში რეგისტრაციით დაინტერესებული საქართველოში 

რეგისტრირებული აუდიტორული ფირმა უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ  პირობებს:
ა) ჰყავდეს დასაქმებული სულ მცირე 1 აუდიტორი, რომელიც აკმაყოფილებს ამ მუხლის 

მე-5 პუნქტით დადგენილ მოთხოვნებს. 
ბ) ფირმაში 50%-ზე მეტი ხმის უფლებას ფლობენ რეესტრში ასახული აუდიტორი, 

აუდიტორული ფირმა და ; ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის 
(OECD) წევრ ქვეყნებსა და ევროკავშირის წევრ ქვეყნების აუდიტორულ რეესტრში 
რეგისტრირებული ფირმა.
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6.   აუდიტორთა რეესტრში შეყვანილი აუდიტორები/აუდიტორული ფირმები 
უფლებამოსილი იქნებიან ჩაატარონ სდპ-ების აუდიტი მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ გავლილი 
ექნებათ შესაბამისი ხარისხის კონტროლი, რაც აისახება რეესტრში სააგენტოს მიერ;

7. აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა ვალდებულია რეესტრში დაფიქსირებული 
ნებისმიერი ინფორმაციის ცვლილების შესახებ ინფორმაციაშეატყობინოს სააგენტოსა და 
პროფესიულ ორგანიზაციას, ცვლილების დაფიქსირებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღიდა.

8. აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა, რომელიც აღარ აკმაყოფილებს აუდიტორთა 
რეესტრში რეგისტრაციის პირობებს, ექვემდებარება აუდიტორთა რეესტრიდან ამოღებას და 
ერთმევა აუდიტის ჩატარების უფლება. აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის რეესტრიდან 
ამოღებაზე პასუხისმგებელია სააგენტო, მის მიერ განსაზღვრული წესის მიხედვით.

9. სააგენტო ვალდებულია, მის მიერ განსაზღვრული სტანდარტით განსაზღვრული 
საქართველოს სამართლის  საკვალიფიკაციო ტესტის ჩაბარებისა და შესაბამისი მიმართვის 
საფუძველზე, აუდიტორთა რეესტრში შეიყვანოს  ეკონომიკური განვითარებისა და 
თანამშრომლობის ორგანიზაციის (OECD) წევრ ქვეყნებსა და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში 
არსებული ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) ნამდვილი წევრი, რომელსაც სურს 
აუდიტის ჩატარება საქართველოში. ამ პუნქტის შესაბამისად, რეესტრში შეყვანილ პირებზე 
რეესტრში შეყვანის შემდეგ გავრცელდება ამ კანონითა და მის საფუძველზე მიღებული 
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით განსაზღვრული მოთხოვნები და შეზღუდვები.  

10.  ამ მუხლის მე-9 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევის გარდა, სააგენტო 
უფლებამოსილია დაადგინოს იმ სახელმწიფოთა ჩამონათვალი, რომელთა ბუღალტერთა 
საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) ნამდვილ წევრსაც ექნება რეესტრში დარეგისტრირების უფლება. 

11. აუდიტორთა/აუდიტორული ფირმების როტაციისწესს ადგენს სააგენტო 
ნორმატიული აქტით, ხოლო ზედამხედველობას დაქვემდებარებული სუბიექტების აუდიტორების 
როტაციის წესს  - შესაბამისი საზედამხედველო ორგანოსთან შეთანხმებით. 
აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების სავალდებულო როტაცია უნდა განხორციელდეს 
არაუგვიანეს 10 წელიწადში ერთხელ. როტაციის წესის დარღვევის შემთხვევაში აუდიტის 
მოთხოვნა ჩაითვლება შეუსრულებლად. 

მმუხლი 11. პროფესიული სერტიფიცირება და განგრძობითი განათლება
1. სააგენტო ვალდებულია შეიმუშავოს და დააწესოს პროფესიული სერტიფიცირებისა და 

განგრძობითი განათლების სტანდარტები, ასევე სხვა მოთხოვნები აუდიტორების კვალიფიკაციის 
მიმართ. პროფესიული სერტიფიცირებისათვის წარსადგენი დოკუმენტაციისა და განგრძობითი 
განათლებისათვის საჭირო საგნების ჩამონათვალს განსაზღვრავს  პროფესიული სერტიფიცირების 
სტანდარტი.

2. აუდიტორების თეორიული ცოდნის მინიმალური დონის დადასტურება 
ხორციელდება პროფესიული სერტიფიცირების მეშვეობით. სერტიფიცირებული პირი 
წარმოადგენს პროფესიონალ ბუღალტერს. პროფესიული სერტიფიცირების გავლა პირს არ ანიჭებს 
აუდიტის ჩატარების უფლებას, სანამ არ განხორციელდება მისი აუდიტორთა რეესტრში 
რეგისტრაცია. 

3. იმისათვის, რომ პირმა გაიაროს სერტიფიცირება, მას უნდა გააჩნდეს შესაბამისი 
განათლება და წარმოადგინოს პროფესიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი 
სააგენტოს მიერ შემუშავებული სასერტიფიკაციო და სწავლების აღიარების წესების თანახმად. 

4. ფიზიკურ პირს, რომელმაც გაიარა სასერტიფიკაციო ტესტირება საქართველოს 
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალ საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირი -  შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში (შემდგომში - გამოცდების 
ეროვნულ ცენტრში), უფლება აქვს  მიმართოს პროფესიულ ორგანიზაციას სერტიფიკატის 
მისაღებად. ასეთ შემთხვევაში პროფესიული  ორგანიზაცია ვალდებულია გასცეს აღნიშნული 
სერტიფიკატი. 

5. სტანდარტით განსაზღვრული ზოგიერთი საკვალიფიკაციო დისციპლინების ჩათვლის 
ან სასერტიფიკაციო გამოცდებზე დაშვების მიზნით, სააგენტო უფლებამოსილია აღიაროს 
პროფესიული ორგანიზაციების და უმაღლესი სასწავლებლების სტანდარტის შესაბამისად 
განხორციელებული სასწავლო პროგრამები. 
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6. იმისათვის, რომ აუდიტორებმა შეინარჩუნონ თეორიული ცოდნა და პროფესიული 
უნარები მისაღებ დონეზე, სააგენტო შესაბამისი სტანდარტით განსაზღვრავს შესაბამის საგნებს რის 
მიხედვითაც მოხდება მათი განგრძობით სწავლება. განგრძობითი განათლება ხორციელდება 
მხოლოდ    პროფესიული ორგანიზაციის ან/და აუდიტორული კომპანიის მიერ. პროფესიული 
ორგანიზაცია და აუდიტორული ფირმა ვალდებულნი არიან მონიტორინგი გაუწიონ აუდიტორთა 
განგრძობით განათლებას და აწარმოოს შესაბამისი აღრიცხვა. იმ შემთხვევაში, თუ პირი არ 
აკმაყოფილებს განგრძობითი განათლების მოთხოვნებს, პროფესიული ორგანიზაცია და 
აუდიტორული ფირმა ვალდებულნი არიან 5 სამუშაო დღის ვადაში აცნობონ აღნიშნულის 
თაობაზე  სააგენტოს.

7. ბუღალტერთა ან/და აუდიტორთა პროფესიული ორგანიზაციის მიერ პროფესიული 
სერტიფიცირებისა და განგრძობითი განათლების სფეროში სერტიფიცირების წესების 
დარღვევისათვის პასუხისმგებლობა განისაზღვრება საქართველოს ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი წესით.

მმუხლი 12. აუდიტის ჩატარების წესი
1. აუდიტი შეიძლება ჩატარდეს კანონის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ან სუბიექტის 

ინიციატივით. 
2. აუდიტორულ დასკვნას ხელმოწერით ადასტურებს გარიგების პარტნიორი. 

აუდიტორული ფირმის შიდა პროცედურით შესაძლებელი უნდა იყოს გარიგების პარტნიორის 
იდენტიფიცირება. 

3. სდპ-ს აუდიტი ტარდება ყოველწლიურად, საანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო 
წლის 31 ოქტომბრამდე, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული. 
სააგენტო უფლებამოსილია შესაბამის საზედამხედველო ორგანოსთან შეთანხმებით აუდიტის 
განმახორციელებელი პირებისათვის ამ კანონით დადგენილი მოთხოვნების გარდა დაადგინოს 
საქმიანობის/დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე დამატებითი მოთხოვნები სდპ-ს აუდიტთან 
მიმართებაში. 

4. სდპ–ს მიერ კანონმდებლობით გათვალისწინებული აუდიტის ჩაუტარებლობის 
შემთხვევაში სააგენტო გამოსცემს ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციულ სამართლებრივ აქტს, 
სუბიექტის ხარჯით, სავალდებული აუდიტის ჩატარების თაობაზე. აღნიშნული მოთხოვნა არ 
ვრცელდება ეროვნული ბანკის და დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურის ზედამხედველობას 
დაქვემდებარებული სუბიექტებზე. ზედამხედველობას დაქვემდებარებული სუბიექტებისათვის 
სავალდებულო ფორმით აუდიტის დანიშვნის წესს განსაზღვრავს საზედამხედველო ორგანო.

5. სდპ-ს აუდიტის ჩატარების უფლება აქვს მხოლოდ აუდიტორთა რეესტრში 
რეგისტრირებულ აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას, რომლებიც აკმაყოფილებენ სდპ–ს აუდიტის 
ჩატარებისათვის სააგენტოს მიერ დაწესებულ მოთხოვნებს. 

6. აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა ვალდებულია აუდიტის პროცესში შედგენილი 
და გამოყენებული დოკუმენტები (როგორც ელექტრონული ისე მატერიალური ფორმით 
არსებული) შეინახოს შესაბამისი საანგარიშგებო პერიოდის დასასრულიდან 6 წლის განმავლობაში.

მუხლი 13. აუდიტის ხარისხის უზრუნველყოფა
1. ყველა აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა ვალდებულია შეიმუშაოს საკუთარი 

ხარისხის კონტროლის სისტემის სათანადო პოლიტიკისა და  პროცედურები საერთაშორისო 
ხარისხის კონტროლის სტანდარტი 1-ის (ISQC1) შესაბამისად, რომელიც გამოცემულია აუდიტისა 
და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო საბჭოს (IAASB) მიერ.

2. ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი გულისხმობს აუდიტორული 
საქმიანობის ხარისხის კონტროლის სისტემის შეფასებას, თუ რამდენად შესაბამისობაშია ის 
საერთაშორისო სტანდარტებთან  და კანონით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან.

3. სააგენტო ვალდებულია შეიმუშავოს და დაამტკიცოს ხარისხის კონტროლის 
მონიტორინგთან დაკავშირებული ყველა წესი და  საჭირო პროცედურა საერთაშორისო 
სტანდარტების საფუძველზე, მათ შორის გზამკვლევი, კითხვარები და მეთოდური მითითებები.   

4. ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტის (ISQC) საქართველოს სახელმწიფო 
ენაზე ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს სააგენტო.
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5. სააგენტო ახორციელებს აუდიტორული საქმიანობის ხარისხის კონტროლს. 
სააგენტო უფლებამოსილია ხარისხის კონტროლი განახორციელოს რისკზე დამყარებული 
მიდგომის საფუძველზე. ამასთან, სააგენტო უფლებამოსილია, ჩაატაროს ხარისხის კონტროლი  
შემოსული საჩივრის საფუძველზე.

6. სააგენტო უფლებამოსილია იმ აუდიტორთა, რომლებიც არ ახორციელებენ აუდიტის 
ჩატარებას სდპ-ებისთვის, საქმიანობის ხარისხის კონტროლის განხორციელების 
უფლებამოსილიების დელეგირება განახორციელოს   პროფესიულ ორგანიზაციაზე, სააგენტოს 
მიერ დადგენილი წესების შესაბამისად. აღნიშნულ შემთხვევაში გავრცელდება ამ მუხლის მე-8 
პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნები.

7. ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი უნდა განხორციელდეს მაქსიმუმ 6 
წელიწადში ერთხელ აუდიტორებისთვის/აუდიტორული ფირმებისთვის და მაქსიმუმ 3 
წელიწადში ერთხელ იმ აუდიტორებისთვის/აუდიტორული ფირმებისთვის, რომლებიც სდპ-ების 
აუდიტს ატარებენ. 

8.  სააგენტო აუდიტორის/ აუდიტორული ფირმის ხარისხის კონტროლის სისტემის 
მონიტორინგს ახორციელებს ისეთი სერტიფიცირებული პირების მეშვეობით, რომლებიც უნდა 
აკმაყოფილებდნენ შემდეგ მოთხოვნებს:

ა) არ აქვთ დაინტერესება ხარისხის კონტროლის შედეგებით;
ბ) ჰქონდეს მინიმუმ 3 წლიანი აუდიტის პროექტების მართვის გამოცდილება 
გ) სდპ-ების ხარისხის კონტროლის შემთხვევაში მინიმუმ 4 წლიანი აუდიტის პროექტების 

მართვის გამოცდილება შესაბამისი დარგის სდპ-ების აუდიტში; 
დ) უნდა ჰქონდეს გავლილი ხარისხის კონტროლის სპეციალური ტრენინგი; 
ე)  უნდა აკმაყოფილებდეს პროფესიული ეთიკის ნორმებს;
9. ხარისხის კონტროლის შეფასების შედეგები ექვემდებარება ყოველწლიურ საჯარო 

გამოქვეყნებას. 
10. აუდიტორის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შემთხვევაში 

გამოვლენილ დარღვევებზე პასუხისმგებლობა ეკისრება აუდიტორს. აუდიტორული ფირმის 
ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შემთხვევაში გამოვლენილ დარღვევებზე  
პასუხისმგებლობა ეკისრება აუდიტორულ ფირმას ან/და ყოველ კონკრეტულ აუდიტორულ 
დასკვნაზე − შესაბამის გარიგების პარტნიორს.

11. მონიტორინგის დასკვნას იხილავს სააგენტო და იღებს გადაწყვეტილებას 
აუდიტორული ფირმისათვის/აუდიტორისათვის შესაბამისი მოთხოვნების დადგენის ან/და 
პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ.

12. როგორც აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა, ისე აუდიტორულ ფირმაში 
დასაქმებული ყველა სერტიფიცირებული პირი უფლებამოსილია პირადად ან/და წარმომადგენლის 
მეშვეობით მიიღოს მონაწილეობა მის მიმართ შედგენილი მონიტორინგის დასკვნის განხილვაში 
და წარადგინოს ახსნა-განმარტება.

13. თუ ხარისხის კონტროლის მონიტორინგის შედეგი არ არის დამაკმაყოფილებელი 
და აუდიტორული ფირმა/აუდიტორი სააგენტოს მიერ განსაზღვრულ ვადაშე ვერ განახორციელებს 
სააგენტოს მიერ მიცემული რეკომენდაციების შესრულებას სააგენტოს მიერ დადგენილ ვადებში, 
მაშინ სააგენტო  ვალდებულია ასეთ აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას შეუწყვიტოს რეგისტრაცია  
აუდიტორის რეესტრში.

14. ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგები დაუყოვნებლივ უნდა 
აისახოს აუდიტორთა რეესტრში.

მმუხლი 14. ეთიკის წესები
1. აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა ვალდებულია პროფესიული მომსახურების 

განხორციელებისას დაიცვას ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) მიერ დადგენილი 
პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსი (IESBA Code).

2. პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსის (IESBA Code) ქართულ ენაზე 
ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს სააგენტო.

4. აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა იმ სუბიექტისგან დამოუკიდებელი უნდა იყოს, 
რომელსაც იგი აუდიტს უტარებს. ამასთანავე, იგი არ უნდა იყოს ჩართული ამ სუბიექტის 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.
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5. აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას უფლება არ აქვს, ჩაატაროს აუდიტი იმ შემთხვევაში, 
თუ: 

ა) სუბიექტსა და აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას შორის არსებობს ფინანსური ან/და სხვა 
ინტერესი, რომელმაც შესაძლებელია გავლენა მოახდინოს სუბიექტზე გაცემული აუდიტორული 
დასკვნის შინაარსზე;

ბ) სუბიექტი და აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა არიან ურთიერთდამოკიდებული 
პირები, რომელთა შორის განსაკუთრებულ ურთიერთობათა არსებობამ შეიძლება გავლენა 
მოახდინოს მათი ან მათ მიერ წარმოდგენილი პირების საქმიანობის პირობებზე ან ეკონომიკურ 
შედეგზე;

გ) სუბიექტსა და აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას შორის არსებობს შრომითი 
ურთიერთობა. 

6. ამ მუხლის მიზნებისათვის ფინანსურ ინტერესად ჩაითვლება ინტერესი აქციებსა და 
სხვა ფასიან ქაღალდებში, სესხებსა და სხვა სავალო ვალდებულებებში, ისეთი უფლებებისა და 
ვალდებულებების ჩათვლით, რომლებიც ითვალისწინებს ასეთი ინტერესის მოპოვებას, ასევე 
წარმოებულებს, პირდაპირ დაკავშირებულს ასეთი ინტერესის მოპოვებასთან. 

7. ბუღალტრული აღრიცხვის საკითხებთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობა არ 
შეიძლება გახდეს აუდიტორთან/აუდიტორულ ფირმასთან სახელშეკრულებო ურთიერთობის 
შეწყვეტის საფუძველი.

8. აუდიტორმა/აუდიტორულმა ფირმამ უნდა გამოიჩინოს პროფესიული სკეპტიციზმი, 
განსაკუთრებით საწარმოს მენეჯმენტის მიერ შეფასებული სამართლიანი ღირებულების, 
აქტივების გაუფასურების, რეზერვის და სამომავლო ფულადი ნაკადების აუდიტის დროს

9. ამ მუხლის მოქმედება აგრეთვე ვრცელდება პროფესიულ ორგანიზაციებზე, ხარისხის 
კონტროლის შემმოწმებელსა და აუდიტორულ ფირმაში დასაქმებულ სერტიფიცირებულ პირზე, 
მათ მიერ შესაბამისი უფლებამოსილების განხორციელებისას. 

10. ამ მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნების შეუსრულებლობის 
შემთხვევაში აუდიტორს სააგენტოს მიერ დაეკისრება დისციპლინარული პასუხისმგებლობა. სდპ 
საწარმოს აუდიტის ჩატარებისას ამ მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნების 
შეუსრულებლობის შემთხვევაში სუბიექტი განმეორებით ატარებს აუდიტს შესაბამის 
საანგარიშგებო პერიოდთან მიმართებაში, ხოლო სუბიექტის მიმართ კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული ვადები ითვლება შესრულებულად. განმეორებითი აუდიტის ჩატარების 
ვადებს განსაზღვრავს სააგენტო ნორმატიული აქტით.

მმუხლი 15. ინფორმაციის კონფიდენციალურობა
1. აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის მიერ პროფესიული მომსახურების 

განხორციელებისას მიღებული ინფორმაცია კონფიდენციალური ინფორმაციაა. 
2. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა, 

აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა ვალდებულია: 
ა) დაიცვას კონფიდენციალური ინფორმაცია, დროის გასვლისა და საქმიანობის შეცვლის 

მიუხედავად; 
ბ) სუბიექტის თანხმობის გარეშე არ გაამჟღავნოს ამ სუბიექტის შესახებ მასთან არსებული 

კონფიდენციალური ინფორმაცია, გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა;
3. აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის შეცვლის შემთხვევაში წინა 

აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას უფლება აქვს, შემდეგ აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას 
გადასცეს შესაბამისი ინფორმაცია იმ სუბიექტის შესახებ, რომელსაც აუდიტი ჩაუტარა.

4. აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას უფლება აქვს, სუბიექტის თანხმობის შემთხვევაში 
კონფიდენციალური ინფორმაცია  სხვა პირს გადასცეს.

5. ამ მუხლის მოქმედება აგრეთვე ვრცელდება ხარისხის კონტროლის შემმოწმებელსა და 
აუდიტორულ ფირმაში დასაქმებულ სერტიფიცირებულ პირზე, მათ მიერ შესაბამისი 
უფლებამოსილების განხორციელებისას მიღებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით.
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თთავი IV. პროფესიული ორგანიზაციები

მუხლი 16. მოთხოვნები პროფესიული ორგანიზაციების მიმართ
1. ამ კანონის მიზნებისათვის პროფესიული ორგანიზაციად ითვლება   საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად შექმნილი ბუღალტერთა ან/და აუდიტორთა პროფესიული 
ორგანიზაცია, რომელიც რეგისტრირებულია არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირად 
და აკმაყოფილებს ამ კანონისა და მის საფუძველზე გამოცემული ნორმატიული აქტების 
მოთხოვნებს.

2. პროფესიული ორგანიზაცია უნდა აკმაყოფილებდეს ბუღალტერთა საერთაშორისო 
ფედერაციის (IFAC) მოთხოვნებს. ამასთან, პროფესიული ორგანიზაციის უნდა გააჩნდეს შიგა 
პოლიტიკა და პროცედურები ქვემოთ ჩამოთვლილ საკითხებთან მიმართებით:

ა) მოთხოვნები სერტიფიცირებულ პირთა განათლების მიმართ;
ბ) თავისი წევრების მიერ პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსის (IESBA Code) 

მოთხოვნების დაცვის უზრუნველყოფის სისტემა;
გ) დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების სისტემა.
დ) აქვეყნებს ყოველწლიურ ფინანსური ანგარიშგებასა და  ყოველწლიური საქმიანობის 

შესახებ ანგარიშს.
ე) აქვს საკუთარი ვებ–გვერდი, რომელზეც ახორციელებს წევრი აუდიტორების და მის 

მიერ სერტიფიცირებული პირების რეესტრისა და წლიური აუდირებული ფინანსური 
ანგარიშგების განთავსებას. 

 3. სააგენტოს აქვს პროფესიული ორგანიზაციის ამ მუხლის მოთხოვნებთან შესაბამისობის 
მონიტორინგის განხორციელების უფლებამოსილება.  

 4. პროფესიული ორგანიზაციის წევრების უმრავლესობა უნდა წარმოადგენდეს 
აუდიტორს.  

თავი V
პასუხისმგებლობა და დავის გადაწყვეტა

მუხლი 17. პასუხისმგებლობა ამ კანონისა და მის საფუძველზე გამოცემული ნორმატიული 
აქტების დარღვევისათვის

1. სააგენტო უფლებამოსილია ამ კანონისა და მის საფუძველზე გამოცემული 
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების მოთხოვნების დარღვევისათვის თანამიმდევრულად, 
ხოლო დარღვევისა და შესაძლო რისკის სერიოზულობიდან გამომდინარე, – 
არათანამიმდევრულად აუდიტორული ფირმის/აუდიტორის და პროფესიული ორგანიზაციის ან 
სუბიექტის მიმართ, გამოიყენოს შემდეგი ტიპის სანქციები:

ა) წერილობითი გაფრთხილება;
ბ) საჯარო გაფრთხილება (აუდიტორთა რეესტრში ასახვა)
გ) ფულადი ჯარიმა
დ) რეესტრიდან ამოღება. 
2. შემოსავლების სამსახური უფლებამოსილია ამ კანონის მოთხოვნების დარღვევისათვის 

თანამიმდევრულად, ხოლო დარღვევისა და შესაძლო რისკის სერიოზულობიდან გამომდინარე, – 
არათანამიმდევრულად, იმ სდპ-ების მიმართ, რომლებიც არ ექვემდებარება ზედამხედველობას, 
გამოიყენოს შემდეგი ტიპის სანქციები:

ა) წერილობითი გაფრთხილება;
ბ) ფულადი ჯარიმა;
3. ფულადი ჯარიმის თანხები მიემართება ბიუჯეტში, საქართველოს საბიუჯეტო 

კოდექსით დადგენილი წესით.
4. აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა, რომელიც  უარს აცხადებს ან განზრახ თავს არიდებს 

ხარისხის მაკონტროლებელ ორგანოსთან თანამშრომლობას, იღებს წერილობით გაფრთხილებას, 
მსგავსი ქმედების განმეორების შემთხვევაში ღებულობს საჯარო გაფრთხილებას, რომელიც 
აუდიტორთა რეესტრში მისი პირადი მონაცემების ველში აისახება.  ამ შემთხვევაში ხარისხის 
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მაკონტროლებელი ორგანო უფლებამოსილია აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა  12 თვემდე 
ვადით ამოიღოს აუდიტორთა რეესტრიდან. 

5. აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა ექვემდებარება რეესტრიდან ამოღებას:
ა) განაცხადის საფუძველზე;
ბ) თუ მის მიმართ კანონიერ ძალაში შევიდა სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი;
გ) თუ აუდიტორი აღარ არის  პროფესიული ორგანიზაციის წევრი
დ) თუ აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა არ თანამშრომლობს ხარისხის მაკონტროლებელ 

ორგანოსთან;
ზ) თუ აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა არ ასრულებს საერთაშორისო სტანდარტების 

მოთხოვნებს და ეთიკის წესებს;
თ) თუ აუდიტორი არ ასრულებს განგრძობითი განათლების დადგენილი სტანდარტს.
6. ამ კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევისათვის პასუხისმგებლობა 

განისაზღვრება საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი 
წესით.

 
მმუხლი 18. დავის გადაწყვეტა სასამართლოს წესით
1. ამ კანონიდან გამომდინარე დავა განიხილება და გადაწყდება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
2. სააგენტოს ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტები სანქციების 

დაკისრების თაობაზე გასაჩივრდება სასამართლოში, საქართველოს ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი წესით. 

მუხლი 19. პასუხისმგებლობის დაკისრების წესი
1. სამართალდარღვევის საქმის წარმოების დაწყების საფუძველია ამ კანონის მე-17 

მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის გამოვლენა, რომლის შესახებაც დგება 
სამართალდარღვევის ოქმი. სამართალდარღვევის ოქმს ხელს აწერს მის შედგენაზე 
უფლებამოსილი პირი.

2. ამ კანონის მე-17 მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის გამოვლენისას 
ამავე კანონის მე-2 მუხლის ,,ქ.ე“, ,,ქ.ვ“ ,,ქ.ზ“  ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული სუბიექტების 
მიმართ პასუხისმგებლობის ზომას განსაზღვრავსსამართალდარღვევის ოქმს ადგენს სააგენტო, თუ 
საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. მე-2 მუხლის ,,ქ.ა“, ,,ქ.ბ“, 
,,ქ.გ“ და ,,ქ.დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ, ეროვნული ბანკის და დაზღვევის 
ზედამხედველობის სამსახურის ზედამხედველობას დაქვემდებარებულ სუბიექტებზე.

3. ამ კანონის მე-17 მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის გამოვლენისას 
ამავე კანონის მე-2 მუხლის ,,ქ.ე“, ,,ქ.ვ“ ,,ქ.ზ“  ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული სუბიექტების 
მიმართ სამართალდარღვევის საქმის წარმოების წესს, სამართალდარღვევის ოქმს ფორმასა და მისი 
შევსების წესს ადგენს სააგენტო/სსიპ - შემოსავლების სამსახური. 

მუხლი 20. პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა
 სდპ-ს აუდიტორი ვალდებულია სუბიექტისათვის შესაძლო მატერიალური ზიანის 

ანაზღაურების მიზნით დააზღვიოს თავისი პროფესიული პასუხისმგებლობა სააგენტოს მიერ 
დადგენილი წესით, მაგრამ არანაკლებ სახელშეკრულებო თანხების ორმაგი ოდენობით 

თავი VI
სააგენტოს უფლებამოსილება, სტრუქტურა და დაფინანსება

მუხლი 21. სააგენტოს სამართლებრივი სტატუსი, უფლებამოსილება და ფუნქციები
1. სააგენტო არის საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ბუღალტრული 

აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების, აუდიტორული საქმიანობის ზედამხედველობის წარმოე-
ბისა და ინფორმაციის გამჭვირვალობის მიზნით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 
მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც 
დამოუკიდებლად ახორციელებს თავის საქმიანობას საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე. 
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2. სააგენტო საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციით, საერთაშორისო 
ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების, ამ კანონის, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 
შესახებ“ საქართველოს კანონით და სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად. 

3. სააგენტოს აქვს დამოუკიდებელი ბალანსი, საბანკო ანგარიში, ბეჭედი სახელმწიფო 
გერბის გამოსახულებით და საკუთარი სახელწოდებით.

4. სააგენტო თავის ბიუჯეტს განკარგავს დამოუკიდებლად.
5. სააგენტოს სტრუქტურა და სტრუქტურული ერთეულების უფლებამოსილებები, 

სააგენტოს მმართველობის პრინციპები, გადაწყვეტიულებების მიღების წესები და პროცედურები, 
ხელმძღვანელობისა და პერსონალის შეფასების პრინციპები განისაზღვრება სააგენტოს 
დებულებით, რომელსაც ამტკიცებს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი.

6. სამსახური უფლებამოსილებების განხორციელებისას, საქართველოს საერთაშორისო 
ხელშეკრულებებიდან და შეთანხმებებიდან გამომდინარე, საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით თანამშრომლობს სხვა სახელმწიფოთა შესაბამის ორგანოებთან და 
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან

7. სააგენტოს ფუნქციებში შედის:
ა)  ფინანსური აღრიცხვისა და ანგარიშგების და აუდიტის სფეროში ერთიანი პოლიტიკის 

წესებისა და სხვა ნორმატიულის აქტების შემუშავება, ხოლო სდპ-სთან მიმართებაში აღნიშნული 
წესების/აქტების შემუშავება შესაბამის საზედამხედველო ორგანოსთან ერთად.

ბ) აუდიტორული საქმიანობის განსახორციელებლად შესაბამისი წესებისა და მოთხოვნების 
განსაზღვრა;

გ) ხარისხის კონტროლის სისტემისა და მისი მონიტორინგის წესების განსაზღვრა; 
დ) აუდიტორთა რეესტრში რეგისტრირებული აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის და 

აუდიტორების ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი;
ე) მის საქმიანობაში შემავალ, კანონმდებლობით განსაზღვრულ სამართალდარღვევებზე 

ფულადი ჯარიმების დაკისრება ამ კანონისა და თავის მიერ დადგენილი ნორმატიული აქტების 
მოთხოვნების შესაბამისად;

ვ) სტატისტიკური ანალიზი წარმოება;
ზ)სასერტიფიკაციო და განგრძობითი განათლების მოთხოვნების განსაზღვრა, მათ 

შესრულების მონიტორინგი და სასერტიფიკაციო და განგრძობითი განათლების აღიარების წესების 
შემუშავება;

თ) აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების რეესტრის  მის მიერ დადგენილი წესების 
შესაბამისად;

ი) ფინანსური ანგარიშგებების საჯაროობისა და  ხარისხის უზრუნველყოფა;
კ) საქმიანობის ყოველწლიური ანგარიშის მოამზადება და ოფიციალურ ვებ გვერდზე 

გამოაქვეყნება;
ლ) კომპეტენციის ფარგლებში სამართალდარღვევათა პრევენცია და გამოვლენა, აუდიტთან 

დაკავშირებული საჩივრების განხილვა;
მ) ამ კანონითა და სააგენტოს დებულებით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების 

განხორციელება.
8. სააგენტო უფლებამოსილია თავის საქმიანობის განხორციელების უფლებამოსილიების 

დელეგირება განახორციელოს სხვა პირებზე. აღნიშნული დელეგირებული უფლებამოსილების 
სხვა პირისათვის გადაცემა დაუშვებელია.   

მმუხლი 22. სააგენტოს დაფინანსების წყაროები
1. სააგენტოს დაფინანსების წყაროებია:
ა) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება;
ბ) სახელმწიფო შეკვეთით შესრულებიდან მიღებული შემოსავალი;
გ) ხელშეკრულების საფუძველზე შესრულებული სამუშაოდან მიღებული შემოსავალი; 
დ) „გრანტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლით განსაზღვრული დონორის 

მიერ გაცემული გრანტებით;
ე) სააგენტოს მიერ მომსახურების გაწევისათვის დადგენილი საფასური;
ე) საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები.
2. სააგენტოს მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურები და მათი განაკვეთები, 

აგრეთვე მომსახურების საფასურის გადახდის წესი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის 
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დადგენილებით.

მმუხლი 23. სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორი
1. სააგენტოს ხელმძღვანელობს აღმასრულებელი დირექტორი, რომელიც იმავდროულად 

არის სააგენტოს საბჭოს თავმჯდომარე. 
2. აღმასრულებელ დირექტორს თანამდებობაზე 5 წლის ვადით ნიშნავს და ათავისუფლებს 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი საქართველოს ფინანსთა მინისტრის წარდგინებით. ერთი და 
იგივე პიროვნება შეიძლება დანიშნული იქნას ზედიზედ მხოლოდ 2 ვადით.

 3. აღმასრულებელ დირექტორს ჰყავს მოადგილე, რომელიც ასრულებს დირექტორის 
მოვალეობებს მისი არყოფნის შემთხვევაში. 

4. აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეს თანამდებობაზე ნიშნავს და 
თანამდებობიდან ათავისუფლებს აღმასრულებელი დირექტორი. 

5. აღმასრულებელი დირექტორი არის საჯარო მომსამსახურე და მასზე ვრცელდება საჯარო 
მომსამსახურის მიმართ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ინტესთა შეუთავსებლობის 
მოთხოვნები.

6. აღმასრულებელი დირექტორი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს:
ა) აქვს უმაღლესი განათლება და არის სერტიფიცირებული;
ბ) უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 5 წლიანი აუდიტის  გამოცდილება ხელმძღვანელ 

თანამდებობაზე სდპ-ს აუდიტის სფეროში;
გ) უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში არ უნდა ახორციელებდეს აქტიურ საქმიანობას 

აუდიტის სფეროში;
დ) არ უნდა იყოს ნასამართლევი მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის, 

ტერორიზმის დაფინანსებისათვის ან/და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისათვის ან სხვა 
ეკონომიკური დანაშაულისათვის.

ე) აღმასრულებელ დირექტორს და მისი ოჯახის წევრს უფლება არა აქვს ფლობდეს აქციებს 
ან კაპიტალის წილს, ხმის უფლებას იმ აუდიტორულ ფირმაში, რომლის საქმიანობის 
ზედამხედველობაც სააგემმნტოს  უფლებამოსილებას განეკუთვნება. 

მუხლი 24. სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორის ფუნქციები
1. აღმასრულებელი დირექტორი:
ა)  ხელმძღვანელობს სააგენტოს;
  გ) შეიმუშავებს სააგენტოს საშტატო განრიგსა და სახელფასო ფონდს  და დასამტკიცებლად 

წარუდგენს სააგენტოს საბჭოსათვის;
დ) თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სააგენტოს 

თანამშრომლებს; 
ე) შეიმუშავებს სააგენტოს  ბიუჯეტის პროექტს;   
ვ ) არაუგვიანეს ყოველი წლის 1 მაისისა, სააგენტოს ყოველწლიური საქმიანობის ანგარიშს 

წარუდგენს საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს პარლამენტს; 
    ზ) უზრუნველყოფს სააგენტოს საბჭოს მიერ დამტკიცებული, სააგენტოს ყოველწლიური 
საქმიანობის ანგარიშის საჯაროობას; 

თ) გამოსცეს მის უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ სამართლებრივ აქტებს;
ი) ასრულებს სააგენტოს დებულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით  განსაზღვრულ 

სხვა ფუნქციებს.
 2. სააგენტოს ეფექტიანი საქმიანობის უზრუნველყოფის მიზნით აღმასრულებელი 

დირექტორი უფლებამოსილია სააგენტოს საბჭოს რეკომენდაციების გათვალისწინებით მოიწვიოს 
უცხოელი ან ადგილობრივი ექსპერტები შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე.

მუხლი 25. სააგენტოს  საბჭო
1. სააგენტოს უმაღლესი ორგანოა სააგენტოს საბჭო (შემდგომში – საბჭო).
2. საბჭო შედგება  7 წევრისაგან საბჭოს წევრი უნდა იყოს ბოლო სამი წლის განმავლობაში 

არაპრაქტიკოსი, კვალიფიციური, პროფესიონალი, გამოცდილი, კომპეტენტური ფინანსური 
აღრიცხვისა და ანგარიშგების, აუდიტის, ეკონომიკის, ფინანსების ან სამართლის დარგში და 
რომელთაც აქვთ შესაბამის სფეროში მინიმუმ 5 წლიანი მუშაობის გამოცდილება. სამართლის 
დარგის წარმომადგენელთა რაოდენობა არ უნდა იყოს ორზე მეტი. საბჭოს წევრობის კანდიდატი 
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არ უნდა იყოს ნასამართლევი მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის, ტერორიზმის 
დაფინანსებისათვის ან/და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისათვის ან სხვა ეკონომიკური 
დანაშაულისათვის.

3. საბჭოს თავმჯდომარის გარდა საბჭოს დარჩენილი 6 წევრიდან 1 წევრის კანდიდატურას 
დასამტკიცებლად წარადგენს საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭო, 1 წევრს – საქართველოს 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, 1 წევრს დაზღვევის ზედამხედველობის 
სამსახური, 1 წევრს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, საბჭოს დანარჩენი 2 წევრს პროფესიული 
ორგანიზაციებიდან და აკადემიური წრეებიდან წარადგენს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი. 

4. საბჭოს წევრი არ უნდა იყოს ნასამართლევი მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე 
დანაშაულისათვის, ტერორიზმის დაფინანსებისათვის ან/და უკანონო შემოსავლის 
ლეგალიზაციისათვის ან სხვა ეკონომიკური დანაშაულისათვის.

5. საბჭოს წევრს, მისი ოჯახის წევრს უფლება არა აქვს ფლობდეს აქციებს ან  კაპიტალის 
წილს, ხმის უფლებას იმ აუდიტორულ კომპანიაში, რომლის საქმიანობის ზედამხედველობაც 
სააგენტოს უფლებამოსილებას განეკუთვნება.

6. სააგენტოზე  არ ვრცელდება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-11 მუხლი.

7. ამ კანონით გათვალისწინებულ საბჭოს წევრთა კანდიდატურებს საქართველოს პრემიერ 
მინისტრს წარუდგენენ შესაბამისი უწყებების ხელმძღვანელები. პრემიერ-მინისტრი 
კანდიდატურებს ამტკიცებს 2 კვირის ვადაში.

8. საბჭოს წევრების უფლებამოსილების ვადაა 5 წელი.
9. საბჭოს წევრის საქმიანობა არ არის ანაზღაურებადი.

მმუხლი 26. საბჭოს ფუნქციები
საბჭოს ფუნქციებია:
ა) სააგენტოს სტრატეგიისა და პოლიტიკის დამტკიცება;
ბ) სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორის მიერ წარდგენილი სააგენტოს ყოველწლიური 

საქმიანობის ანგარიშის განხილვა და დამტკიცება;
გ) ამ კანონით დადგენილი სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიის განხილვა, 

რეკომენდაციების მომზადება და დამტკიცება ან საერთაშორისო სტანდარტებისა და 
მეთოდოლოგიის აღიარება; 

დ) სააგენტოს საშტატო განრიგისა და სახელფასო ფონდის განხილვა და დამტკიცება;
ე) სააგენტოს ბიუჯეტის პროექტის განხილვა და დამტკიცება;
ვ) სააგენტოს დებულების შემუშავება და დამტკიცება, რომლითაც უნდა განისაზღვროს 

საბჭოს მუშაობისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცედურები;
ზ) სააგენტოს საქმიანობიდან გამომდინარე გადაწყვეტილებების მიღება;
თ) ამ კანონითა და საბჭოს დებულებით გათვალისწინებული სხვა საქმიანობა;
ი) სააგენტოს კომპეტენციის ფარგლებში დისციპლინარული პასუხისმგებლობის 

დაკისრება;
კ) სააგენტოს გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებული საჩივრების განხილვა.

მუხლი 27. საბჭოს წევრისა და აღმასრულებელი დირექტორის 
          უფლებამოსილებათა შეწყვეტის საფუძვლები
1. საბჭოს წევრის და დირექტორის უფლებამოსილების შეწყვეტის საფუძვლებია: 
ა) პირადი განცხადება;
ბ) ვადის ამოწურვა;
გ) ინტერესთა კონფლიქტის არსებობა;
დ) სასამართლოს მიერ უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარება,  გარდაცვლილად 

გამოცხადება ან მხარდაჭერის მიმღებად ცნობა, თუ სასამართლოს გადაწყვეტილებით სხვა რამ არ 
არის განსაზღვრული; 

ე) მის მიმართ სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლა;
ვ) გარდაცვალება.   

მუხლი 28. საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან  თანამშრომლობა
1. ამ კანონის განსაზღვრული ძირითადი პრინციპების გათვალისწინებით, ბუღალტრული 
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აღრიცხვისა და აუდიტის ეფექტიანი წარმოებისათვის მნიშვნელოვანია სააგენტოს 
თანამშრომლობა საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან.

2. სააგენტოს საერთაშორისო თანამშრომლობის მიზანია საერთაშორისო პრაქტიკისა და 
მეთოდოლოგიის დამკვიდრება და შესაბამისი გამოცდილების გაზიარება ამ სფეროში მოქმედ 
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან დადებული ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების 
საფუძველზე. 

3. ადგილობრივ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა გულისხმობს სააგენტოს 
თანამშრომლობას და კოორდინირებულ მუშაობას ფინანსური აღრიცხვისა და ანგარიშგების და 
აუდიტის მწარმოებელ ორგანოებთან,  პროფესიულ ორგანიზაციებთან, სხვა საჯარო 
დაწესებულებებთან, რომლებიც ახორციელებენ იმ სუბიექტების ზედამხედველობას, რომელთაც 
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მოეთხოვებათ ფინანსური ანგარიშგებების წარმოება 
ან/და აუდიტის ჩატარება

მმუხლი 29. გარდამავალი დებულებანი
1. საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს კოლეგიის 

და საქართველოს პარლამენტთან არსებული ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების კომისიის 
დადგენილებებით მიღებული, აგრეთვე ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის სფეროში 2013 
წლის 1 იანვრისათვის მოქმედი ნორმატიული აქტები მოქმედებს ამ კანონით გათვალისწინებული 
შესაბამისი სტანდარტების და  წესების გამოყენების ვალდებულების ძალაში შესვლამდე. 
ამასთანავე საქართველოს პარლამენტთან არსებული ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების 
კომისიის დადგენილებებით ზედამხედველობას დაქვემდებარებული სფეროების  ბუღალტრული 
აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმებისა და ანგარიშთა გეგმის გამოყენების წესებს ადგენს შესაბამისი 
საზედამხედველო ორგანო.

2. საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს მიერ 
გაცემული აუდიტორის სერტიფიკატების მფლობელები, რომელთა სერტიფიკატები ძალაშია 2013 
წლის 1 იანვრისათვის და ამ კანონის ამოქმედების დროისათვის ბუღალტერთა საერთაშორისო 
ფედერაციის (IFAC) წევრი ორგანიზაციის მიერ გაცემული პროფესიული ბუღალტრის 
სერტიფიკატების მფლობელები ითვლებიან სერტიფიცირებულ პირებად. 

3. ამ კანონის ამოქმედებისთანავე ჩამოყალიბდეს სააგენტო. საბჭოს დაკომპლექტება 
მოხდეს ამ კანონის ამოქმედებიდან 2 თვის ვადაში;

4. სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორი დაინიშნოს ამ კანონის ამოქმედებიდან 2 თვის 
ვადაში.

5. სააგენტომ უზრუნველყოს სააგენტოს დებულების დამტკიცება ამ კანონის 
ამოქმედებიდან 3 თვის ვადაში;

6. 2016 წლის 1 მაისამდე სააგენტომ უზუნველყოს აუდიტორთა რეესტრის წარმოება.  
აღნიშნულ ვადაში მოქმედ აუდიტორულ ფირმებს/აუდიტორებს უფლება აქვთ აუდიტი 
განახორციელონ რეესტრში რეგისტრაციის გარეშე. 

 7. აუდიტორებმა/აუდიტორულმა ფირმებმა, სააგენტოს მიერ სააგენტოსათვის წარსადგენი 
განაცხადის ფორმისა და თვითშეფასების კითხვარის დამტკიცებიდან 1 თვის ვადაში 
უზრუნველყონ შესაბამისი ინფორმაციის სააგენტოსათვის წარდგენა აუდიტორთა რეესტრში 
შეტანის სურვილის განაცხადთან ერთად.

8.  აუდიტორები ან/და აუდიტორული ფირმები დაექვემდებარებიან რეესტრში 
რეგისტრაციას განაცხადის ფორმისა და თვითშეფასების კითხვარის საფუძველზე. საჭიროების 
შემთხვევაში სააგენტო უფლებამოსილია მოახდინოს კითხვარში მითითებული ინფორმაციის 
გადამოწმება. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 202-ე მუხლის მე-2 ნაწილის საფუძველზე 
საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული აუდიტორები/ აუდიტორული ფირმების ხარისხის 
კონტროლის გავლამდე სდპ-საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის და ეკონომიკის 
სამინისტროს ქონების სააგენტოსთვის  მარწმუნებელი  გარიგების ჩატარების უფლება 
განისაზღვრება თვითშეფასების კითხვარის საფუძველზე. 

9. ყველა აუდიტორი, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს სდპ-ს მიერ ფინანსური 
ანგარიშგების აუდიტთან დაკავშირებით გამოცხადებულ ტენდერში და რომელსაც ამ მომენტამდე 
ბოლოს 3 წლის განმავლობაში სააგენტოს მხრიდან არ აქვს გავლილი ხარისხის კონტროლი, 
ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს სააგენტოს ამის თაობაზე. ასეთი აუდიტორი ვალდებულია 
დაუყოვნებლივ აცნობოს სააგენტოს როგორც ტენდერში გამარჯვების ისე აუდიტორსა და სდპ-ს 
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შორის ხელშეკრულების გაფორმების თაობაზე. სააგენტო ვალდებულია ასეთ 
აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას ჩაუტაროს ხარისხის კონტროლი პირველი შეტყობინებიდან 2 
თვის ვადაში.

10. სააგენტო ვალდებულია არა უგვიანეს 2017 წლის 31 დეკემბრამდე განახორციელოს 
აუდიტორთა რეესტრში, დაწყებით ეტაპზე ასახული იმ აუდიტორული ფირმების/აუდიტორების 
ხარისხის კონტროლი, რომელთაც განზრახული აქვთ სდპ-ებისათვის აუდიტის ჩატარება.

11. სააგენტომ 2017 წლის 1 იანვრამდე უზრუნველყოს შეიმუშავოს ნორმატიული აქტი 
საშემფასებლო საქმიანობის შესახებ, რომლის ამოქმედებამდე:

ა) სააგენტომ უნდა უზრუნველყოს შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების დამტკიცება 
და სამოქმედოდ შემოღება.

ბ) ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალმა საჯარო 
სამართლის იურიდიულმა პირმა - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო  - აკრედიტაციის 
ცენტრმა განახორციელოს საშემფასებლო პროფესიული ორგანიზაციების აკრედიტაცია და 
 მონიტორინგი აკრედიტაციის ცენტრის მიერ მიღებული წესებისა და პროცედურების თანახმად;

გ) საშემფასებლო მომსახურების გაწევის უფლება მიეცეთ, მხოლოდ იმ პირებს, რომელშიც 
დასაქმებულია აკრედიტებული პროფესიული ორგანიზაციის წევრი სერტიფიცირებული 
შემფასებელი და რომელსაც დაზღვეული აქვს თავისი პროფესიული პასუხისმგებლობა.

დ) ეკონომიკის სამინისტროს აკრედიტაციის ცენრის მიერ საშემფასებლო პროფესიულმა 
ორგანიზაციამ უზრუნველყოს წევრებისგანგრძობითი განათლება, ეთიკური ნორმების დაცვისა და 
ხარისხის მონიტორინგი.

12. 2017 წლის 1 აპრილამდე სააგენტომ და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალმა საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა - 
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა უნდა შეიმუშავონ აუდიტორთა სასერტიფიკაციო 
ტესტები. ამ პერიოდის განმავლობაში სერტიფიკაცია განხორციელდება სააგენტოს მიერ 
აღიარებული სასწავლო პროგრამების გავლის საფუძველზე.

13. ამ კანონის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი სანქციები 2018 წლის 31 
დეკემბრამდე არ ვრცელდება მსხვილ, საშუალო და მცირე ზომის საწარმოებზე.

14. სააგენტო წარმოადგენს საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული 
საქმიანობის საბჭოს სამართალმემკვიდრეს და ქონების მესაკუთრეს, რომელიც 2012 წლის 31 
დეკემბრის მდგომარეობით ირიცხებოდა საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული 
საქმიანობის საბჭოს ბალანსზე.

15. 2017 წლის 1 აპრილამდე სააგენტომ შესაბამის საზედამხედველო და მარეგულირებელ 
ორგანოებთან შეთანხმებით, სდპ-ებისთვის შეიმუშაოს სათანადო კანონპროექტები 
კორპორაციული მართვის პრინციპების უზრუნველსაყოფად, რაც მოიცავს მათ შორის  აუდიტის 
კომიტეტის შექმნას;

16. საქართველოს მთავრობამ უზრუნველყოს  საწარმოებისათვის აუდიტირებული 
ფინანსური ანგარიშგების განმახორციელებელ ან/და საექსპერტო და აუდიტორული დასკვნების 
გამცემ პირთა და სახელმწიფო საწარმოთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ 2012 წლის 5 სექტემბრის 
#360  დადგენილების  ამ კანონის შესაბამისობაში მოყვანა, ამ კანონის ამოქმედებიდან არაუგვიანეს 
3 თვის ვადაში.  ამასთან, ამ დადგენილებით განსაზღვრული ,,საწარმოებისათვის აუდიტირებული 
ფინანსური ანგარიშგების განმახორციელებელ ან/და საექსპერტო და აუდიტორული დასკვნების 
გამცემ პირთა ნუსხა“ ძალაში დარჩეს  პრივატიზების განმახორციელებელ ორგანოს მიერ 
დადებული ხელშეკრულებებით  ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების დადასტურებასთან და  
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 202 მუხლის მე-2 ნაწილის ,,ა“ ქვეპუნტით განსაზღრულ 
მიზნებთან დაკავშირებულ მომსახურებებთან მიმართებაში, იქამდე სანამ სააგენტო არ 
დაასრულებს ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგს აღნიშნულ ნუსხაში განსაზღვრულ 
პირებთან მიმართებაში.

17. ამ კანონის მე-3 მუხლის მე-5 პუნქტით განსაზღვრული ფინანსური ანგარიშგების 
სტანდარტების შემოღებამდე, მიკრო საწარმოებმა იხელმძღვანელონ ,,მცირე საწარმოთა 
ბუღალტრული აღრიცხვის გამარტივებული (დროებითი) სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ 
საქართველოს პარლამენტთან არსებული ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების კომისიის 2005 
წლის 5 აპრილის N9 დადგენილებით დამტკიცებული დროებითი სტანდარტით.

18. საქართველოს მთავრობამ არა უგვიანეს 2016 წლის 1 ივლისისა უზრუნველყოს 
სააგენტოს მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურების და მათი განაკვეთების დამტკიცება.
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19. ამ კანონით განსაზღვრული მსხვილი საწარმოები სდპ-დ ჩაითვლება 2018 წლის 1 
იანვრიდან. ამ თარიღამდე მსხვილ საწარმოებსა და მსხვილ ჯგუფებზე ვრცელდება შემდეგი 
მოთხოვნები:

 ა) მსხვილი საწარმოებსა და მსხვილ ჯგუფებზე ვრცელდება სდპ-ების მიმართ დადგენილი 
ბუღალტრული აღრიცხვის, ფინანსურ ანგარიშგების შედგენისა და ასოცირებილი ინფორმაციის 
გახსნის მოთხოვნები, გარდა მე-6 მუხლის მე-7, მე-8 და მე-9 პუნქტებით განსაზღვრული 
მოთხოვნებისა;

ბ) მსხვილ საწარმოებსა და მსხვილ ჯგუფებზე ვრცელდება საშუალო საწარმოებისა და 
საშუალო ჯგუფების მიმართ დადგენილი ფინანსური ანგარიშგების გამოქვეყნების მოთხოვნები 
გარდა მე-8 მუხლის მე-5 პუნქიტით განსაზღვრული მოთხოვნებისა;

გ) მსხვილ საწარმოებსა და მსხვილ ჯგუფებზე ვრცელდება საშუალო საწარმოებისა და 
საშუალო ჯგუფების მიმართ დადგენილი აუდიტის ჩატარების მოთხოვნები;

დ) მსხვილი საწარმოების და მსხვილი ჯგუფების აუდიტზე ვრცელდება მე-20 მუხლით 
გათვალისწინებული პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის მოთხოვნა.

ე) საშუალო საწარმოების მიერ ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა განხორციელდეს 2017 
წლის საანგარიშგებო წელთან მიმართებაში.

20. სააგენტომ ამ კანონის ფარგლებში გამოსაცემი კანონქვემდებარე აქტების შემუშავება და 
მიღება უზუნველყოს 2017 წლის 1 იანვრამდე.

მმუხლი 29. ამ კანონის ამოქმედებასთან დაკავშირებით ძალადაკარგულად გამოცხადებული 
ნორმატიული აქტი

ამ კანონის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად იქნეს ცნობილი ,,ბუღალტრული 
აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ 2012 წლის 29 ივნისის 6598-რს 
საქართველოს კანონი.

მუხლი 30. დასკვნითი დებულებები
1. ეს კანონი, გარდა ამ კანონის მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის და მე-8 მუხლის მე-4 

პუნქტისა,   ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან. 
2. ამ კანონის მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტი და მე-8 მუხლის მე-4 პუნქტი აამოქმედდეს 

2017 წლის საანგარიშგებო წელთან მიმართებაში.

საქართველოს პრეზიდენტი                გიორგი მარგველაშვილი
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გგანმარტებითი ბარათი
საქართველოს კანონის პროექტზე

,,ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“

ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ
ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი:
დღესმოქმედი საქართველოს კანონმდებლობით  კერძო სექტორში ბუღალტრული 

აღრიცხვისა და ანგარიშგების საკითხები, აგრეთვე აუდიტორული საქმიანობა რეგულირდება 
,,ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს 
კანონით, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 202-ე მუხლით და ,,საწარმოებისათვის 
აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების განმახორციელებლ ან/და საექსპერტო და 
აუდიტორული დასკვნების გამცემ პირთა და სახელმწიფო საწარმოთა ნუსხის დამტკიცების 
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 5 სექტემბრის N360 დადგენილებით. 
,,ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონი - 
განსაზღვრავს აღრიცხვა-ანგარიშგების წესს და აუდიტის მოთხოვნებს, აუტიდის მარეგულირებელ 
სტანდარტებს, პროფესიული სერთიფიცირების სტანდარტებს, პროფესიული ორგანიზაციების 
უფლებამოსილებებს და ა.შ.,  საქართველოს საგადასახადო კოდექსით 202-ე მუხლი , რომლითაც 
განისაზღვრება ქონებაზე გადასახადის განაკვეთი გაანგარიშების წესი (აფასების კოეფიციენტები 
უძრავი ქონებასთან მიმართებაში) -  ადგენს იმ პირთა წრეს ვისზეც არ ვრცელდება აფასების 
კოეფიციენტები, კერძოდ, მხოლოდ იმ საწარმოებზე, რომლებიც ბალანსზე რიცხულ უძრავ ქონებას 
აღრიცხავენ გადაფასების მეთოდის გამოყენებით და ამასთან აქვთ ,,საწარმოებისათვის 
აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების განმახორციელებლ ან/და საექსპერტო და 
აუდიტორული დასკვნების გამცემ პირთა და სახელმწიფო საწარმოთა ნუსხის დამტკიცების 
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 5 სექტემბრის N360 დადგენილებით განსაზღვრული 
პირების მიერ აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება. 

აღსანიშნავია, რომ დღესმოქმედი კანონით განსაზღვრული ზოგიერთი მნიშვნელოვანი 
ნორმების ამოქმედების ვადამ არაერთხელ გადაიწია. გამომდინარე აქედან, არცერთი სტანდარტი 
(ფინანსური ანგარიშგების, აუდიტის, ხარისხის კონტროლის) არ არის დამტკიცებული, არ არის 
განხორციელებული პროფესიული ორგანიზაციების აკრედიტაცია, სავალდებულო აუდიტის 
განმახორციელებლ პირთა სიას ფაქტიურად განსაზღვრავს მხოლოდ ზემოაღნიშნული 
,,საწარმოებისათვის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების განმახორციელებლ ან/და 
საექსპერტო და აუდიტორული დასკვნების გამცემ პირთა და სახელმწიფო საწარმოთა ნუსხის 
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 5 სექტემბრის  N360-ე დადგენილება, 

გარდა ამისა არსებობს სხვა ხარვეზებიც, რითაც განპირობებულია აღნიშნული 
კანონპროექტის შემუშავება, კერძოდ:

დღესმოქმედი კანონმდებლობით ანგარიშგებისა და აუდიტის რეგულირებასთან 
დაკავშირებული ძირითადი ფუნქციები დელეგირებულია პროფესიულ ორგანიზაციებზე. მათ 
შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია ხარისხის კონტროლის მონიტორინგი. პროფესიულ 
ორგანიზაციებში მოღვაწე პრაქტიკოსების ჩართულობა შესაძლოა განხილულ იქნეს, როგორც 
ინტერესთა კონფლიქტის შემცველი გარემოება, რომელშიც იზრდება მონიტორინგის არასათანადო 
ხარისხით განხორციელების რისკი. აგრეთვე, დაფინანსების სიმწირის გამო პროფესიული 
ორგანიზაციები ვერ უზრუნველყოფენ ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტის სტანდარტების 
რეგულარულ თარგმანს.

ამასთან, აუდიტორული საქმიანობის ხარისხის მიმართ ნდობა არ არის მაღალი, 
განსაკუთრებით არასაბანკო სფეროში. ამის მიზეზი გარკვეულ შემთხვევებში (მცირე ბანკები, 
მიკროსაფინანსო ინსტიტუტები, ფასიანი ქაღალდების ბაზრების მონაწილეები) არ არის ფინანსური 
ანგარიშგების მაღალი ხარისხის მაჩვენებელი (არსებული პრობლემები დეტალურად არის 
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განხილული მსოფლიო ბანკის ROSC ანგარიშში, რომელიც მოიცავს ქვეყნის მასშტაბით აუდიტისა 
და აღრიცხვიანობის პრაქტიკის შეფასებას).   

აა.ბ) კანონპროექტის მიზანი:
კანონპროექტის მიღების მიზანია:
ა) კანონის დახვეწა და სრულყოფა, ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური 

ანგარიშგების და აუდიტის მარეგულირებელი სისტემის მიახლოება შესაბამისი ევროდირექტივის 
(,,ევროპარლამენტის და საბჭოს 2014 წლის 16 აპრილის 2014/56/EU დირექტივა, რომელიც ცვლის 
2006/43/EC დირექტივას წლიური და კონსოლიდირებული სანგარიშების სავალდებულო აუდიტის 
შესახებ“; ,,წლიური და კონსოლიტირებული ანგარიშების სავალდებულო აუდიტის შესახებ“ 2006 
წლის 17 მაისის 2006/43/EC დირექტივა, რომელიც ცვლის საბჭოს 78/660/EEC და 83/349/EEC 
დირექტივებს და აუქმებს საბჭოს 84/253/EEC  დირექტივას; ,,ზოგიერთი ტიპის საწარმოს წლიური 
და კონსოლიდირებული ფინანსური და მათთან დაკავშირებული ანგარიშების შესახებ“ 
ევროპარლამენტის და საბჭოს 2013 წლის, 26 ივნისის 2013/34/EU დირექტივა, რომელიც აუქმებს 
საჭოს 78/660/EEC და 83/349/EEC დირექტივებს; ,,სდპ-ების სავალდებულო აუდიტის მიმართ 
განსაკუთრებული მოთხოვნილებების შესახებ“ ევროპარლამენტის და საბჭოს 2014 წლის 16 
აპრილის რეგულაცია 537/2014, რომელიც აუქმებს კომისიის 2005/909/EC გადაწყვეტილებას) 
მოთხოვნებთან;

 ბ) შესაბამისი საზედამხედველო ორგანოს განსაზღვრა, რომელიც შესაბამისი 
სამართლებრივი აქტების საფუძველზე განახორციელებს აუდიტორებზე/აუდიტორულ ფირმების, 
პროფესიული ორგანიზაციების საქმიანობაზე ზედამხედველობას, ფინანსური ანგარიშგების და 
აუდიტის სტანდარტების ქართულ ენაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას, კანონით 
გათვალისწინებული მოთხოვნების აღსრულებას.

ა.გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი:
 

კანონპროექტი შესდგება 30 მუხლისაგან:
1. პირველი მუხლით განისაზღვრება კანონპროექტის რეგულირების სფერო.  
კანონპროექტის რედაქციით, კანონი დაადგენს საერთაშორისოდ აღიარებული 

სტანდარტების შესაბამისად, საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოების, ფინანსური 
ანგარიშგების აუდიტის ჩატარების, ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის, 
ხარისხის კონტროლის უზრუნველყოფის, ბუღალტერთა ან/და აუდიტორთა პროფესიული 
ორგანიზაციების აკრედიტაციის სამართლებრივ საფუძვლებს. 

2. კანონპროექტის მე-2 მუხლში მოცემულია კანონში გამოყენებული ტერმინების 
განმარტება.

   გაფართოვდა კანონის მოქმედების სფერო, აღნიშნულიდან  გამომდინარე, აუცილებელი გახდა 
ტერმინის ,,სააგენტო“-ს, ,,მიკრო საწარმოს“, ,,მცირე საწარმო“-ს, ,,საშუალო საწარმო“-ს, ,,მსხვილი 
საწარმო“-სა და ,,საზოგადოებრივი დაინტერესების პირი (სდპ)“-ს, ,,მშობელი საწარმო“-ს, 
,,შვილობილი საწარმო“-ს, ,,აფილირებული საწარმოები“-სა და ,,ჯგუფი“-ს ცნებების განმარტება.   

კანონპროექტში აღნიშნული სააგენტო, წარმოადგენს საქართველოს ფინანსთა 
სამინისტროს სისტემაში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიული პირს, რომელიც 
უზრუნველყობს ბუღალტრული აღრიცხვის, ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტის საქმიანობის 
ზედამხედველობას.

3. მე-3 მუხლი განსაზღვრავს ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების 
სამართლებრივ საფუძვლებს.
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ბუღალტრული აღრიცხვა და ფინანსური ანგარიშგება უნდა შეესაბამებოდეს ბუღალტრული 
აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებს. აღნიშნული სტანდარტები 
შედგება:

ა) სახელმწიფო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტებისა (რომელიც არის 
სახელმწიფოს და ადგილობრივი თვითმმართველობის საბიუჯეტო ორგანიზაციებისათვის და 
საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისათვის დადგენილი ბუღალტრული აღრიცხვისა და 
ანგარიშგების წესები და შედგება საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 
სტანდარტებისგან (IPSAS)) 

ბ) და კერძო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტებისაგან (რომელიც შედგებს 
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებისაგან (IFRS), მცირე და საშუალო 
საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებისგან (IFRS for SMEs) და მიკრო 
საწარმოებისათვის ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტებისგან.

პროექტის მიხედვით, ზემოაღნიშნული სტანდარტების გამოყენება სავალდებულოა.
ამასთან, აღნიშნული სტანდარტების ქართულ ენაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 

დაევალა  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალ - სახელმწიფო 
საქვეუწყებო დაწესებულება - სახაზინო სამსახურსა (IPSAS) და საჯარო სამართლის იურიდიულ 
პირს - ბუღალტრული აღრიცხვის, ფინანსური ანგარიშგების  და აუდიტის ზედამხედველობის 
სააგენტოს (IFRS; IFRS for SMES;). ამასთან განისაზღვრა რომ მიკრო საწარმოებისათვის ფინანსური 
ანგარიშგების სტანდარტს ადგენს სააგენტო. აღნიშნული ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების 
შემოღებამდე, მიკრო საწარმოებმა იხელმძღვანელონ ,,მცირე საწარმოთა ბუღალტრული აღრიცხვის 
გამარტივებული (დროებითი) სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტთან 
არსებული ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების კომისიის 2005 წლის 5 აპრილის N9 
დადგენილებით დამტკიცებული დროებითი სტანდარტით.

4. მე-4 მუხლი განსაზღვრავს სუბიექტის მიერ ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური 
ანგარიშგების წესს. 

სუბიექტი ფინანსურ ანგარიშგებას აწარმოებს სულ მცირე წელიწადში ერთხელ,  კერძო 
კერძო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების 
გამოყენების მიზნით  სუბიექტები იყოფა ზომითი კატეგორიების მიხედვით. 

სდპ-ები, საშუალო და მცირე ზომის საწარმოები, ასევე მიკრო საწარმოები 
ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ფინანსურ ანგარიშგებას აწარმოებენ კანონმდებლობით მათთვის 
განსაზღვრული წესით. თუმცა კანონპროექტით საშუალო და მცირე ზომის საწარმოებს, ასევე 
მიკრო საწარმოებს საშუალება ეძლევათ გამოიყენონ მათთვის სასურველი სხვა ფინანსური 
ანგარიშგების საერთაშორისო (ზომითი კატეგორიით უფრო მაღლა მდგომი საწარმოებისათვის 
დადგენილი) სტანდარტები.

კანონპროექტი კერძო სექტორისაგან განსვავებული სტანდარტის გამოყენებას 
ითვალისწინებს საჯარო სექტორის სუბიექტებისათვის, კერძოდ, საჯარო სექტორის სუბიექტები 
ბუღალტრულ აღრიცხვას და ფინანსურ ანგარიშგებას აწარმოებენ საჯარო სექტორის 
ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) შესაბამისად, გარდა 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გამონაკლისი შემთხვევებისა. ამასთან საქართველოს 
მთავრობა უფლებამოსილია სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ცალკეული 
კატეგორიების დაწესებულებებისთვის დაადგინოს კერძო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის 
სტანდარტების გამოყენების ვალდებულება, მათი საქმიანობის გათვალისწინებით.

ამასთან კანონპროექტის მიხედვით, ნებისმიერი  სუბიექტი, რომელიც აწარმოებს 
ბუღალტრულ აღრიცხვას და რომელსაც ამ კანონის საფუძველზე უტარდება აუდიტი, 
ვალდებულია ბუღალტრული აღრიცხვის, ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტთან 

 29 29

#
5

 d
ek

em
b
er

i
  

2
0

1
5



დაკავშირებული, როგორც ელექტრონული, ისე მატერიალური ფორმით არსებული დოკუმენტები  
შეინახოს შესაბამისი საანგარიშგებო პერიოდის  დასრულებიდან 6 წლის განმავლობაში.

5. კანონპროექტის მე-5 მუხლი განსაზღვრავს ფინანსური ანგარიშგების შედგენის 
ძირითად პრინციპებს, კერძოდ, სუბიექტის მიერ შედგენილი ფინანსური ანგარიშგება უნდა იყოს 
სრული,  სწორად და სამართლიანად წარმოადგენდეს სუბიექტის ფინანსურ მდგომარეობას,  
საქმიანობის შედეგებს, ფულადი სახსრების მოძრაობას,  ინფორმაციას კაპიტალის მოძრაობის 
შესახებ და განმარტებით შენიშვნებს. 

სუბიექტმა  მისთვის განსაზღვრული ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური 
ანგარიშგების  სააღრიცხვო პოლიტიკა და მეთოდები უნდა გამოიყენოს თანმიმდევრულად,  გარდა 
იმ შემთხვევისა თუ სხვა ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების სააღრიცხვო 
პოლიტიკა და მეთოდები უფრო რეალურად და მიუკერძოებლად ასახავს სუბიექტის ფინანსურ 
მდგომარეობასა და  საქმიანობას.  სააღრიცხვო პოლიტიკისა და მეთოდების შეცვლა დასაშვებია 
მხოლოდ არჩეული ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის 
ფარგლებში.

6. კანონპროექტის მე-6 მუხლი ეხება ფინანსურ ანგარიშგებასთან ასოცირებული 
ინფორმაციის გახსნას, კერძოდ, კანონპროექტის მიხედვით, სააგენტოს:

ა) სუბიექტებბა უნდა წარადგინონ მმართველობის ანგარიშგება არაუგვიანეს საანგარიშგებო 
პერიოდის მომდევნო წლის 31 ოქტომბრისა,

ბ) სდპ-ებმა უნდ წარუდგინონ არაფინანსური ანგარიშგება - არაუგვიანეს საანგარიშგებო 
პერიოდის მომდევნო წლის 31 ოქტომბრისა,

გ) ხოლო ემიტენტებმა უნდა წარუდგინონ კორპორატიული მართვის ანგარიშგება 
სანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო წლის 31 ოქტომბრისა.

სდპ-ებს ასევე დაევალებათ არაფინანსური ანგარიშგების წარდგენა რომელიც ასახავს 
კომპანიის აქტივობებს და ეხება გარემოს დაცვის, სოციალურ, ადამიანთა უფლებების დაცვისა და 
კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებს. არაფინანსური ინფორმაციის  წარდგენა სუბიექტს 
და მის შვილობილ საწარმოებს არ ევალებათ იმ შემთხვევაში, თუ სუბიექტი თავად წარმოადგენს 
შვილობილ საწარმოს და მისი მშობელი საწარმოს  მიერ წარდგენილი არაფინანსური ინფორმაცია  
მოიცავს სუბიექტისა და მისი შვილობილი საწარმოების შესახებ არაფინანსურ ინფორმაციას. 

7. კანონპროექტის მე-7 მუხლის მიხედვით სდპ-ები და საშუალო ზომის საწარმოები 
ვალდებულნი არიან წარადგინონ აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება. ამასთან სდპ-ს უფლება 
აქვს დაიქირავოს მხოლოდ ის აუდიტორი, რომელიც აკმაყოფილებს სდპ-ების აუდიტის 
უფლებამოსილებისთვის საჭირო კანონმდებლობით დადგენილ კრიტერიუმებს, თუ სდპ–ს 
საქმიანობის მარეგულირებელი საკანონმდებლო თუ ნორმატიული აქტებით  სხვა რამ არ არის 
განსაზღვრული.  მიკრო და მცირე საწარმოები გათავისუფლებული არიან აუდირებული 
ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ვალდებულებისაგან, თუ კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის 
დადგენილი.

8. მე-8 მუხლის მიხედვით სააგენტოს ევალება შექმნას და მართოს ანგარიშგებების ვებ-
გვერდი, რომელზეც სააგენტო სუბიექტის მიერ,  კანონმდებლობის შესაბამისად წარდგენილ 
ანგარიშგებებს ასახავს ვებ-გვერდზე არაუგვიანეს ანგარიშგების თარიღის მომდევნო წლის 31 
დეკემბრისა. 
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მიკრო საწარმოები გათავისუფლებული არიან ანგარიშგებების  გამოქვეყნების მიზნით 
წარდგენის ვალდებულებისაგან, ხოლო მცირე საწარმოები ვალდებული არიან გამოაქვეყნონ ან/და 
სააგენტოს წარუდგინონ გამარტივებული ანგარიშგებები (საბალანსო უწყისი და შესაბამის 
განმარტებით შენიშვნები) სააგენტოს მიერ დადგენილი წესების მიხედვით.

სდპ-ბის მიმართ კანონი აწესებს დამატებით მოთხოვნას, მათ ევალებათ კანონით 
გათვალისწინებული ანგარიშგებების საკუთარ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნება.

9. მე-9 მუხლი ადგენს აუდიტის ჩატარების სამართლებრივ საფუძვლებს, კერძოდ, 
აღნიშნულია რომ აუდიტი ტარდება აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. 
აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები (ISA) არის აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების 
საერთაშორისო საბჭოს (IAASB) მიერ დამტკიცებული აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების 
საერთაშორისო ოფიციალური დოკუმენტების ცნობარი, რომლებიც ამ კანონის მიღების დღისთვის 
მიღებული და გამოცემულია აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო საბჭოს 
(IAASB) მიერ და რომლებიც გადამუშავებული, შეცვლილი, დამტკიცებული და გამოცემული 
იქნება აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო საბჭოს (IAASB)  მიერ ან მისი 
უფლებამონაცვლე ორგანოს მიერ.

აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ISA) გამოყენება სავალდებულოა და მის  
საქართველოს სახელმწიფო ენაზე ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს სააგენტო.

10. მე-10 მუხლში გაწერილია აუდიტორთა რეესტრის წარმოების წესი, განსაზღვრულია 
რომ აუდიტორთა რეესტრს აწარმოებს სააგენტო, ამასთან, სააგენტოვე ამტკიცებს რეესტრის 
წარმოების წესს, რეესტრის ფორმას და მასში შემავალი ინფორმაციის ნუსხას.

აუდიტორთა რეესტრში რეგისტრაციის მიზნით აუდიტორები/აუდიტორული ფირმები  
სააგენტოს წარუდგენენ მოთხოვნილ ინფორმაციას/დოკუმენტაციას წევრ პირებზე. ამასთან, 
რეესტრში რეგისტრაციით დაინტერესებული ფიზიკური პირი უნდა აკმაყოფილებდეს 
კანონმდებლობით განსაზღვრულ კრიტერიუმებს.

კანონპროექტის თანახმად, აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა ვალდებულია რეესტრში 
დაფიქსირებული ნებისმიერი ინფორმაციის ცვლილების შესახებ ინფორმაცია შეატყობინოს 
სააგენტოსა და პროფესიულ ორგანიზაციას, ცვლილების დაფიქსირებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო 
დღისა. ხოლო, აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა, რომელიც აღარ აკმაყოფილებს აუდიტორთა 
რეესტრში რეგისტრაციის პირობებს, ექვემდებარება აუდიტორთა რეესტრიდან ამოღებას და 
ერთმევა აუდიტის ჩატარების უფლება. აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის რეესტრიდან 
ამოღებაზე პასუხისმგებელია სააგენტო.

მიკერძოებისა და მონიტორინგის არასათანადო ხარისხით განხორციელების რისკებიდან 
გამომდინარე, კანონპროექტით ასევე განისაზღვრა აუდიტორთა/აუდიტორული ფირმების 
როტაციის წესი, რომელსაც ადგენს სააგენტო ნორმატიული აქტით.

11. მე-11 მუხლი ეხება პროფესიული სეტიფიცირებასა და განგძობით განათლების 
საკითხებს.

პროფესიული სერტიფიცირებით დგინდება აუდიტორის ცოდნის დონე, პროფესიული 
სეტიფიცირება მოიცავს ასევე სასეტიფიკაციო ტესტის ჩაბარებას საქართველოს კანონმდებლობაში. 
აქვე აღსანიშნავია, რომ ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის (OECD) 
წევრ ქვეყნებსა და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში არსებული ბუღალტერთა საერთაშორისო 
ფედერაციის (IFAC) ნამდვილი წევრებს, რომელსაც სურს აუდიტის ჩატარება საქართველოში 
მოუწევთ მხოლოდ სასეტიფიკაციო ტესტის ჩაბარებას საქართველოს კანონმდებლობაში, რის 
შემდეგაც, სააგენტოსათვის მიმართვის საფუძველზე მოხდება მათი აუდიტორთა რეესტრში ასახვა 
და გავრცელდება კანონის მოთხოვნები.
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პროექტის მიხედვით სასერტიფიკაციო ტესტირების ჩატარებას უზრუნველყოფს 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალ 
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -  შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრი. 
ტესტირების ჩაბარების შემდგომ, აუდიტორს უფლება აქვს მიმართოს პროფესიულ ორგანიზაციას 
სეტიფიკატის მისაღებად. ასეთ შემთხვევაში პროფესიული  ორგანიზაცია ვალდებულია გასცეს 
აღნიშნული სერტიფიკატი.

პროექტის თანახმად პროფესიულ ორგანიზაციებს ევალებათ მათი წევრებისათვის 
განგრძობითი განათლების განხორციელების უზრუნველყოფა. განგრძობითი განათლება 
ხორციელდება მიერ. თუ პირი არ აკმაყოფილებს განგრძობითი განათლების მოთხოვნებს, 
პროფესიული ორგანიზაცია და აუდიტორული ფირმა ვალდებულნი არიან 5 სამუშაო დღის ვადაში 
აცნობონ აღნიშნულის თაობაზე  სააგენტოს. ბუღალტერთა ან/და აუდიტორთა პროფესიული 
ორგანიზაციის მიერ პროფესიული სერთიფიცირებისა და განგრძობითი განათლების სფეროში 
სერტიფიცირების წესების დარღვევისათვის პასუხისმგებლობა განისაზღვრება საქართველოს 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი წესით.

12. მე-12 მუხლი ადგენს აუდიტის ჩატარების წესს.
აუდიტი ტარდება კანონის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ან სუბიექტის ინიციატივით.  

სდპ აუდიტი ტარდება ყოველწლიურად, საანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო წლის 31 
ოქტომბრამდე. სდპ აუდიტის ჩატარების უფლება აქვთ მხოლოდ აუდიტორთა რეესტრში 
რეგისტრირებულ აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას, რომლებიც აკმაყოფილებენ სდპ-ს აუდიტის 
ჩატარებისათვის სააგენტოს მიერ დაწესებულ მოთხოვნებს.

სდპ-ს მიერ აუდიტის ჩაუტარებლობის შემთხვევაში სააგენტო გამოსცემს 
ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციულ სამართლებრივ აქტს, სუბიექტის ხარჯით, სავალდებული 
აუდიტის ჩატარების თაობაზე. აღნიშნული მოთხოვნა არ ვრცელდება ეროვნული ბანკის და 
დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურის ზედამხედველობას დაქვემდებარებული 
სუბიექტებზე.

13. მე-13 მუხლი ეხება აუდიტის ხარისხის უზრუნველყობას. 
ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგით ხორციელდება  აუდიტორული 

საქმიანობის ხარისხის კონტროლის სისტემის შეფასება, თუ რამდენად შესაბამისობაშია ის 
საერთაშორისო სტანდარტებთან  და კანონით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან. პროექტის 
მიხედვით, სააგენტო ვალდებულია შეიმუშავოს და დაამტკიცოს ხარისხის კონტროლის 
მონიტორინგთან დაკავშირებული ყველა წესი და  საჭირო პროცედურა საერთაშორისო 
სტანდარტების საფუძველზე, მათ შორის გზამკვლევი, კითხვარები და მეთოდური მითითებები.   

     კანონპროექტით განსაზღვრული ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტი (ISQC) 
არის აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო საბჭოს (IAASB) მიერ მიღებული 
სტანდარტები და მითითებები იმ პირთა ხარისხის კონტროლის სისტემის შესახებ, რომლებიც 
ახორციელებენ აუდიტს და ფინანსური ანგარიშგების მიმოხილვას, ასევე სხვა სახის მარწმუნებელ 
და მასთან დაკავშირებულ მომსახურებებს. ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტის 
(ISQC) საქართველოს სახელმწიფო ენაზე ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს სააგენტო.

სააგენტო უფლებამოსილია ხარისხის კონტროლი განახორციელოს როგორც რისკზე 
დამყარებული მიდგომის ასევე სააგენტოში შემოსული საჩივრის საფუძველზე.

სააგენტო უფლებამოსილია იმ აუდიტორთა, რომლებიც არ ახორციელებენ აუდიტის 
ჩატარებას სდპ-ებისთვის, საქმიანობის ხარისხის კონტროლის განხორციელების 
უფლებამოსილიების დელეგირება განახორციელოს   პროფესიულ ორგანიზაციაზე.

ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი უნდა განხორციელდეს მაქსიმუმ 6 
წელიწადში ერთხელ აუდიტორებისთვის/აუდიტორული ფირმებისთვის და მაქსიმუმ 3 
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წელიწადში ერთხელ იმ აუდიტორებისთვის/აუდიტორული ფირმებისთვის, რომლებიც სდპ-ების 
აუდიტს ატარებენ.  სააგენტო აუდიტორის/ აუდიტორული ფირმის ხარისხის კონტროლის 
სისტემის მონიტორინგს ახორციელებს სერტიფიცირებული პირების მეშვეობით.

ხარისხის კონტროლის შეფასების შედეგები ექვემდებარება ყოველწლიურ საჯარო 
გამოქვეყნებას. 

თუ ხარისხის კონტროლის მონიტორინგის შედეგი არ არის დამაკმაყოფილებელი და 
აუდიტორული ფირმა/აუდიტორი სააგენტოს მიერ განსაზღვრულ ვადაშე ვერ განახორციელებს 
სააგენტოს მიერ მიცემული რეკომენდაციების შესრულებას სააგენტოს მიერ დადგენილ ვადებში, 
მაშინ სააგენტო  ვალდებულია ასეთ აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას შეუწყვიტოს რეგისტრაცია  
აუდიტორის რეესტრში. ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგები 
დაუყოვნებლივ უნდა აისახოს აუდიტორთა რეესტრში.

14. კანონპროექტის მე-14 და მე-15 მუხლების შესაბამისად აუდიტორი/აუდიტორული 
ფირმა ვალდებულია დაიცვას პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსი, ასევე, 
უზრუნველყოს პროფესიული მომსახურების განხორციელებისას მიღებული კონფიდენციალური 
ინფორმაციის დაცვა.

15. კანონპროექტის მე-16 მუხლის დადგენილია მოთხოვნები პროფესიული 
ორგანიზაციების მიმართ, კერძოდ, პროფესიული ორგანიზაცია უნდა აკმაყოფილებდეს 
ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) და კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს.

16. კანონპროექტის V თავი (მე-17 – 20-ე მუხლები) ითვალისწინებს პასუხისმგებლობის 
განსაზღვრისა და დავის გადაწყვეტის გზებს. განსაზღვრულია აუდიტორული 
ფირმების/აუდიტორის, პროფესიული ორგანიზაციის და სუბიექტის მიმართ გამოსაყენებელი 
სანქციები, კერძოდ, შესაძლებელია აღნიშნულ პირებს დაეკისროთ ფულადი ჯარიმა, რომელთა 
რაოდენობა განსაზღვრულია ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით.  სააგენტომ 
შესაძლებელია სამართალდამრღვევის მიმართ გამოიყენოს წერილობითი გაფრთხილება, ასევე 
საჯარო გაფრთხილება, რაც მოიცავს ინფრორმაციის რეესტრში ასახვას. კანონპროექტი ასევე 
ითვალისწინებს პირების რეესტრიდან ამოღების საფუძვლებს. 

კანონპროექტით განსაზღვრულია, რომ სამართალდარღვევის საქმის წარმოების წესს, 
სამართალდარღვევის ოქმს ფორმასა და მისი შევსების წესს ადგენს სააგენტო.

კანონპროექტის მე-20 მუხლით განსაზღვრულია პროფესიული პასუხისმგებლობის 
დაზღვევა, კერძოდ,  სდპ-ს აუდიტორი ვალდებულია სუბიექტისათვის შესაძლო მატერიალური 
ზიანის ანაზღაურების მიზნით კანონით დადგენილი წესით დააზღვიოს თავისი პროფესიული 
პასუხისმგებლობა აუდიტის კონტრაქტის ორმაგი ღირებულებით.   

17. VI თავით (21-ე -   მუხლები) დადგენილია სააგენტოს უფლებამოსილება, 
სტრუქტურა და დაფინანსების წყაროები, კერძოდ, სააგენტო თავის საქმიანობაში 
დამოუკიდებელია, აქვს დამოუკიდებელი ბალანსი, ბიუჯეტს განკარგავს დამოუკიდებლად. 
კანონპროეექტი ასევე ითვალისწინებს სააგენტოს მიერ თავისი უფლებამოსილების სხვა ორგანოზე 
დელეგირების შესაძლებლობას, ასეთ შემთვევაში, დელეგირებული უფლებამოსილების სხვა 
პირზე გადაცემა დაუშვებელია.

სააგენტოს დაფინსების წყაროებია: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრები, 
ხელშეკრულებით მიღებული შემოსავალი, სააგენტოს მიერ მომსახურების გაწევისათვის 
დადგენილი საფასურები. საფასურებს, მათ განაკვეთებსა და საფასურის გადახდის წესს 
განსაზღვრავს მთავრობა.

სააგენტოს ჰყავს აღმასრულებელი დირექტორი და სააგენტოს საბჭო.
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სააგენტოს საბჭო სააგენტოს უმაღლესი ორგანოა. საბჭო შედგება 7 წევრისგან. საბჭოს წევრი 
უნდა იყოს ბოლო სამი წლის განმავლობაში არაპრაქტიკოსი, კვალიფიციური, პროფესიონალი, 
გამოცდილი, კომპეტენტური ფინანსური აღრიცხვისა და ანგარიშგების, აუდიტის, ეკონომიკის, 
ფინანსების ან სამართლის დარგში და რომელთაც აქვთ შესაბამის სფეროში მინიმუმ 5 წლიანი 
მუშაობის გამოცდილება. სამართლის დარგის წარმომადგენელთა რაოდენობა არ უნდა იყოს ორზე 
მეტი. საბჭოს წევრობის კანდიდატი არ უნდა იყოს ნასამართლევი მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე 
დანაშაულისათვის, ტერორიზმის დაფინანსებისათვის ან/და უკანონო შემოსავლის 
ლეგალიზაციისათვის ან სხვა ეკონომიკური დანაშაულისათვის.

საბჭოს თავმჯდომარის გარდა საბჭოს დარჩენილი 6 წევრიდან 1 წევრის კანდიდატურას 
დასამტკიცებლად წარადგენს საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭო, 1 წევრს – საქართველოს 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, 1 წევრს დაზღვევის ზედამხედველობის 
სამსახური, 1 წევრს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, საბჭოს დანარჩენი 2 წევრს პროფესიული 
ორგანიზაციებიდან და აკადემიური წრეებიდან წარადგენს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი.

აქვე აღსანიშნავია, რომ საბჭოს წევრების საქმიანობა არ არის ანაზღაურებადი.
პროექტით დეტალურად არის გაწერილი საბჭოს ფუნქციები, საბჭოს წევრისა და 

აღმასრულებელი დირექტორის უფლებამოსილებანი, ასევე უფლებამოსილებათა შეწყვეტის 
საფუძვლები.

ქვეყანაში ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის ეფექტიანი წარმოებისათვის 
მნიშვნელოვანია სააგენტოს თანამშრომლობა საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან. 
კანონპროექტის მიხედვით, სააგენტოს საერთაშორისო თანამშრომლობის მიზანია საერთაშორისო 
პრაქტიკისა და მეთოდოლოგიის დამკვიდრება და შესაბამისი გამოცდილების გაზიარება ამ 
სფეროში მოქმედ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან დადებული ხელშეკრულებებისა და 
შეთანხმებების საფუძველზე. ადგილობრივ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა გულისხმობს 
სააგენტოს თანამშრომლობას და კოორდინირებულ მუშაობას ფინანსური აღრიცხვისა და 
ანგარიშგების და აუდიტის მწარმოებელ ორგანოებთან,  პროფესიულ ორგანიზაციებთან, სხვა 
საჯარო დაწესებულებებთან, რომლებიც ახორციელებენ იმ სუბიექტების ზედამხედველობას, 
რომელთაც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მოეთხოვებათ ფინანსური 
ანგარიშგებების წარმოება ან/და აუდიტის ჩატარება

18. 29-ე მუხლი წარმოადგენს გარდამავალ დებულებას და იგი შესაბამის უწყებებს 
ავალდებულებს გამოსცენ შესაბამისი სამართლებრივი აქტები.

19. 30-ე მუხლი წარმოადგენს დასკვნით დებულებას, რომელშიც მითიღებულია თუ რომელი 
საკანონმდებლო აქტი კარგავს ძალას და როდის უნდა ამოქმედდეს წინამდებარე კანონი. 

ბბ) კანონპროექტის ფინანსური დასაბუთება
            ბ.ა) კანონპროექტის მიღებასთან დაკავშირებით ა უცილებელი ხარჯების  დაფინანსების 
წყარო:

კანონპროექტის მიღება  გამოიწვევს საბიუჯეტო ასხსრების გამოყოფას საზედამხედველო 
საქმიანობის მხარდაჭერის მიზნით. გარდა სახელმწიფო ბიუჯეტისა, საზედამხედველო ორგანოს 
დაფინანსების წყარო იქნება მომსახურებით მიღებული შემოსავლების და გრანტები.

ბ.ბ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:

           კანონპროექტის მიღება იქონიებს გავლენას ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე. კერძოდ, 
კანონპროექტით გათვალისწინებულია ადმინისტრაციული სამართალდღარღვევების შედეგად 
სანქციებიდან მისაღები შემოსავლები. აგრეთვე, აღრიცხვა/აუდიტის სფეროს ევროდირექტივებთან 
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მიახლოების ძირითადი გრძელვადიანი მიზანია საწარმოთა ფინანსური მდგრადობის ამაღლება და 
ეკონომიკური ზრდა, რაც შესაბამისად საბიუჯეტო შემოსავლების ზრდას გამოიწვევს.

ბბ.გ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვის ნაწილზე:
კანონპროექტის მიღება გავლენას  მოახდენს ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე. კერძოდ, 

ნაწილობრივ სახელმწიფო დაფინანსებას დაექვემდებარება სააგენტოს შენახვის ხარჯები.
ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:
არ არის გათვალისწინებული
ბ.ე) კანონპრექტით მოსალოდნელი ფინანსური შედეგი იმ პირთათვის, რომელთა მიმართ 

ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება:
კანონპროექტით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულება გარკვეული ზომის  

საწარმოებისთვის გამოიწვევს ერთის მხრივ დამატებით ხარჯებს ფინანსურ ანგარიშგების 
მომზადებაზე (მათთვის, რომლებიც ჯერ კიდევ არ აკმაყოფილებენ დღევანდელი 
კანონმდებლობის მოთხოვნებს) და აუდიტზე, ხოლო მეორეს მხრივ ხარისხობრივად 
გაუმჯობესდება ამ საწარმოთა აღრიცხვიანობა და კონტროლის,  ფინანსური ანგარიშგება და 
აუდიტი, რაც ხელს შეუწყობს სწორი მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესს, 
გამჭვირვალობის და სანდოობის ზრდას შიდა და გარე ინვესტიციების მოსაზიდად.

აუდიტის მოთხოვნის გავრცელება საწარმოთა უფრო ფართო წრეზე გამოიწვევს 
აუდიტორული მომსახურების ბაზრის ზრდას.

ბ.ვ) კანონპროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის გადასახდელის 
ოდენობის განსაზღვის წესი (პრინციპი):

კანონპროექტით გათვალისწინებულია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
სანქციები რაც ეფუძნება ანალოგებს ქართული და ევროპული კანონმდებლობიდან.

გ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან: 
გ.ა) კანონპროექტის მიმართება ევროკავშირის დირექტივებთან:
კანონპროექტი ემსახურება მიახლოვებას ევროკავშირის შემდეგ დირექტივებთნ:
,,ევროპარლამენტის და საბჭოს 2014 წლის 16 აპრილის 2014/56/EU დირექტივა, რომელიც 

ცვლის 2006/43/EC დირექტივას წლიური და კონსოლიდირებული სანგარიშების სავალდებულო 
აუდიტის შესახებ“; ,,წლიური და კონსოლიტირებული ანგარიშების სავალდებულო აუდიტის 
შესახებ“ 2006 წლის 17 მაისის 2006/43/EC დირექტივა, რომელიც ცვლის საბჭოს 78/660/EEC და 
83/349/EEC დირექტივებს და აუქმებს საბჭოს 84/253/EEC  დირექტივას; ,,ზოგიერთი ტიპის 
საწარმოს წლიური და კონსოლიდირებული ფინანსური და მათთან დაკავშირებული ანგარიშების 
შესახებ“ ევროპარლამენტის და საბჭოს 2013 წლის, 26 ივნისის 2013/34/EU დირექტივა, რომელიც 
აუქმებს საჭოს 78/660/EEC და 83/349/EEC დირექტივებს; ,,სდპ-ების სავალდებულო აუდიტის 
მიმართ განსაკუთრებული მოთხოვნილებების შესახებ“ ევროპარლამენტის და საბჭოს 2014 წლის 16 
აპრილის რეგულაცია 537/2014, რომელიც აუქმებს კომისიის 2005/909/EC გადაწყვეტილებას) 
მოთხოვნებთან;

გ.ბ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს 
წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან:
არ არის გათვალისწინებული
           გ.გ) კანონპროექტის მიმართება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხრივ 
ხელშეკრულებებთან:
კანონპროექტი პასუხობს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების მოთხოვნებს შესაბამის 
ევროდირექტივებთან მიახლოების მიზნით

დ) კანონპროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:
დ.ა) სახელწიფო, არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია/დაწესებულება, 
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ეექსპერტები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს კანონპროექტის შემუშავებაში, ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში:

მსოფლიო ბანკის ექსპერტები
დ.ბ) კანონპროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) ან/და 

ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში:
კანონპროექტი გაეგზავნა აუდიტორთა და ბუღალტერთა პროფესიულ ორგანიზაციებს, 

მსოფლიო ბანკს შესაფასებლად და შენიშვნების გაზიარებისთვის.
დ.გ) კანონპროექტის ავტორი:
კანონპროექტის ავტორია ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული, ბუღალტრული 

აღრიცხვისა და აუდიტორული საქმიანობის რეფორმირებასთან დაკავშირებული საკითხების 
განმხილველი დროებითი უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც მონაწილეობენ 
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, 
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის, სსი - შემოსავლების სამსახურის, ეროვნული ბანკის, 
ეკონომიკური საბჭოს, საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის აპარატის, 
საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის, დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის 
სამსახურის კომპეტენტური წარმომადგენლები.  

დ.დ) კანონპროექტის ინიციატორი:
კანონპროექტის ინიციატორია საქართველოს მთავრობა.
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პროექტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების

შეტანის შესახებ

მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსში (საქართველოს საკანონმდებლო 
მაცნე, №54, 12.10.2010, მუხ. 343) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება და 202-ე მუხლის მე-2 
ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,ა) საწარმოზე, თუ იგი მის ბალანსზე რიცხულ უძრავ ქონებას აღრიცხავს 
გადაფასების მეთოდის გამოყენებით და აქვს აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება. 
ამასთანავე, აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება შეიძლება გამოყენებულ იქნეს 
მხოლოდ 4 წლის ვადით.“.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

საქართველოს პრეზიდენტი                                      გიორგი მარგველაშვილი
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გგანმარტებითი ბარათი

საქართველოს კანონის პროექტზე

,,საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების

შეტანის შესახებ“

ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ
ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი:
კანონპროექტის მიღების მიზეზია ,,ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური 

ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის შემუშავება, რომლითაც 
ხორციელდება დღესმოქმედ კანონმდებლობაში არსებული, ბუღალტრული აღრიცხვისა და 
ანგარიშგების, აუდიტორული საქმიანობის საკითხებთან დაკავშირებული ხარვეზების 
არსებობა.

ა.ბ) კანონპროექტის მიზანი:
კანონპროექტის მიღების მიზანია:
ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების და აუდიტის 

მარეგულირებელი სისტემის მიახლოება შესაბამი ევროდირექტივის მოთხოვნებთან, 
შესაბამისი მარეგულირებელი, საზედამხედველო ორგანოს განსაზღვრა, რომელიც 
შესაბამისი სამართლებრივი აქტების საფუძველზე განახორციელებს 
აუდიტორებზე/აუდიტორულ ფირმების, პროფესიული ორგანიზაციების საქმიანობაზე 
ზედამხედველობას, ფინანსური ანგარიშგების და აუდიტის სტანდარტების ქართულ ენაზე 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას, კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნების 
აღსრულებას.

ა.გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი:
 კანონპროექტის მიხედვით ცვლილება ხორციელდება საქართველოს საგადასახადო 
კოდექსის 202-ე მუხლში, კერძოდ, აღნიშნული მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული 
განსაზღვრული აფასება არ იმოქმედებს ,,საწარმოზე, თუ იგი მის ბალანსზე რიცხულ უძრავ 
ქონებას აღრიცხავს გადაფასების მეთოდის გამოყენებით და აქვს აუდიტირებული 
ფინანსური ანგარიშგება. ამასთანავე, აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება შეიძლება 
გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ 4 წლის ვადით.“.

ბ) კანონპროექტის ფინანსური დასაბუთება
            ბ.ა) კანონპროექტის მიღებასთან დაკავშირებით ა უცილებელი ხარჯების   
დაფინანსების წყარო:

კანონპროექტის მიღება არ გამოიწვევს აუცილებელი ხარჯების გამოყოფას.
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ბბ.ბ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:

           კანონპროექტის მიღება არ იქონიებს გავლენას ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე.
ბ.გ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვის ნაწილზე:
კანონპროექტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე.

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:
არ არის გათვალისწინებული
ბ.ე) კანონპრექტით მოსალოდნელი ფინანსური შედეგი იმ პირთათვის, რომელთა 

მიმართ ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება:
კანონპროექტის მიღება მოახდენს გავლენას აუდიტორულ ფირმებზე, რომლებზედაც 

გავრცელდება ,,ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მოქმედება.

ბ.ვ) კანონპროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის 
გადასახდელის ოდენობის განსაზღვის წესი (პრინციპი):

კანონპროექტი არ ითვალისწინებს გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის 
გადასახდელს.

გ) კანონპროექტის  მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან: 

გ.ა) კანონპროექტის მიმართება ევროკავშირის დირექტივებთან:
კანონპროექტი ემსახურება მიახლოვებას ევროკავშირის შემდეგ დირექტივებთნ:
,,ევროპარლამენტის და საბჭოს 2014 წლის 16 აპრილის 2014/56/EU დირექტივა, 

რომელიც ცვლის 2006/43/EC დირექტივას წლიური და კონსოლიდირებული სანგარიშების 
სავალდებულო აუდიტის შესახებ“; ,,წლიური და კონსოლიტირებული ანგარიშების 
სავალდებულო აუდიტის შესახებ“ 2006 წლის 17 მაისის 2006/43/EC დირექტივა, რომელიც 
ცვლის საბჭოს 78/660/EEC და 83/349/EEC დირექტივებს და აუქმებს საბჭოს 84/253/EEC  
დირექტივას; ,,ზოგიერთი ტიპის საწარმოს წლიური და კონსოლიდირებული ფინანსური და 
მათთან დაკავშირებული ანგარიშების შესახებ“ ევროპარლამენტის და საბჭოს 2013 წლის, 26 
ივნისის 2013/34/EU დირექტივა, რომელიც აუქმებს საჭოს 78/660/EEC და 83/349/EEC 
დირექტივებს; ,,სდპ-ების სავალდებულო აუდიტის მიმართ განსაკუთრებული 
მოთხოვნილებების შესახებ“ ევროპარლამენტის და საბჭოს 2014 წლის 16 აპრილის 
რეგულაცია 537/2014, რომელიც აუქმებს კომისიის 2005/909/EC გადაწყვეტილებას) 
მოთხოვნებთან;

გ.ბ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს 
წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან:

არ არის გათვალისწინებული
           გ.გ) კანონპროექტის მიმართება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხრივ 
ხელშეკრულებებთან:
კანონპროექტი პასუხობს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების მოთხოვნებს 

 39 39

#
5

 d
ek

em
b
er

i
  

2
0

1
5



შესაბამის ევროდირექტივებთან მიახლოების მიზნით
დდ) კანონპროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:
დ.ა) სახელწიფო, არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია/დაწესებულება, 

ექსპერტები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს კანონპროექტის შემუშავებაში, ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში:

მსოფლიო ბანკის ექსპერტები
დ.ბ) კანონპროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) ან/და 

ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში:
კანონპროექტი დაეგზავნა აუდიტორთა და ბუღალტერთა პროფესიულ 

ორგანიზაციებს, მსოფლიო ბანკს შესაფასებლად და შენიშვნების გაზიარებისთვის.
დ.გ) კანონპროექტის ავტორი:
კანონპროექტის ავტორია ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული ბუღალტრული 

აღრიცხვისა და აუდიტორული საქმიანობის რეფორმირებასთან დაკავშირებული საკითხების 
განმხილველი დროებითი უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც მონაწილეობენ 
ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროების, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის, 
შემოსავლების სამსახურის, ეროვნული ბანკის, ეკონომიკური საბჭოს, პარლამენტის 
საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის აპარატის, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის, დაზღვევის 
სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის კომპეტენტური წარმომადგენლები.  

დ.დ) კანონპროექტის ინიციატორი:
კანონპროექტის ინიციატორია საქართველოს მთავრობა.
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პროექტი

სსაქართველოს კანონი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების 
შეტანის შესახებ

მუხლი 1. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში 
(საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, N12, 1984 წელი, მუხ. 421) შეტანილ იქნეს 
შემდეგი ცვლილება:

1. 16510 -ის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 16511  მუხლი:
,,მუხლი 16511. ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის 

სფეროში დადგენილი  წესების დარღვევა
1. პროფესიული სერთიფიცირებისა და განგრძობითი განათლების დამადასტურებელი 

სერტიფიკატის გაცემის წესების ბუღალტერთა ან/და აუდიტორთა პროფესიული 
ორგანიზაციის მიერ დარღვევა, -

გამოიწვევს ბუღალტერთა ან/და აუდიტორთა პროფესიული ორგანიზაციის 
დაჯარიმებას 5000-დან 10 000 ლარამდე ოდენობით.

2. ბუღალტერთა ან/და აუდიტორთა პროფესიული ორგანიზაცის მიერ ხარისხის 
კონტროლის სისტემის მონიტორინგის წესების განზრახ დარღვევა, - 

გამოიწვევს დაჯარიმებას აუდიტის ხელშეკრულების თანხის ერთმაგი ოდენობით.
3. აუდიტორული ფირმების მიერ ხარისხის კონტროლის სისტემის ზოგადი 

მოთხოვნების განზრახ დარღვევა, -
გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით.
4. აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების განზრახ დარღვევა, -

გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით.
5. საზოგადოებრივი დაინტერესების პირებისა და საშუალო საწარმოების მიერ 

ფინანსური ანგარიშგების კანონმდებლობის ვადებში წარუდგენლობა, -
გამოიწვევს დაჯარიმებას ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე 2000 ლარით.
6. მცირე საწარმოების მიერ ფინანსური ანგარიშგების კანონმდებლობის ვადებში 

წარუდგენლობა, -
გამოიწვევს დაჯარიმებას ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე 200 ლარით.
7. აუდიტორთა რეესტრის წარმოებისათვის აუცილებელი ინფორმაციის არ მიწოდება, 

-
გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით,
8. პროფესიული დაზღვევის ვალდებულების შეუსრულებლობა, -
გამოიწვევს დაჯარიმებას სადაზღვეო პრემიის ორმაგი ოდენობით.
9. გარიგების პარტნიორის მიერ გარიგების პარტნიორის 

იდენტიფიცირებისათვის დადგენილი წესების დადგენა, -
გამოიწვევს აუდიტორული ფირმის დაჯარიმებას 2 000 ლარის ოდენობით.

2. დაემატოს შემდეგი შინაარსის 2295 მუხლი:
,,მუხლი 2295  . საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ბუღალტრული აღრიცხვის, 

ფინანსური ანგარიშგების  და აუდიტის ზედამხედველობის სააგენტო
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1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ბუღალტრული აღრიცხვის, ფინანსური 
ანგარიშგების  და აუდიტის ზედამხედველობის სააგენტო განიხილავს ამ კოდექსის 16511 

მუხლის  გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს.
2. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ბუღალტრული აღრიცხვის, ფინანსური 

ანგარიშგების  და აუდიტის ზედამხედველობის სააგენტოს სახელით, ამ კოდექსის 16511 

მუხლის   მე-3,  მე-4, მე-7 და მე-9 ნაწილებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელების დადების 
უფლება აქვთ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ფინანსური ანგარიშგების  და აუდიტის ზედამხედველობის სააგენტოს თავმჯდომარეს და 
მის მოადგილეს.

3. ,,ბუღალტრული აღირცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ 
საქართველოს კანონით განსაზღვრული ბუღალტერთა ან/და აუდიტორთა პროფესიული 
ორგანიზაცია უფლებამოსილია განიხილოს ამ კოდექსის 16511 მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილით  
გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეები.

4. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - შემოსავლების სამსახური უფლებამოსილია 
განიხილოს ამ კოდექსის 16511 მუხლის მე-5 და მე-6 ნაწილით  გათვალისწინებული 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეები.

33. 239-ე მუხლის 57-ე ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,57. ამ კოდექსის 99-ე, 16510 და 16511 მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ საქართველოს ფინანსთა 
სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 
შემოსავლების სამსახურის საამისოდ უფლებამოსილი პირები.

4. 239 მუხლის 57-ე ნაწილის შემდეგ დაემატოს 571 ნაწილი:
,, 571 . ამ კოდექსის 16511 მუხლის მე-3 და მე-8 ნაწილით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ ,,ბუღალტრული 
აღირცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონით 
განსაზღვრული ბუღალტერთა ან/და აუდიტორთა პროფესიული ორგანიზაციები, საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირის – ბუღალტრული აღრიცხვის, ფინანსური ანგარიშგების  და 
აუდიტის ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ დადგენილი წესების შესაბამისად.

5. 208-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 208. რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს განსჯადი ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა საქმეები
რაიონული (საქალაქო) სასამართლო განიხილავს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 42 1 და 42 2 
მუხლებით, 43-ე მუხლის მე-2 ნაწილით, 44-ე–44 3, 44 5, 44 7–44 12, 45-ე−46 1, 48-ე, 49-ე, 50 1–55 4, 
56-ე, 57-ე–59-ე, 59 2, 59 3, მე-60, 60 3, 61-ე, 61 1, 63-ე, 63 1−65-ე, 66-ე−69-ე, 71-ე, 71 1, 72 1–78-ე, 79 1–
81-ე, 82 1−82 2, 84-ე–86-ე, 87 1−87 3, 88-ე–89 3, 91 2, 94-ე, 95-ე, 99-ე, 100 1, 100 2, 103 1, 104-ე და 105 1 
მუხლებით, 127 1 მუხლის მე-5 ნაწილით, 128 1–128 5, 143-ე, 144-ე, 144 10, 145-ე, 146 1, 148-ე, 150-
ე–151-ე, 152-ე, 152 2–153 1 და 153 3–153 5 მუხლებით, 153 6 მუხლის მე-2 ნაწილით, 154-ე−154 2, 
155 1–156-ე, 157 1–158 1, 159-ე, 159 1, 159 4–159 10, 163-ე, 164-ე, 164 4, 165 1–165 3, 16511,166-ე და 
167-ე მუხლებით, 171-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, 171 1, 172-ე, 172 4–172 6, 173-ე, 173 4–173 7, 173 9, 
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173 12 და 174 1 მუხლებით, 174 15 მუხლის მე-4 ნაწილით, 175 1, 175 2, 177 8, 177 9, 177 11, 177 12, 
178-ე, 179 1–179 3, 180-ე და 181-ე მუხლებით, 181 1 მუხლის მე-2 ნაწილით, 182-ე, 183-ე, 187-ე–
187 2, 189-ე, 192-ე, 195-ე, 196 3, 196 6, 197 1 და 197 2 მუხლებით.

მუხლი 2.  ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი

გგანმარტებითი ბარათი
საქართველოს კანონის პროექტზე

,,საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის 
შესახებ“

ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ
ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი:
კანონპროექტის მიღების მიზეზია ,,ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური 

ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის შემუშავება, რომლითაც 
ხორციელდება დღესმოქმედ კანონმდებლობაში არსებული, ბუღალტრული აღრიცხვისა და 
ანგარიშგების, აუდიტორული საქმიანობის საკითხებთან დაკავშირებული ხარვეზების 
არსებობა.

ა.ბ) კანონპროექტის მიზანი:
კანონპროექტის მიღების მიზანია:
ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების და აუდიტის 

მარეგულირებელი სისტემის მიახლოება შესაბამი ევროდირექტივის მოთხოვნებთან, 
შესაბამისი მარეგულირებელი, საზედამხედველო ორგანოს განსაზღვრა, რომელიც 
შესაბამისი სამართლებრივი აქტების საფუძველზე განახორციელებს 
აუდიტორებზე/აუდიტორულ ფირმების, პროფესიული ორგანიზაციების საქმიანობაზე 
ზედამხედველობას, ფინანსური ანგარიშგების და აუდიტის სტანდარტების ქართულ ენაზე 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას, კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნების 
აღსრულებას.

ა.გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი:
 კანონპროექტით საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდართვევათა კოდექსს 
ემატება 16511 მუხლი, რომელითაც განისაზღვრება ბუღალტრული აღრიცხვისა და 
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის სფეროში დადგენილი წესების დარღვევისათვის 
შესაბამის პასუხისმგებბლობა  და ის ორგანოები, რომლებიც უფლებამოსილნი იქნებიან 
განიხილონ აღნიშნული სამართალდარღვევათა საქმეები. 
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 ამასთან, პროექტით რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს განსახილველ 
სამართალდარღვევათა საქმეებს დაემატა პროექტით განსაზღვრული 16511 მუხლი.

ბბ) კანონპროექტის ფინანსური დასაბუთება
            ბ.ა) კანონპროექტის მიღებასთან დაკავშირებით ა უცილებელი ხარჯების  
დაფინანსების წყარო:

კანონპროექტის მიღება არ გამოიწვევს აუცილებელი ხარჯების გამოყოფას.

ბ.ბ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:

           კანონპროექტის მიღება იქონიებს გავლენას ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე. 
კერძოდ, კანონპროექტით გათვალისწინებულია ადმინისტრაციული 
სამართალდღარღვევების შედეგად სანქციებიდან მისაღები შემოსავლები. 

ბ.გ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვის ნაწილზე:
კანონპროექტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე.

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:
არ არის გათვალისწინებული
ბ.ე) კანონპრექტით მოსალოდნელი ფინანსური შედეგი იმ პირთათვის, რომელთა 

მიმართ ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება:
კანონპროექტით გათვალისწინებული მოთხოვნების შეუსრულებლობა გამოიწვევს იმ 

პირთა დაჯარიმებას, რომელთა მიმართაც ვრცელდება აღნიშნული კანონისა და 
,,ბუღალტრული აღირცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს 
კანონის მოქმედება.

ბ.ვ) კანონპროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის 
გადასახდელის ოდენობის განსაზღვის წესი (პრინციპი):

კანონპროექტით გათვალისწინებულია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
სანქციები რაც ეფუძნება ანალოგებს ქართული და ევროპული კანონმდებლობიდან.

გ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან: 
გ.ა) კანონპროექტის მიმართება ევროკავშირის დირექტივებთან:
კანონპროექტი ემსახურება მიახლოვებას ევროკავშირის შემდეგ დირექტივებთნ:
,,ევროპარლამენტის და საბჭოს 2014 წლის 16 აპრილის 2014/56/EU დირექტივა, 

რომელიც ცვლის 2006/43/EC დირექტივას წლიური და კონსოლიდირებული სანგარიშების 
სავალდებულო აუდიტის შესახებ“; ,,წლიური და კონსოლიტირებული ანგარიშების 
სავალდებულო აუდიტის შესახებ“ 2006 წლის 17 მაისის 2006/43/EC დირექტივა, რომელიც 

განმარტებითი ბარათი
საქართველოს კანონის პროექტზე

,,საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის 
შესახებ“

ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ
ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი:

ა.ბ) კანონპროექტის მიზანი:

ა.გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი:

 კანონპროექტით განისაზღვრა, რომ პროექტით წარმოდგენილი ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელების 
/სამართალდარღვევის ოქმის დადგენის უფლება აქვთ შესაბამისად სსიპ - ბუღალტრული 
აღრიცხვის, ფინანსური ანგარიშგების  და აუდიტის ზედამხედველობის სააგენტოს 
თავმჯდომარეს და მის მოადგილეს და ბუღალტერთა ან/და აუდიტორთა პროფესიული 
ორგანიზაციას - აუდიტორულ ფირმებთან მიმართებაში,  და ასევე რიგ შემთხვევებში სსიპ -  
შემოსავლების სამსახურს - ორგანიზაციებთან მიმართებაში.
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ბ) კანონპროექტის ფინანსური დასაბუთება
            ბ.ა) კანონპროექტის მიღებასთან დაკავშირებით ა უცილებელი ხარჯების  
დაფინანსების წყარო

ბ.ბ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:

ბ.გ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვის ნაწილზე:

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები

ბ.ე) კანონპრექტით მოსალოდნელი ფინანსური შედეგი იმ პირთათვის, რომელთა 
მიმართ ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება:

ბ.ვ) კანონპროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის 
გადასახდელის ოდენობის განსაზღვის წესი (პრინციპი):

გ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან: 
გ.ა) კანონპროექტის მიმართება ევროკავშირის დირექტივებთან:

სავალდებულო აუდიტის შესახებ“ 2006 წლის 17 მაისის 2006/43/EC დირექტივა, რომელიც 
ცვლის საბჭოს 78/660/EEC და 83/349/EEC დირექტივებს და აუქმებს საბჭოს 84/253/EEC  
დირექტივას; ,,ზოგიერთი ტიპის საწარმოს წლიური და კონსოლიდირებული ფინანსური და 
მათთან დაკავშირებული ანგარიშების შესახებ“ ევროპარლამენტის და საბჭოს 2013 წლის, 26 
ივნისის 2013/34/EU დირექტივა, რომელიც აუქმებს საჭოს 78/660/EEC და 83/349/EEC 
დირექტივებს; ,,სდპ-ების სავალდებულო აუდიტის მიმართ განსაკუთრებული 
მოთხოვნილებების შესახებ“ ევროპარლამენტის და საბჭოს 2014 წლის 16 აპრილის 
რეგულაცია 537/2014, რომელიც აუქმებს კომისიის 2005/909/EC გადაწყვეტილებას) 
მოთხოვნებთან;

გგ.ბ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს 
წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან:

არ არის გათვალისწინებული
           გ.გ) კანონპროექტის მიმართება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხრივ 
ხელშეკრულებებთან:
კანონპროექტი პასუხობს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების მოთხოვნებს 
შესაბამის ევროდირექტივებთან მიახლოების მიზნით

დ) კანონპროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:
დ.ა) სახელწიფო, არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია/დაწესებულება, 

ექსპერტები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს კანონპროექტის შემუშავებაში, ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში:

მსოფლიო ბანკის ექსპერტები
დ.ბ) კანონპროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) ან/და 

ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში:
კანონპროექტი დაეგზავნა აუდიტორთა და ბუღალტერთა პროფესიულ 

ორგანიზაციებს, მსოფლიო ბანკს შესაფასებლად და შენიშვნების გაზიარებისთვის.
დ.გ) კანონპროექტის ავტორი:
კანონპროექტის ავტორია ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული ბუღალტრული 

აღრიცხვისა და აუდიტორული საქმიანობის რეფორმირებასთან დაკავშირებული საკითხების 
განმხილველი დროებითი უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც მონაწილეობენ 
ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროების, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის, 
შემოსავლების სამსახურის, ეროვნული ბანკის, ეკონომიკური საბჭოს, პარლამენტის 
საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის აპარატის, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის, დაზღვევის 
სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის კომპეტენტური წარმომადგენლები.  

დ.დ) კანონპროექტის ინიციატორი:
კანონპროექტის ინიციატორია საქართველოს მთავრობა.
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N 225

17/07/2015

ბბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული საქმიანობის რეფორმირებასთან  დაკავშირებული 
საკითხების განმხილველი დროებითი უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 
მთავრობის 2013 წლის 17 დეკემბრის N341 დადგენილებით დამტკიცებული საქართველოს ფინანსთა 
სამინისტროს  დებულების მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ლ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1.  ბუღალტრულ და აუდიტორულ ევროდირექტივებთან საქართველოს კანონმდებლობის 
მიახლოების თაობაზე  ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების 
ფარგლებში, ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული საქმიანობის რეფორმირებასთან 
დაკავშირებული საკითხების განხილვის, ანალიზის, შესაბამის სამართლებრივ აქტებში ცვლილებების 
შემუშავების მიზნით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან (შემდგომში - სამინისტრო) შეიქმნას  
ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული საქმიანობის რეფორმირებასთან  დაკავშირებული 
საკითხების განმხილველი დროებითი უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფი (შემდგომში - სამუშაო ჯგუფი) 
შემდეგი შემადგენლობით:

გიორგი თაბუაშვილი     - საქართველოს ფინანსთა მინისტრის პირველი
      მოადგილე/საჯარო სამართლის იურიდიული 
       პირი - შემოსავლების სამსახურის უფროსი, 
       სამუშაო ჯგუფის  ხელმძღვანელი;

იური დოლიძე                          -          საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -   
შემოსავლების სამსახურის მრჩეველი, 
სამუშაო ჯგუფის  ხელმძღვანელის მოადგილე;

ირაკლი თუთარაშვილი          -          საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - 
საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო 
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის პირველი
მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი, სამუშაო 
ჯგუფის წევრი;

თამარ ჯანელიძე - ეკონომიკური საბჭოს აპარატის იურიდიული
სამსახურის უფროსი, სამუშაო ჯგუფის  წევრი;

ჯაბა ბალახაშვილი -  ეკონომიკური საბჭოს იურიდიული სამსახურის
მრჩეველი, სამუშაო ჯგუფის  წევრი;

თათია ხეთაგური                -   საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის
უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი,
სამუშაო ჯგუფის  წევრი;

დავით ჭურაძე           -         საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო
კომიტეტის აპარატის უფროსი,
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სამუშაო ჯგუფის  წევრი;
თეონა მდივანი                          -          საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო

კომიტეტის აპარატის მთავარი სპეციალისტი,
სამუშაო ჯგუფის  წევრი;

ირმა ქავთარაძე -         საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების

მინისტრის მოადგილე, სამუშაო ჯგუფის  წევრი;
ვახტანგ კეჟერაძე             - სახელმწიფო აუდიტის ხარისხის 

უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი,
 სამუშაო ჯგუფის  წევრი;

სალომე სხირტლაძე     -          საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსებისა და
ბუღალტრული აღრიცხვის დეპარტამენტის უფროსი,
 სამუშაო ჯგუფის წევრი;

ნიკოლოზ გაგუა -           საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს  ფისკალური
პროგნოზირების დეპარტამენტის უფროსი;
სამუშაო ჯგუფის წევრი;

სერგო ბირკაძე                          -           საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს იურიდიული 
დეპარტამენტის უფროსი; 
სამუშაო ჯგუფის წევრი;

თამარ მარგიშვილი                   -         საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს იურიდიული 
დეპარტამენტის სამართალშემოქმედების 
სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი;
სამუშაო ჯგუფის წევრი.

2. სამუშაო ჯგუფის საქმიანობის საორგანიზაციო უზრუნველყოფა 
განახორციელოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ.

3. ამ ბრძანების შესრულებაზე კონტროლი დაევალოს საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის პირველ მოადგილეს - გიორგი თაბუაშვილს. 

ნნოდარ ხადური

მმინისტრი
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როინ მიგრიაული
სამართლის დოქტორი, 

პროფესორი
საადვოკატო ბიურო 

„მიგრიაული და                 
პარტნიორების” 

ხელმძღვანელი პარტნიორი

წარ მოდ გე ნი ლი აქ ტის სა მარ თლებ რი-
ვი შე ფა სე ბის თვის, ჯერ უნ და ვუ პა სუ ხოთ 
შემ დეგ კითხვებს: რა სა ხი საა ეს აქ ტი? რა 
არ ის ამ აქ ტის გა მო ცე მის სა მარ თლებ რი ვი 
სა ფუძ ვე ლი? რო გო რია ამ ბრძა ნე ბის გა მო-
ცე მის ფორ მა ლუ რი და მა ტე რი ალ ური მარ-
თლზო მი ერ ება? გა აჩ ნდა თუ არა ფი ნან სთა 
მი ნის ტრს კერ ძო სექ ტორ ში ბუ ღალ ტრუ ლი 
აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის 
რე ფორ მი რე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის უფ ლე ბა-
მო სი ლე ბა? ჰქონ და თუ არა მი ნის ტრს დრო-
ებ ითი უწყე ბა თა შო რი სი სა მუ შაო ჯგუ ფის 
შექ მნის კომ პე ტენ ცია და აქ ედ ან გა მომ დი-
ნა რე, გა იც ეს კომ პე ტენ ტუ რი დას კვნა ბრძა-
ნე ბის მარ თლზო მი ერ ებ აზე.

ყვე ლა ნიშ ნის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლოს 
ფი ნან სთა მი ნის ტრის 2015 წლის 17 ივ ლი სის 
ბრძა ნე ბა №225 „ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი-
სა და აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის რე ფორ-
მი რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის 
გან მხილ ვე ლი დრო ებ ითი უწყე ბა თა შო რი სი 
სა მუ შაო ჯგუ ფის შექ მნის შე სა ხებ” (შედ გომ ში 
„ბრძა ნე ბა”) წარ მო ად გენს ინ დი ვი დუ ალ ურ-
სა მარ თლებ რივ აქ ტს „ნორ მა ტი ული აქ ტე ბის 
შე სა ხებ” სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მე-2 მუხ ლის 
მე-4 პუნ ქტის შე სა ბა მი სად, რად გა ნაც იგი 
ერ თჯე რა დია, შე სა ბა მი სად არ შე იც ავს მი სი  
მუდ მი ვი, ან დრო ებ ითი და მრა ვალ ჯე რა დი 
გა მო ყე ნე ბის ქცე ვის ზო გად წესს. ბრძა ნე ბის, 

mar Tlsa wi na aR mde go sa mar Tleb ri vi aq ti...

 sa qar Tve los fi nan sTa mi nis tris 2015 wlis 17 iv li sis #225 

brZa ne bis sa mar Tleb ri vi Se fa se ba

nor ma ti uli Tu in di vi du al uri ad mi nis tra ci uli 

aq ti mi iC ne va mar Tlzo mi er sa mar Tleb ri vi aq tad, Tu ki 

igi mi si ga mo ce mi saT vis ak ma yo fi lebs Sem deg kri te ri-

um ebs, ker Zod, Tu igi:

mi Re bu lia sa mar Tleb ri vi aq tis sa fuZ vel ze, anu 

mi si ga mo ce mis mo men tSi ar se bob da Se sa ba mi si sa mar-

Tleb ri vi sa fuZ ve li;

 war mo ad gens for ma lu rad mar Tlzo mi er aq ts;

 war mo ad gens ma te ri al ur ad mar Tlzo mi er aq ts.

რო გორც ინ დი ვი დუ ალ ური ად მი ნის ტრა ცი-
ულ-სა მარ თლებ რივ აქ ტის ბუ ნე ბას ას აბ უთ-
ებს, აგ რეთ ვე, „ზო გა დი ად მი ნის ტრა ცი ული 
კო დექ სის” მე-2 მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის 
დ) ქვე პუნ ქტიც, რომ ლის შე სა ბა მი სა დაც, 
ად მი ნის ტრა ცი ული ორ გა ნოს მი ერ ად მი ნის-
ტრა ცი ული კა ნონ მდებ ლო ბის სა ფუძ ველ ზე 
გა მო ცე მუ ლი ინ დი ვი დუ ალ ური ად მი ნის ტრა-
ცი ულ–სა მარ თლებ რი ვი აქ ტი სა ხე ზეა, თუ იგი 
აწ ეს ებს, ცვლის, წყვეტს ან ად ას ტუ რებს პი რის 
ან პირ თა შეზღუ დუ ლი წრის უფ ლე ბებ სა და 
მო ვა ლე ობ ებს. და მა ტე ბით უნ და აღ ინ იშ ნოს, 
რომ თა ვად ბრძა ნე ბის ში ნა არ სი - დრო ებ ითი 
უწყე ბა თა შო რი სი სა მუ შაო ჯგუ ფის შექ მნა -  
მი ან იშ ნებს აღ ნიშ ნუ ლი სა მარ თლებ რი ვი აქ ტის 
ინ დი ვი დუ ალ ურ ხა სი ათ ზე (ანუ, კონ კრე ტულ 
სა მუ შაო ჯგუფ ზე); იგ ივ ეზე მეტყვე ლებს იმ 
კონ კრე ტულ პირ თა ჩა მო ნათ ვა ლიც, რო მე ლიც 
მო ცე მუ ლია ბრძა ნე ბა ში. 

ზე მოთ ქმუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, ბრძა ნე ბა, 
რო გორც ინ დი ვი დუ ალ ურ-სა მარ თლებ რი ვი 
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აქ ტი უნ და შე ვა ფა სოთ, აგ რეთ ვე, ამ კრი ტე რი-
უმ ებ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით და გან ვსაზღვროთ 
მი სი მარ თლზო მი ერ ება. 

1. ბრძა ნე ბის გა მო ცე მის სა მარ თლებ რი ვი 
სა ფუძ ვე ლი
„ნორ მა ტი ული აქ ტე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თვე-

ლოს კა ნო ნის მე-2 მუხ ლის მე-4 პუნ ქტის სა-
ფუძ ველ ზე, ინ დი ვი დუ ალ ური სა მარ თლებ რი ვი 
აქ ტი მი იღ ება მხო ლოდ ნორ მა ტი ული აქ ტის სა-
ფუძ ველ ზე და მის მი ერ დად გე ნილ ფარ გლებ-
ში.  „სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის  სტრუქ-
ტუ რის, უფ ლე ბა მო სი ლე ბი სა და საქ მი ან ობ ის 
წე სის შე სა ხებ” 2004 წლის 11 თე ბერ ვლის კა-
ნო ნის 21-ე მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქტის მი ხედ-
ვით, „მი ნის ტრი სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 
812-ე მუხ ლის შე სა ბა მი სად გა მოს ცემს ბრძა-
ნე ბებს”. მი ნის ტრის ბრძა ნე ბე ბის, რო გორც 
ინ დი ვი დუ ალ ური ად მი ნის ტრა ცი ულ–სა მარ-
თლებ რი ვი აქ ტე ბის მი ღე ბის სა მარ თლებ რი ვი 
სა ფუძ ვლე ბი, მო ცე მუ ლია აგ რეთ ვე შე სა ბა მი სი 
სა მი ნის ტროს დე ბუ ლე ბებ ში. 

ზო გა დად, ფი ნან სთა მი ნის ტრის ბრძა ნე ბის 
გა მო ცე მის სა მარ თლებ რივ სა ფუძ ვლად უნ და 
მი ეთ ით ოს აგ რეთ ვე სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 
2013 წლის 17 დე კემ ბრის დად გე ნი ლე ბა № 341 
„სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს დე-
ბუ ლე ბის დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ” (შემ დგომ ში 
„დე ბუ ლე ბა”), კერ ძოდ, აღ ნიშ ნუ ლი დე ბუ ლე-
ბის მე-4 მუხ ლის მე-3 პუნ ქტის ლ) ქვე პუნ-
ქტის თა ნახ მად, მი ნის ტრი კა ნონ მდებ ლო ბით 
დად გე ნი ლი წე სით გა მოს ცემს ბრძა ნე ბებს, 
ინ სტრუქ ცი ებ სა და მე თო დურ მი თი თე ბებს 
და პა სუ ხის მგე ბე ლია მა თი კა ნო ნი ერ ებ ისა და 
მი ზან შე წო ნი ლო ბი სათ ვის.

 ამ დე ნად, ბრძა ნე ბის გა მო ცე მის სა მარ-
თლებ რივ სა ფუძ ვლად მი თი თე ბუ ლია სწო რედ 
სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 2013 წლის 17 დე-
კემ ბრის № 341 დად გე ნი ლე ბა. ეს დე ბუ ლე ბა 
წარ მო ად გენს ნორ მა ტი ულ აქ ტს და აქ ედ ან 
გა მომ დი ნა რე, და დას ტუ რე ბუ ლია, რომ შე სა-
ფა სე ბე ლი ბრძა ნე ბა მი ღე ბუ ლია ნორ მა ტი ული 
აქ ტის სა ფუძ ველ ზე. 

2. ბრძა ნე ბის გა მო ცე მის ფორ მა ლუ რი 
მარ თლზო მი ერ ება
რო გორც აღ ინ იშ ნა, ფი ნან სთა მი ნის ტრი, 

დე ბუ ლე ბის მე-4 მუხ ლის მე-3 პუნ ქტის ლ) 
ქვე პუნ ქტის შე სა ბა მი სად, ფორ მა ლუ რად უფ-
ლე ბა მო სი ლი იყო გა მო ეცა ბრძა ნე ბა. აღ ნიშ-
ნუ ლი ნორ მა მას ან იჭ ებს ბრძა ნე ბე ბი სა და 
სხვა აქ ტე ბის გა მო ცე მის უფ ლე ბა მო სი ლე ბას. 
მხოლოდ და სად გე ნია, ჰქონ და თუ არა მი ნის-
ტრს კონ კრე ტუ ლი სა კითხის მო წეს რი გე ბის 
კომ პე ტენ ცია.

„ნორ მა ტი ული აქ ტე ბის შე სა ხებ” კა ნო ნის 
მე-2 მუხ ლის მე-4 პუნ ქტი ად გენს ას ევე წესს, 
რომ ინ დი ვი დუ ალ ურ სა მარ თლებ რი ვი აქ ტი 
მი ღე ბუ ლი უნ და იყ ოს ნორ მა ტი ული აქ ტის 
მი ერ დად გე ნილ ფარ გლებ ში. ამ თვალ საზ რი-
სით, აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ბრძა ნე ბის გა მო ცე მის 
სა მარ თლებ რივ სა ფუძ ვლად მი თი თე ბუ ლი 
მხო ლოდ დე ბუ ლე ბის მე-4 მუხ ლის მე-3 პუნ-
ქტის ლ) ქვე პუნ ქტი, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს 
მხო ლოდ ბრძა ნე ბის გა მო ცე მის უფ ლე ბა მო-
სი ლე ბას და არ გან საზღვრავს კომ პე ტენ ცი ის 
კონ კრე ტულ სფე როს. შე სა ბა მი სად, უნ და ვი-
ვა რა უდ ოთ, რომ დე ბუ ლე ბა მი ნის ტრს ბრძა-
ნე ბის გა მო ცე მის უფ ლე ბა მო სი ლე ბას ან იჭ ებს 
მხო ლოდ იმ სფე რო ში, რო მე ლიც ეკ უთ ვნის 
მი ნის ტრის კომ პე ტენ ცი ას; მი ნის ტრის კონ კრე-
ტუ ლი კომ პე ტენ ცი ები კი დე ტა ლუ რად არ ის 
აღ წე რი ლი დე ბუ ლე ბა ში. აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მე-
ბით გან საზღვრულ ფარ გლებ ზე სა უბ არი გვექ-
ნე ბა ნორ მის მა ტე რი ალ ურ მარ თლზო მი ერ ებ ის 
გან ხილ ვი სას. 

2.1. ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და 
აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის რე ფორ მი რე ბის 
სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით 
მო წეს რი გე ბის კომ პე ტენ ცია

ბრძა ნე ბით წეს რიგ დე ბა დრო ებ ითი უწყე ბა-
თა შო რი სი სა მუ შაო ჯგუ ფის შექ მნა, რო მელ მაც 
უნ და იმ სჯე ლოს შემ დეგ სა კითხებ ზე: გა ნი ხი-
ლოს, გა ან ალ იზ ოს, შე იმ უშ ავ ოს სა კა ნონ მდებ-
ლო ცვლი ლე ბე ბი ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა 
და აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის რე ფორ მი რე-
ბის სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით. დე ბუ ლე ბის 
სა რე ზო ლუ ციო ნა წი ლი არ ას ხვა ვებს სა ხელ-
მწი ფო სექ ტო რი სა და კერ ძო სექ ტო რი სთ ვის 
გან კუთ ვნილ ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და 
აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის რე ფორ მი რე ბის 
სა კითხებს. ბრძა ნე ბის სა რე ზო ლუ ციო ნა წი-
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ლი დან, ნათ ლად გა მომ დი ნა რე ობს შე სა ბა მი სი 
უწყე ბა თა შო რი სი სა მუ შაო ჯგუ ფის კომ პე ტენ-
ცია – გა ნი ხი ლოს ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა 
და აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის რე ფორ მი რე ბის 
სა კითხე ბი და შე იმ უშ ავ ოს შე სა ბა მი სი ცვლი-
ლე ბე ბი კა ნონ მდებ ლო ბა ში, რაც, შე სა ბა მი სი 
შეზღუდ ვის გა რე შე, მო იც ავს, რო გორც კერ ძო 
სექ ტორს, ას ევე სა ხელ მწი ფო სექ ტორს. 

აღ ნიშ ნუ ლი ბრძა ნე ბით, ფი ნან სთა მი ნის-
ტრი გას ცდა თა ვი სი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის 
ფარ გლებს, ვი ნა იდ ან იგი შე ეხო ის ეთი სა-
კითხე ბის მო წეს რი გე ბას, რომ ლე ბიც მის 
კომ პე ტენ ცი აში არ შე დი ოდა, კერ ძოდ, კერ ძო 
სექ ტო რის (ა) ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და 
(ბ)  აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის  სა კითხებს.

სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა ბუ ღალ-
ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ორ ული საქ-
მი ან ობ ის  მო წეს რი გე ბის სა კითხებს შე სა-
ბა მის უწყე ბებს აკ ის რებს. „ბუ ღალ ტრუ ლი 
აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
აუდ იტ ის შე სა ხებ” კა ნო ნის მე-3 მუხ ლის მე-5 
პუნ ქტის თა ნახ მად, „სა ხელ მწი ფო სექ ტო რის 
ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სტან დარ ტებს 
ად გენს სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა მი ნის ტრი”. 
ამ ავე მუხ ლის მე-3 პუნ ქტის შე სა ბა მი სად, 
„სა ხელ მწი ფო სექ ტო რის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ-
რიცხვის სტან დარ ტე ბი არ ის სა ბი უჯ ეტო 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ისა და სა ჯა რო სა მარ თლის 
იურ იდი ული პი რი სათ ვის დად გე ნი ლი ბუ ღალ-
ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ან გა რიშ გე ბის წე სე ბი”; 
აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მის ფორ მუ ლი რე ბი დან გა მომ-
დი ნა რე, სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა მი ნის ტრის 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბებ ში შე დის მხო ლოდ სა ჯა რო 
სექ ტო რის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის მო წეს-
რი გე ბა.

რაც შე ეხ ება აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის 
მო წეს რი გე ბას, იგი სა ერ თოდ გა სუ ლია ფი ნან-
სთა სა მი ნის ტროს სფე რო დან. „ბუ ღალ ტრუ ლი 
აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
აუდ იტ ის შე სა ხებ” სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის III 
თა ვის („აუდ იტი”) მი ხედ ვით აუდ იტ ორ ული 
საქ მი ან ობ ის რე გუ ლი რე ბა და ზე დამ ხედ ვე ლო-
ბა აკ რე დი ტე ბუ ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი-
ებ ის კომ პე ტენ ციაა. გარ და ამ ისა, დე ბუ ლე ბა 
ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს, ას ევე, არ ან იჭ ებს 
აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის რე გუ ლი რე ბი სა 
და ზე დამ ხედ ვე ლო ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბას. 

ამ დე ნად, ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სა მარ თლებ რი ვი 
ნორ მე ბი დან ცალ სა ხად გა მომ დი ნა რე ობს, რომ 
კერ ძო სექ ტო რის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის 
სტან დარ ტე ბის დად გე ნი სა და აუდ იტ ორ ული 
საქ მი ან ობ ის რე ფორ მი რე ბის სა კითხე ბის 
მო წეს რი გე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა სა ქარ თვე-
ლოს ფი ნან სთა მი ნის ტრს არ გა აჩ ნია. იგ ივ ეს 
ად ას ტუ რებს დე ბუ ლე ბის მე-3 მუხ ლის მე-3 
პუნ ქტის შ) ქვე პუნ ქტი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც 
სა მი ნის ტროს ფუნ ქცი ებ ში, მათ შო რის შე დის: 
„მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად, ფი-
ნან სუ რი აღ რიცხვის სა ერ თო მე თო დო ლო გი ის 
შე მუ შა ვე ბა, სა მი ნის ტრო ებ ის, სხვა მხარ ჯა ვი 
და წე სე ბუ ლე ბე ბი სა და სა ჯა რო სა მარ თლის 
იურ იდი ული პი რე ბის ფი ნან სუ რი აღ რიცხვი სა 
და ან გა რიშ გე ბის საქ მი ან ობ ის მე თო დო ლო გი-
ური ხელ მძღვა ნე ლო ბა; ფი ნან სუ რი აღ რიცხვის 
წარ მო ებ ისა და ან გა რიშ გე ბის ფორ მე ბის, ნორ-
მე ბი სა და წე სე ბის შე მუ შა ვე ბა”;. 

შე სა ბა მი სად, სა დაო ბრძა ნე ბის გა მო ცე მის 
მო მენ ტში, ფი ნან სთა მი ნის ტრის კომ პე ტენ-
ცი აში არ შე დი ოდა კერ ძო სექ ტო რის ბუ ღალ-
ტრუ ლი აღ რიცხვის სტან დარ ტე ბის დად გე ნის 
და აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის რე გუ ლი რე ბა 
– ზე დამ ხედ ვე ლო ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა და 
სა დაო ბრძა ნე ბის მი ღე ბით, ფი ნან სთა მი ნის-
ტრი მოქ მე დებ და სა კუ თა რი კომ პე ტენ ცი ის 
ფარ გლებს გა რეთ, რაც გა მო ცე მულ ბრძა ნე ბას 
აქ ცევს კა ნონ სა წი ნა აღ მდე გო აქ ტად. ხო ლო 
ად მი ნის ტრა ცი ულ–სა მარ თლებ რი ვი აქ ტი 
ბა თი ლია, თუ იგი ეწ ინა აღ მდე გე ბა კა ნონს 
(სა ქარ თვე ლოს ზო გა დი ად მი ნის ტრა ცი ული 
კო დექ სის მე-60¹ მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლი). 

2.2. დრო ებ ითი უწყე ბა თა შო რი სი სა მუ შაო 
ჯგუ ფის შექ მნის კომ პე ტენ ცია
„სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის სტრუქ ტუ რის, 

უფ ლე ბა მო სი ლე ბი სა და საქ მი ან ობ ის წე-
სის” შე სა ხებ კა ნო ნის 29-ე მუხ ლის პირ ვე ლი 
პუნ ქტის შე სა ბა მი სად, პრე მი ერ-მი ნის ტრს, 
მთავ რო ბას, მთავ რო ბის წევ რს, ცალ კე ულ სა-
კითხთა შეს წავ ლის მიზ ნით შე უძ ლია შექ მნას 
სა თათ ბი რო ორ გა ნო ები - კო მი სი ები და საბ ჭო-
ები.  დე ბუ ლე ბის მე-4 მუხ ლის კ) ქვე პუნ ქტის 
შე სა ბა მი სად, მი ნის ტრი თა ვი სი მმარ თვე ლო-
ბის სფე რო ში ქმნის კო მი სი ებ სა და საბ ჭო ებს 
სა თათ ბი რო უფ ლე ბით და გან საზღვრავს მათ 
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მო ვა ლე ობ ებს და საქ მი ან ობ ის წესს.  
აღ ნიშ ნუ ლი დე ბუ ლე ბე ბი სიტყვა-სიტყვით არ 
ით ვა ლის წი ნე ბენ უწყე ბა თა შო რი სი სა მუ შაო 
ჯგუ ფე ბის შექ მნას და, შე სა ბა მი სად, სა კა-
მა თოა, შე იძ ლე ბა თუ არა ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი 
ნორ მე ბის ფარ თო გან მარ ტე ბა. გა მომ დი ნა რე 
იქ იდ ან, რომ მი ნის ტრი კუ რი რებს მხო ლოდ 
კონ კრე ტულ - მის კომ პე ტენ ცი ას დაქ ვემ დე ბა-
რე ბულ სფე როს – და მი სი ად მი ნის ტრა ცი ული 
ხე ლი სუფ ლე ბა ვრცელ დე ბა მხო ლოდ მას და მი 
დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი შე სა ბა მი სი უწყე ბე ბის 
წარ მო მად გენ ლებ ზე, უნ და და ვას კვნათ, რომ 
ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მე ბი ით ვა ლის წი ნე ბენ 
არა უწყე ბა თა შო რი სი, არ ამ ედ ში და სა უწყე ბო 
(მაგ. სა მი ნის ტრო) სა თათ ბი რო ორ გა ნო ებ ის 
შექ მნას. 

აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, შე სა ბა მი სი 
დე ბუ ლე ბე ბი არ აძ ლევ დნენ მი ნის ტრს იმ ის 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბას, რომ შე ექ მნა უწყე ბა თა-
შო რი სი სა თათ ბი რო ორ გა ნო.

2.3. ინ დი ვი დუ ალ ური ად მი ნის ტრა ცი ულ-
სა მარ თლებ რი ვი აქ ტის რეკ ვი ზი ტე ბი
სა ქარ თვე ლოს ზო გა დი ად მი ნის ტრა ცი-

ული კო დექ სის 51-ე და შემ დგო მი მუხ ლე ბი 
შე იც ავ ენ მოთხოვ ნებს ად მი ნის ტრა ცი ულ-სა-
მარ თლებ რი ვი აქ ტე ბის მი მართ. ზო გა დი ად-
მი ნის ტრა ცი ული კო დექ სის 52-ე მუხ ლის მე-2 
ნა წი ლის შე სა ბა მი სად, წე რი ლო ბი თი ფორ მით 
გა მო ცე მუ ლი ინ დი ვი დუ ალ ურ ად მი ნის ტრა ცი-
ულ-სა მარ თლებ რივ აქ ტში უნ და მი ეთ ით ოს ის 
ორ გა ნო, რო მელ შიც შე იძ ლე ბა ინ დი ვი დუ ალ-
ურ ად მი ნის ტრა ცი ულ-სა მარ თლებ რი ვი აქ ტის 
გა სა ჩივ რე ბა, მი სი მი სა მარ თი და სა ჩივ რის 
წარ დგე ნის ვა და. ბრძა ნე ბა ში აღ ნიშ ნუ ლი რეკ-
ვი ზი ტი მო ცე მუ ლი არ არ ის და, შე სა ბა მი სად, 
დარ ღვე ულია და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რის ინ-
ტე რე სი, ზუს ტად იც ოდ ეს, სად და რა ვა და ში 
გა ას აჩ ივ როს შე სა ბა მი სი ად მი ნის ტრა ცი ულ-
სა მარ თლებ რი ვი აქ ტი.  

ზო გა დი ად მი ნის ტრა ცი ული კო დექ სის 53-ე 
მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის შე სა ბა მი სად, წე-
რი ლო ბი თი ფორ მით გა მო ცე მუ ლი ინ დი ვი დუ-
ალ ური ად მი ნის ტრა ცი ულ-სა მარ თლებ რი ვი 
აქ ტი უნ და შე იც ავ დეს წე რი ლო ბით და სა ბუ-

თე ბას. ბრძა ნე ბა მი თი თე ბას ახ დენს მხო ლოდ 
დე ბუ ლე ბის მე–4 მუხ ლის მე–3 პუნ ქტის ლ) 
ქვე პუნ ქტზე, რო მე ლიც ზო გა დად მხო ლოდ 
მი ნის ტრი სათ ვის ბრძა ნე ბე ბის გა მო ცე მის 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბას ად გენს. დე ბუ ლე ბის აღ-
ნიშ ნუ ლი ნორ მა არ არ ის საკ მა რი სი იმ ის ათ ვის, 
რომ ბრძა ნე ბა და სა ბუ თე ბუ ლად მი ვიჩ ნი ოთ. 
აქ სა ჭი რო იყო, ას ევე, მი თი თე ბა იმ ნორ მებ-
ზე, სა იდ ან აც  გა მო იკ ვე თე ბო და მი ნის ტრის 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბა მო ცე მუ ლი კონ კრე ტუ ლი 
სა კითხის მო საგ ვა რებ ლად. გა მომ დი ნა რე 
იქ იდ ან, რომ მი ნის ტრის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 
აღ მჭურ ვე ლი ას ეთი  ნორ მე ბი არ არ სე ბობს, 
ამ იტ ომ ბრძა ნე ბის ავ ტო რი მხო ლოდ ზო გა დი 
ნორ მით შე მო იფ არ გლა, რაც არ არ ის საკ მა-
რი სი ბრძა ნე ბი სათ ვის და სა ბუ თე ბუ ლო ბის 
მი სა ნი ჭებ ლად. 

რამ დე ნა დაც მი ნის ტრის ბრძა ნე ბა არ არ ის 
წე რი ლო ბით საკ მა რი სად და სა ბუ თე ბუ ლი, შე-
სა ბა მი სად, არ სე ბი თად დარ ღვე ულია ბრძა ნე-
ბის, რო გორც ინ დი ვი დუ ალ ური ად მი ნის ტრა-
ცი ულ-სა მარ თლებ რი ვი აქ ტის ფორ მის შე სა ხებ 
დე ბუ ლე ბე ბი. 

    
3. ბრძა ნე ბის გა მო ცე მის მა ტე რი ალ ური 
მარ თლზო მი ერ ება
ბრძა ნე ბა წარ მო ად გენს ფორ მა ლუ რად არ-

ამ არ თლზო მი ერ ინ დი ვი დუ ალ ურ სა მარ თლებ-
რივ აქ ტს და შე სა ბა მი სად სა ხე ზეა მი სი არ ამ-
არ თლზო მი ერ ება და ბა თი ლო ბის სა ფუძ ვლე ბი. 

 4. დას კვნა
დას კვნის სა ხით შე იძ ლე ბა აღ ინ იშ ნოს, რომ:
ა) სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა მი ნის ტრის 2015 

წლის 17 ივ ლი სის №225 ბრძა ნე ბა მარ თლსა-
წი ნა აღ მდე გო სა მარ თლებ რი ვი აქ ტია;

ბ) ფი ნან სთა მი ნის ტრს არ გა აჩ ნდა იმ სა-
კითხე ბის მო წეს რი გე ბის კომ პე ტენ ცია, რის 
შე სა ხე ბაც გა მოს ცა აღ ნიშ ნუ ლი ბრძა ნე ბა; 

გ) ბრძა ნე ბის გა მო ცე მი სას ფი ნან სთა მი ნის-
ტრი მოქ მე დებ და კა ნო ნის დარ ღვე ვით. 

აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, ბრძა ნე ბა წარ მო ად-
გენს მარ თლსა წი ნა აღ მდე გო და შე სა ბა მი სად 
ბა თილ ად მი ნის ტრა ცი ულ-სა მარ თლებ რივ აქ-
ტს ზო გა დი ად მი ნის ტრა ცი ული კო დექ სის 601 

მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის შე სა ბა მი სად.
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ხან გრძლი ვი დე ბა ტე ბის, შე თან ხმე ბე ბის და ლო დი ნის შემ დეგ „გან ხილ ვი სა და აზ რთა შე ჯე რე-
ბის თვის” ჩვენ მოგ ვე წო და „ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტ ის 
შე სა ხებ” „უწყე ბა თა შო რი სი ჯგუ ფის” მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი კა ნონ პრო ექ ტის ვა რი ან ტი, რო მელ ზეც 
მი ნიშ ნე ბუ ლი იყო, რომ „ეს დო კუ მენ ტი არ არ ის გან ხი ლუ ლი სა ხელ მწი ფო უწყე ბე ბი სა და მთავ რო-
ბის დო ნე ზე, შე სა ბა მი სად ამ მო მენ ტის თვის ის არ წარ მო ად გენს სა კა ნონ მდებ ლო ინ იცი ატ ივ ას”. 
ამ დე ნად, არ აკ ონ დი ცი ურ და გა ურ კვე ვე ლი სტა ტუ სის მქო ნე დო კუ მენ ტზე აზ რის გა მოთ ქმის მი ზან-
შე წო ნი ლო ბა იმ თა ვით ვე სა თუო იყო. ფე დე რა ცი ის გამ გე ობ ის სა ერ თო პო ზი ცი ის მომ ზა დე ბამ დე, 
ბიზ ნეს ას ოცი აცი ებს ფი ნან სთა სა მი ნის ტრომ გა საც ნო ბად წა რუდ გი ნა, ხო ლო ჩვენ ამ შეხ ვედ რის 
მო ნა წი ლის გან მი ვი ღეთ კა ნონ პრო ექ ტის სხვა (გან სხვა ვე ბუ ლი), უფ რო სრუ ლი და სრულ ყო ფი ლი 
ვერ სია, რო მელ საც ახ ლავს გან მარ ტე ბი თი ბა რა თი, აგ რეთ ვე სხვა კა ნო ნებ ში (სა გა და სა ხა დო კო-
დექ სსა და ად მი ნის ტრა ცი ულ კო დექ სში) შე სა ტა ნი ცვლი ლე ბა თა პა კე ტიც. მათ შო რის გან სხვა ვე ბა 
ისაა, რომ უკ ან ას კნელ ში ნორ მე ბი დახ ვე წი ლია, და ლა გე ბუ ლია, ზო გი ერ თი მუხ ლი შე კუმ შუ ლია და 
შე და რე ბით გა მარ თუ ლია, ზოგ მუხ ლს პი რი ქით, და მა ტე ბუ ლი აქ ვს ახ ალი პუნ ქტე ბი, ზო გი ერ თი 
მათ გა ნი კი მთლი ან ად შეც ვლი ლია. უნ და ვი ვა რა უდ ოთ, რომ ეს ბო ლო ვა რი ან ტი „უწყე ბა თა შო რი სი 
ჯგუ ფის” მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი კა ნონ პრო ექ ტის სა ბო ლოო სა ხეა. 

სრუ ლი ად ბუ ნებ რი ვი გა ოც ებ ის და უჩ ვე ულო შეგ რძნე ბის მი უხ ედ ავ ად, სა ბო ლოო შე დე გის მი-
მართ გან სა კუთ რე ბუ ლი ინ ტე რე სის გა მო, დო კუ მენ ტის არა უშუ ალო მი ღე ბა ჩავ თვა ლეთ უნ ებ ლიე 
გა უგ ებ რო ბად და სა ჭი როდ მი ვიჩ ნი ეთ გა მოგ ვე ხა ტა ჩვე ნი პო ზი ცია სწო რედ ამ ბო ლო ვა რი ან ტზე. 

გვინ და ვირ წმუ ნოთ, რომ წი ნა მორ ბე დის გან თვი სობ რი ვად სხვა (უკ ეთ ესი) მენ ტა ლო ბის ინ იც-
ირ ებ ას თან გვაქ ვს საქ მე, კა ნონ პრო ექ ტის გან ხილ ვა კუ ლუ არ ებ იდ ან გად მო ინ აც ვლებს ჯან სა ღი 
დე ბა ტე ბის რე ჟიმ ში და ეს პრო ცე სი იქ ნე ბა გამ ჭვირ ვა ლე, ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბულ პირს მი ეც ემა 
შე საძ ლებ ლო ბა ჩა ერ თოს დის კუ სი აში.

გა მოც დი ლი პრაქ ტი კაა და ამ დენდ, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია, რომ პრო ექ ტში პრობ ლე მე ბის და ნახ ვა, 
მათ გა დაწყვე ტა ზე არ გუ მენ ტი რე ბუ ლი მსჯე ლო ბა ყვე ლა ზე უკ ეთ პრო ფე სი ის წარ მო მად გენ ლებს 
და სპე ცი ალ ის ტებს შე უძ ლი ათ. ამ იტ ომ ვიდ რე მომ ხმა რე ბელ თა ფარ თო აუდ იტ ორი ას წა რედ გი ნე ბა, 
უმ ჯო ბე სია კა ნონ პრო ექ ტის პირ ვე ლი და სა ბო ლოო რე დაქ ცია ამ წრე ში შე ჯერ დეს. 

წარ მოდ გე ნი ლი სა ხით, კა ნონ პრო ექ ტზე მსჯე ლო ბის დაწყე ბა თუ უნ და მი ვი ღოთ, რო გორც წი-
ნა სამ ზა დი სი ხარ ვე ზე ბი სა და ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის პრე ვენ ცი ის თვის, შე იძ ლე ბა ვთქვათ, რომ „ევ რო-
კავ ში რი-სა ქარ თვე ლოს ას ოც ირ ებ ის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის” დღის წეს რი გით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
ღო ნის ძი ებ ებ ის ფარ გლებ ში გაჩ ნდა ახ ალი ალ ტერ ნა ტი ვა, რო მელ საც აქ ვს პრე ტენ ზია ჩა ან აც ვლოს 
მოქ მე დი კა ნო ნი და სა ვა რა უდ ოდ, ეს პრო ცე სი გო ნივ რულ ვა და ში უნ და დამ თავ რდეს, ყო ველ გვა-
რი მო რი გი გა და ვა დე ბის და ხე ლოვ ნუ რი და ყოვ ნე ბის გა რე შე. ბო ლო ინ სტან ცი ამ დე (პარ ლა მენ ტის 
პლე ნა რულ სხდო მა ზე მე სა მე გან ხილ ვამ დე) კი კა ნონ პრო ექ ტი მკაცრ ფილ ტრს გა ივ ლის და კი დევ 
უფ რო და იხ ვე წე ბა. მოქ მე დი კა ნო ნის შეც ვლის აუც ილ ებ ლო ბა (ვფიქ რობთ) უკ ვე ყვე ლამ გა ით ავ ისა 
და გარ კვე ული და დე ბი თი შე დე გე ბიც გა მო იკ ვე თა.

ra gvin da Cven: `ev ro di req ti vis 
moTxov neb Tan mi ax lo eba...~, 

Tu sa uk eT eso praq ti ka?!
Se niS vne bi „uwye ba Ta So ri si jgu fis“ mi er mo za de bul ka non pro eq tze 

„bu Ral tru li aR ricxvi sa da fi nan su ri an ga riS ge bis aud it is Se sa xeb“
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არ სე ბუ ლი სა ხით კი, კა ნონ პრო ექ ტის პირ ველ სა ვე წა კითხვი დან აშ კა რად შე სამ ჩნე ვია, რომ წი ნა 
ვა რი ან ტი დან მას ბევ რი ხარ ვე ზი გად მოჰ ყვა. აქ ამ დე გა მოთ ქმუ ლი შე ნიშ ვნე ბი, წი ნა და დე ბე ბი თუ 
მიღ წე ული შე თან ხმე ბე ბი მას ში მხო ლოდ ნა წი ლობ რი ვაა ას ახა ული; მი სი ტექ სტი რე დაქ ცი ულ ად 
გა სა მარ თია; ცალ კე ული ნორ მა არ სობ რი ვად შე საც ვლე ლია; ნორ მა თა ნა წი ლი ცალ კე ულ შემ თხვე-
ვა ში, ზედ მე ტად გა დატ ვირ თუ ლი ან შე სავ სე ბია. 

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ კა ნონ პრო ექ ტში აშ კა რა მო ნო პო ლი ური დე ბუ ლე ბე ბი უკ ვე არ იკ ითხე-
ბა და მოქ მე დი (ძვე ლი) რე დაქ ცი იდ ან ზო გი ერ თი პრობ ლე მუ რი სა კითხი (და პი რის პი რე ბის ფო ნი) 
მოხ სნი ლია, მი სი კონ ცეპ ტუ ალ ური სა ფუძ ვე ლი იგ ივე დარ ჩა - პრო ექ ტში ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვა 
და აუდ იტი კვლავ ერ თა დაა მოქ ცე ული; გა ურ კვე ვე ლია რა არ ის კა ნო ნის რე გუ ლა ცი ის სფე რო; არ-
სე ბუ ლი სხვა თავ სა ტე ხი ჩა ან აც ვლა ახ ალ მა; ნორ მა თა ნა წი ლი „ევ რო დი რექ ტი ვე ბის” მოთხოვ ნა თა 
ცუ დი თარ გმა ნი და ინ ტერ პრე ტა ციაა; ნორ მა თა ნა წილ ში კი იგ რძნო ბა კონ კრე ტუ ლი ინ ტე რე სე ბის-
თვის მორ გე ბა და სა კითხის არა ად ექ ვა ტუ რი გა დაწყვე ტა.

პრო ექ ტი, რო მე ლიც უნ და გან ხორ ცი ელ დეს, არ გახ ლავს რი გი თი აქ ტი. მი სი სტა ბი ლუ რო ბა ხან-
გრძლივ პე რი ოდ ზე უნ და იყ ოს გათ ვლი ლი. ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ის რე ფორ მა მარ ტო 
ახ ალი კა ნო ნის მი ღე ბას ან არ სე ბუ ლის შეც ვლას არ გუ ლის ხმობს, არ ამ ედ ეს გარ კვე ული პე რი ოდ ის 
გან მავ ლო ბა ში გან სა ხორ ცი ელ ებ ელ ღო ნის ძი ებ ათა ერ თობ ლი ობაა, რო მელ შიც კა ნონს არ სე ბი თი 
და გან მსაზღვრე ლი (მე სა ჭის) რო ლი ენ იჭ ება. ამ იტ ომ, ფაქ ტობ რი ვი ვი თა რე ბი დან და მი სა ღე ბი 
რე გუ ლა ცი ის მნიშ ვნე ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, მის მი მართ უნ და ვი ყოთ უკ იდ ურ ეს ად კრი ტი კუ ლი, 
მით უმ ეტ ეს, ამ დო კუ მენ ტში ყვე ლა ფე რი თა ნაბ რად მნიშ ვნე ლო ვა ნია, მათ შო რის, სა ხელ წო დე ბა, 
მი ზა ნი, გან მარ ტე ბე ბი, სა ზე დამ ხედ ვე ლო-მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნო, ამ ორ გა ნოს სტრუქ ტუ რუ ლი 
მოწყო ბა, ქვემ დე ბა რე ბა, ფუნ ქცი ები, და კომ პლექ ტე ბა, აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრის წარ მო ება, სერ ტი-
ფი ცი რე ბა, პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ის რო ლი, ხა რის ხის კონ ტრო ლი და ა.შ. - კა ნონ პრო ექ ტის 
ყვე ლა ეს შე მად გე ნე ლი გა და ხა ლი სე ბას სა ჭი რო ებს, სა ბო ლოო სა ხით კი კა ნონ მა აუც ილ ებ ლდ უნ და 
უპ ას უხ ოს ყვე ლა ზე მა ღალ სტან დარ ტს. 

ას ეთი ზო გა დი შე ფა სე ბა, მწვა ვე კრი ტი კუ ლი აღ ქმა და მო ურ იდ ებ ელი პირ და პი რო ბა მიზ ნად არ 
ის ახ ავს ვინ მეს დის კრე დი ტა ცი ას, ღირ სე ბის დაკ ნი ნე ბას ან გა წე ული მე ცა დი ნე ობ ის და უფ ას ებ ლო ბას 
- ეს დო კუ მენ ტის დახ ვე წის აუც ილ ებ ლო ბა ზე აქ ცენ ტი რე ბაა და ამ რთულ პრო ცეს ში მო ნა წი ლე თა 
მხო ლოდ პა სუ ხის მგებ ლო ბის მო ტი ვა ცი ის ამ აღ ლე ბი სის კენ არ ის მი მარ თუ ლი.

ერ თხელ და სა მუ და მოდ, სა ბო ლო ოდ უნ და შევ თან ხმდეთ, რომ კა ნო ნი ვინ მეს დაკ ვე თას ან ახ-
ირ ებ ას კი არ უნ და მო ერ გოს, არ ამ ედ ემ სა ხუ როს ხან გრძლივ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვას, ქვეყ ნის ეკ ონ-
ომ იკ ურ აღ მავ ლო ბას, ზო გა დად აღი არ ებ ულ ღი რე ბუ ლე ბებს, სა ერ თო ინ ტე რე სებს, ხე ლი შე უწყოს 
ად გი ლობ რი ვი, ქარ თუ ლი აუდ იტ ორ ული კომ პა ნი ებ ის და პრო ფე სი ის გან ვი თა რე ბას. გან ვლი ლი პე-
რი ოდ ის პრაქ ტი კამ შთამ ბეჭ და ვად დაგ ვა ნა ხა, რომ არ სე ბულ მა რე გუ ლა ცი ამ ვერ იმ უშ ავა და უნ და 
შევ ცვა ლოთ ის ეთ ით, რო მე ლიც გა მოწ ვე ვებს უპ ას უხ ებს. არ უნ და და ვუშ ვათ ახ ირ ება და რჩე ვის 
იგ ნო რი რე ბა, მით უფ რო, თუ შე ნიშ ვნა ობი ექ ტუ რია, არ გუ მენ ტი რე ბუ ლია და მი მარ თუ ლია ნორ მის 
სრულ ყო ფის კენ. სა ქარ თვე ლოს სჭირ დე ბა ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ის სფე რო ში ევ რო-
დი რექ ტი ვებ თან მკაც რად შე სა ბა მი სი რე გუ ლი რე ბა და არა მი სი თა ვი სუ ფა ლი ინ ტერ პრე ტა ცი ები 
და უწყებ რი ვი თუ ჯგუ ფუ რი ინ ტე რე სე ბის დაც ვა. ამ შემ თხვე ვა ში, ევ რო დი რექ ტი ვე ბის გა თა ვი სე ბა 
იძ ლე ვა იმ ჩარ ჩოს, რო მე ლიც მი სა ღე ბია ყვე ლა მხა რის თვის, აგ ვა რი დებს და პი რის პი რე ბას და ყვე-
ლა ზე უკ ეთ ეს ად ეს ად აგ ება ჩვენს პი რო ბებს, თუმ ცა ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ორ ული 
საქ მი ან ობ ის რე ფორ მა სა ქარ თვე ლო ში და კავ ში რე ბუ ლია მრა ვალ მხრივ ან გა რიშ გა სა წევ სპე ცი-
ფი ურ ობ ას თა ნაც, რაც აუც ილ ებ ლად გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია. კერ ძოდ, არ სე ბუ ლი რე გუ ლა ცი ის 
სრუ ლი ად არა ად ექ ვა ტუ რი ნორ მე ბის მოქ მე დე ბის (თუ უმ ოქ მე დო ბის) შე დე გად, ხე ლა ღე ბით გა ნად-
გურ და კერ ძო სექ ტო რის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ის სფე რო ში წლო ბით დაგ რო ვი ლი 
და დე ბი თი გა მოც დი ლე ბა თუ ინ სტი ტუ ცი ური მოწყო ბა; გა უქ მდა აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრი; მო იშ ალა 
სერ თი ფი ცი რე ბის სის ტე მა; და იკ არ გა აუდ იტ ის მი მართ ნდო ბა; შე იქ მნა პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი-
ებ სა და აუდ იტ ორ ებს შო რის და პი რის პი რე ბის ფო ნი; ზოგ მა აუდ იტ ორ მა პრო ფე სი ას და ან ება თა ვი 
და სხვა გზა ირ ჩია; დამ კვიდ რდა გა ნუ კითხა ობა და ქა ოს ური ვი თა რე ბა, რაც სა მი წე ლია გრძელ დე ბა. 
ამ დე ნად, ახ ალ მა კა ნონ მა უნ და იმ უშა ოს დან გრე ულ ის აღ დგე ნა ზე, მდგო მა რე ობ ის ხა რის ხობ რივ 
გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე, პირ ველ რიგ ში, აუდ იტ ის მი მართ მოთხოვ ნის ამ აღ ლე ბა ზე და ახ ალი ინ სტი ტუ-
ტე ბის თვის გო ნივ რუ ლი სას ტარ ტო პი რო ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ზეც, რაც კა ნონ პრო ექ ტის წარ მოდ-
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გე ნილ ვა რი ან ტში საკ მა რი სად არ ჩანს.
უფ რო კონ კრე ტუ ლად კი, უნ და შევ ნიშ ნოთ შემ დე გი:
1. ფაქ ტობ რი ვად შექ მნი ლი სა კა ნონ მდებ ლო ვა კუ უმ იდ ან და ქა ოს ური მდგო მა რე ობ იდ ან გა მომ-

დი ნა რე, სა ჭი როა სა ქარ თვე ლო ში სა ხელ მწი ფო ებ რივ რე გუ ლა ცი ას და ექ ვემ დე ბა როს ბუ ღალ ტრუ ლი 
აღ რიცხვა და მთლი ან ად აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობა - არა მხო ლოდ ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტი 
(აღ ნიშ ნულ ზე ად რეც არა ერ თხელ იყო გა მოთ ქმუ ლი არ გუ მენ ტი რე ბუ ლი შე ნიშ ვნე ბი). კა ნონ პრო ექ-
ტის სა თა ური კი კვლავ იგ ივეა - „ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტ ის 
შე სა ხებ”.

მი ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნია შე იც ვა ლოს სა ხელ წო დე ბა - ეწ ოდ ოს მას: „ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა 
და აუდ იტ ის შე სა ხებ”, მით უმ ეტ ეს, ის ახ ალ ინ სტი ტუ ცი ურ მოწყო ბას და წეს რიგს ით ვა ლის წი ნებს 
აუდ იტ ის სფე რო ში. კა ნონ პრო ექ ტს აქ ვს პრე ტენ ზია შეც ვა ლოს ინ სტი ტუ ცი ური მოწყო ბა, გა მიჯ ნოს 
კომ პე ტენ ცი ები, მო აწ ეს რი გოს პრო ფე სი ული სერ თი ფი ცი რე ბა, და იქ ვემ დე ბა როს სა შემ ფა სებ ლო 
საქ მი ან ობ აც და ა.შ; 

2. ძა ლი ან დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს მიზ ნის და სახ ვას და კა ნო ნის რე გუ ლა ცი ის სფე როს გან-
საზღვრას. ეს აუც ილ ებ ელია იმ ის თვის, რომ აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე აიგ ოს კონ სტრუქ ცი ული ნა წი ლი. 
მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში სრულ გა ურ კვევ ლო ბას თან გვაქ ვს საქ მე. აი, რა წე რია კა ნონ პრო ექ ტის პირ-
ველ მუხ ლში: „ეს კა ნო ნი ად გენს სა ერ თა შო რი სოდ აღი არ ებ ული სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად, სა ქარ-
თვე ლო ში ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის წარ მო ებ ის, ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის, 
ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბი სა და წარ დგე ნის, ხა რის ხის კონ ტრო ლის უზ რუნ ველ ყო ფის, 
ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ის სფე რო ში მა რე გუ ლი რე ბე ლი სა მარ თლებ რი ვი აქ ტე ბის 
ევ რო კავ ში რის დი რექ ტი ვე ბის მოთხოვ ნებ თან მი ახ ლო ებ ის მიზ ნით”. 

 რო გორც მი ნი მუმ, ამ მუხ ლს რე დაქ ცი ული ჩას წო რე ბა სჭირ დე ბა (ეს ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბი პრობ ლე-
ნაა და ეშ ვე ლე ბა), მაგ რამ რაც მთა ვა რია, არ ჩანს, რას ად გენს ეს კა ნო ნი, სა მარ თლებ რივ სა ფუძ-
ვლებს, ზო გად პრინ ცი პებს, წესს, რიგს თუ სა მოქ მე დო ნორ მებს?; სრუ ლი ად ზედ მე ტი, მყვი რა ლა 
ჩა ნარ თია: „სა ერ თა შო რი სოდ აღი არ ებ ული სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად” (ამ ნიშ ნუ ლამ დე მას ბევ რი 
რამ აკ ლია); ამ ას თან, კა ნო ნით და სა რე გუ ლი რე ბე ლი სა კითხე ბის გა დაწყვე ტის ხა რის ხის დო ნეს თან 
შე უს აბ ამ ობ აშია გაცხა დე ბუ ლი მი ზა ნი. კა ნო ნის შეც ვლის წი ნა პი რო ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, სრუ ლი-
ად ცალ სა ხაა, რომ მი ზა ნი უნ და იყ ოს არა მი ახ ლო ება, არ ამ ედ ევ რო დი რექ ტი ვე ბის და სა უკ ეთ ესო 
პრაქ ტი კის შე სა ბა მი სი კა ნო ნის მი ღე ბა, რომ ლის თვი საც სა ერ თა შო რი სოდ აღი არ ებ ული სტან დარ-
ტე ბი სა მარ თლებ რი ვი სა ფუძ ვლე ბის მხო ლოდ ერთ-ერ თი შე მად გე ნე ლია.

2.1. შემ დეგ ში კი დევ რომ არ გან ვმე ორ დეთ, აქ ვე დავ სძენთ, რომ კა ნონ პრო ექ ტს თა ვი დან ბო-
ლომ დე სჭირ დე ბა სტი ლის ტუ რი ჩა რე ვა და კო რექ ტუ რა ენ ის სპე ცი ალ ის ტის მი ერ, აგ რეთ ვე სპე ცი-
ფი კუ რი ტერ მი ნე ბის სწორ ფორ მა ში გა მო ყე ნე ბა. ნი მუ შად მო ვიყ ვანთ რამ დე ნი მე ის ეთ მა გა ლითს, 
სა დაც ეს აშ კა რაა: 

2.1.1. მე-2 მუხ ლის ს), ტ), უ), ფ) პუნ ტქებ ში: -- მი ლი ონი ლა რი, უნ და იყ ოს -- მი ლი ონ ლარს; ჯა-
მუ რი აქ ტი ვე ბი - აქ ტი ვე ბის ჯა მუ რი ღი რე ბუ ლე ბა; ნაც ვლად: სა ან გა რიშ სწო რე ბო პე რი ოდ ში თა ნამ-
შრო მელ თა რა ოდ ენ ობა გა ნი საზღვრე ბა არა უმ ეტ ეს ---- კა ცით - და საქ მე ბულ თა სა შუ ალ ოსი ობ რი ვი 
რა ოდ ენ ობა --- პირს. „თა ნამ შრო მე ლი”, „კა ცი” ვერ გა მო ხა ტავს იმ არ სობ რივ დატ ვირ თვას, რაც აქ 
სა ჭი როა. აღ ნიშ ნუ ლი ქვე პუნ ქტე ბი, ნი მუ შის თვის, უფ რო გა მარ თუ ლია (სხვა პუნ ქტე ბი კი ჩას წორ-
დეს) ას ეთი სა ხით:

ტ) მცი რე სა წარ მო – სუ ბი ექ ტი, რომ ლის წი ნა სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ის შემ დე გი სა მი მაჩ ვე ნებ-
ლი დან რო მე ლი მე ორი არ აღ ემ ატ ება: 

ტ.ა) აქ ტი ვე ბის ჯა მუ რი ღი რე ბუ ლე ბა - 10 მი ლი ონ ლარს;
ტ.ბ) წმინ და შე მო სავ ლე ბი - 20 მი ლი ონ ლარს;
ტ.გ) და საქ მე ბულ თა სა შუ ალ ოსი ობ რი ვი რა ოდ ენ ობა - 50 (ორ მოც და ათი) პირს.
2.1.2. მე-4 მუხ ლის მე-5 პუნ ქტი ჩახ ლარ თუ ლი და გა დატ ვირ თუ ლია არ აფ ის მთქმე ლი ჩა ნარ თე-

ბით: „ამ კა ნო ნით დად გე ნი ლი ზო მი თი კა ტე გო რი ებ ის გან გან სხვა ვე ბუ ლი ზო მი თი კა ტე გო რი ებ ის 
მი ხედ ვით, სუ ბი ექ ტი ვალ დე ბუ ლია არ და არ ღვი ოს ამ კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ზო მი თი კა ტე-
გო რი ებ ის მი ხედ ვით ნე ბა დარ თუ ლი სტან დარ ტის გა მო ყე ნე ბის მოთხოვ ნა” - ეს ქარ თუ ლი არ არ ის. 
ჯო ბია ასე, მარ ტი ვად: - „სუ ბი ექ ტი ვალ დე ბუ ლია არ და არ ღვი ოს ამ კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
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ზო მი თი კა ტე გო რი ებ ის მი ხედ ვით ნე ბა დარ თუ ლი სტან დარ ტის გა მო ყე ნე ბის მოთხოვ ნა”;
2.1.3. მე-8 მუხ ლის მე-3 პუნ ქტი ში: არა უგ ვი ან ეს ან გა რიშ გე ბის თა რი ღის მომ დევ ნო წლის 31 დე-

კემ ბრი სა, უნ და იყ ოს „სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ის” და არა „ან გა რიშ გე ბის თა რი ღის”;
2.1.4. მე-6 მუხ ლში - ინ ფორ მა ცი ის გახ სნა - არ ას წო რი თარ გმა ნია. ან გა რიშ გე ბა ში ინ ფორ მა ცია 

უნ და აის ახ ოს და არა გა იხ სნას;
2.1.5. მე-6 მუხ ლის მე-6 პუნ ქტის ა) ქვე პუნ ქტში: „სუ ბი ექ ტის ბიზ ნეს მო დე ლის მი მო ხილ ვას” - რას 

ნიშ ნავს ბიზ ნეს მო დე ლი? უნ და იყ ოს ორ გა ნი ზა ცი ულ-სა მარ თლებ რი ვი ფორ მა; 
2.1.6. მე-6 მუხ ლის მე-9 პუნ ქტის გ) ქვე პუნ ქტში: ნაც ვლად „ში და კონ ტრო ლე ბი სა” უნ და იყ ოს: 

„ში და კონ ტრო ლი სა”; 
2.1.7. მე-7 მუხ ლის სა თა ური - აუდ იტ ის მოთხოვ ნა - შე უს აბ ამოა ნორ მის ში ნა არ სთან. ამ ავე 

მუხ ლში წე რია, რომ „სდპ-ები და სა შუ ალო ზო მის სა წარ მო ები ვალ დე ბულ ნი არი ან წა რად გი ნონ 
აუდ ირ ებ ული ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა, მაგ რამ არაა მი თი თე ბუ ლი, სად, ვის თან უნ და წა რად გი ნონ 
ეს ან გა რიშ გე ბა;

2.1.8. მე-10 მუხ ლის მე-3 პუნ ქტში: „აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრში შეყ ვა ნი ლი იქ ნე ბა მხო ლოდ.. აჯ ობ ებს 
და იწ ერ ოს: აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრში რე გის ტრა ცი ას ექ ვემ დე ბა რე ბან მხო ლოდ... ან რე გის ტრირ დე-
ბი ან, ან რე გის ტრა ცი ას გა დი ან...;

2.1.9. მე-10 მუხ ლის მე-6 პუნ ქტში: „აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრში რე გის ტრა ცი ით და ინ ტე რე სე ბუ ლი 
სა ქარ თვე ლო ში რე გის ტრი რე ბუ ლი აუდ იტ ორ ული ფირ მა უნ და აკ მა ყო ფი ლებ დეს შემ დეგ პი რო-
ბებს:” - ჩახ ლარ თუ ლი, წი ნა აღ მდე გობ რი ვი წი ნა და დე ბაა. რე გის ტრა ცი ით და ინ ტე რე სე ბუ ლი თუა, 
რე გის ტრი რე ბუ ლი რო გორ იქ ნე ბა? მარ ტი ვად და გა სა გე ბად ასე შე იძ ლე ბა ჩა იწ ერ ოს: „აუდ იტ ორ თა 
რე ეს ტრში რე გის ტრა ცი ით და ინ ტე რე სე ბუ ლი აუდ იტ ორ ული ფირ მა უნ და აკ მა ყო ფი ლებ დეს შემ დეგ 
პი რო ბებს:” 

2.1.10. მე-10 მუხ ლის მე-9 პუნ ქტში: „მის მი ერ გან საზღვრუ ლი სტან დარ ტით გან საზღვრუ ლი 
სა ქარ თვე ლოს სა მარ თლის საკ ვა ლი ფი კა ციო ტეს ტის ჩა ბა რე ბი სა და შე სა ბა მი სი მი მარ თვის სა-
ფუძ ველ ზე” - რა არ ის ახ ლა ეს? გან საზღვრუ ლი სტან დარ ტით გან საზღვრუ ლი?... ან რა შუ აშია აქ 
სა მარ თლის საკ ვა ლი ფი კა ციო ტეს ტი? 

2.1.11. 21-ე მუხ ლის მე-6 პუნ ქტში „სამ სა ხუ რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის ას” - უნ და 
იყ ოს არა სა მა სა ხუ რი, არ ამ ედ სა აგ ენ ტო; 

2.2. მე-10 მუხ ლში 2 მე-6 პუნ ქტია და ა.შ.

3. კა ნონ პრო ექ ტში ტერ მი ნე ბის გან მარ ტე ბა მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნია არ ამ არ ტო არ სის აღ ქმი-
სათ ვის. ეს ტერ მი ნე ბი ქმნი ან ძი რი თად ფონს. სწო რედ ამ ნა წილ ში ად გი ლი აქ ვს არ სე ბით უზ უს ტო-
ბებს, ამ ას თან, არ ას რუ ლი ცაა. აღ ნიშ ნუ ლის გა მო, სა ჭი როა ის სა ფუძ ვლი ან ად შე იც ვა ლოს. 

3.1. პრო ფე სი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი ტერ მი ნე ბი, რო გო რი ცაა ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვა, ბუ ღალ-
ტე რი, აუდ იტ ორი, აუდ იტ ური კომ პა ნია, გა რე აუდ იტ ორი, გა რი გე ბის პარ ტნი ორი, სა ვალ დე ბუ ლი 
აუდ იტი, აუდ იტ ორ ული დას კვნა, ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტი და ა.შ, ზუს ტად ისე უნ და 
გა ნი მარ ტოს, რო გორც ეს სპე ცი ალ ური ცნე ბე ბის გლო სარ ში, ევ რო დი რექ ტი ვა ში ან შე სა ბა მის 
სტან დარ ტშია. მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში კი სა ხე ზეა უკ ვე არ სე ბუ ლის გან და დამ კვიდ რე ბუ ლის გან 
გან სხვა ვე ბუ ლი, თა ვი სუ ფა ლი ვერ სია ან მა თი ორ იგ ინ ალ ის ცუ დი თარ გმა ნი.

3.2. ზო გი ერ თი ტერ მი ნი, მა გა ლი თად, მშო ბე ლი სა წარ მო, ქარ თულ ენ აში ასე არ გა მო იყ ენ ება 
და არ ცაა სა ჭი რო მი სი ამ სა ხით დამ კვიდ რე ბა. მშო ბე ლი სა წარ მოს შე სატყვი სია სა თა ვო სა წარ მო 
(სა თა ვო ორ გა ნი ზა ცია) - იურ იდი ული პი რი, რო მელ საც აქ ვს ერ თი ან ერ თზე მე ტი შვი ლო ბი ლი სა-
წარ მო (შვი ლო ბი ლი ორ გა ნი ზა ცია).

3.3. აფ ილ ირ ებ ული სა წარ მო გან მარ ტე ბუ ლია, რო გორც ჯგუ ფის ნე ბის მი ერი ორი ან მე ტი 
წევ რი. ამ დროს, მი სი ეკ ონ ომ იკ ური ში ნა არ სის თა ნახ მად, ის არ ის სა წარ მო, რო მელ საც ნა წი ლობ-
რივ ფლობს სხვა კომ პა ნია. ევ რო დი რექ ტი ვა ში კი გა მო ყე ნე ბუ ლია ტერ მი ნი: აუდ იტ ური კომ პა ნი ის 
აფ ილ ირ ებ ული პი რი, რო მე ლიც გუ ლის ხმობს აუდ იტ ურ კომ პა ნი ას თან სა ერ თო სა კუთ რე ბით, კონ-
ტრო ლით ან მმარ თვე ლო ბით და კავ ში რე ბულ ნე ბის მი ერ სა წარ მოს.

3.4. მე-8 მუხ ლის მე-2 ნა წილ ში გა მო ყე ნე ბუ ლია ტერ მი ნი „აგ რე გი რე ბუ ლი”, მაგ რამ რა არ ის 
აგ რე გი რე ბა, ან რა არ ის აგ რე გი რე ბუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი, ეს არ სად ჩანს და სა ვა რა უდ ოდ ბევ რმა არც 
იც ის. ამ იტ ომ მი ზან შე წო ნი ლია გა ნი მარ ტოს ამ ტერ მი ნის მნიშ ვნე ლო ბაც ისე, რო გორც ის ეკ ონ ომ-
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იკ ურ ლექ სი კო ნებ შია: აგ რე გი რე ბა - სა ერ თო, გან ზო გა დე ბუ ლი, მთლი ანი მაჩ ვე ნებ ლე ბის (სი დი დის) 
მი ღე ბის მიზ ნით რა იმე ერ თგვა რო ვა ნი მაჩ ვე ნებ ლე ბის (სი დი დე ებ ის) გა ერ თი ან ება, შე ჯა მე ბა;

3.5. მე-6 მუხ ლის მე-2 პუნ ქტის ა), ბ) და გ) ქვე პუნ ქტებ ში გა მო ყე ნე ბუ ლია ტერ მი ნე ბი: „მმარ-
თვე ლო ბის ან გა რიშ გე ბა”, „არ აფ ინ ან სუ რი ან გა რიშ გე ბა”, „კორ პო რა ტი ული მარ თვის ან გა რიშ გე ბა”, 
ამ ავე მუხ ლის მე-9 პუნ ქტის ა) ქვე პუნ ქტში - კორ პო რა ცი ული მარ თვის კო დექ სი, თუმ ცა გა ურ კვე-
ვე ლია, რა დო კუ მენ ტე ბია ის ენი. სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი ცნობს და არ სე ბობს სა წარ მოს ფი-
ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა, ან კონ სო ლი დი რე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა, რაც არ ით ვა ლის წი ნებს 
ზე მო აღ ნიშ ნულ კომ პო ნენ ტებს. ის ინი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლე ბია. ფი ნან-
სურ ან გა რიშ გე ბას, ან კონ სო ლი დი რე ბულ ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბას უნ და ახ ლდეს გან მარ ტე ბი თი 
შე ნიშ ვნე ბი, სა დაც აუც ილ ებ ელია აის ახ ოს (გა ნი მარ ტოს) ყვე ლა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცია. 

რო გორც ნორ მა ტი ული აქ ტი, „კორ პო რა ცი ული მარ თვის კო დექ სი” არ ავ ის გა მო უცია. სა წარ მოს 
მო ეთხო ვე ბა გა აჩ ნდეს ტექ სტუ რად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი და უფ ლე ბა მო სი ლი ორ გა ნოს მი ერ დამ ტკი-
ცე ბუ ლი სა აღ რიცხვო პო ლი ტი კა. ამ დე ნად, თუ აქ არ ას ათ ან ადო თარ გმან თან გვაქ ვს საქ მე, სა ჭი როა 
მო ვი ძი ოთ მა თი ქარ თუ ლი შე სატყვი სი, ან თუ იქ მნე ბა რა ღაც ახ ალი სა ან გა რიშ გე ბო დო კუ მენ ტი, კა-
ნო ნის გან მარ ტე ბით ნა წილ ში აუც ილ ებ ელია მომ ხმა რე ბელს გა სა გე ბად მი ეწ ოდ ოს მათ ზე ინ ფორ მა ცია; 

3.6. ახ ალ ტერ მი ნებს შო რის გან სა კუთ რე ბუ ლად სა ყუ რადღე ბოა „სა ზო გა დო ებ რი ვი და ინ ტე რე-
სე ბის პი რი”. მსოფ ლიო ბან კის ორ გა ნი ზე ბით თარ გმნილ სხვა დო კუ მენ ტში გა მო იყ ენ ება მი სი შე-
სატყვი სი - „სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სის სუ ბი ექ ტი” - Субъекты общественного интереса (СОИ). 
ჩვე ნი აზ რით, ეს უკ ან ას კნე ლი უფ რო ზუს ტად გა მო ხა ტავს ში ნა არ სს, ვიდ რე „სა ზო გა დო ებ რი ვი 
და ინ ტე რე სე ბის პი რი”. ამ დე ნად, სა ჭი როა სპე ცი ალ ის ტებ თან კონ სულ ტა ცია და სა კითხის ისე გა-
დაწყვე ტა.

ცხა დია, მნიშ ვნე ლო ვა ნია სწო რი, შე სა ბა მი სი ტერ მი ნის დამ კვიდ რე ბა, მაგ რამ არ ან აკ ლებ მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია რა მოიაზრება ამ ტერ მი ნის ქვეშ, რა შე დის მის შე მად გენ ლო ბა ში. 

კა ნონ პრო ექ ტის თვის ტერ მი ნე ბის გან მარ ტე ბის თა ნახ მად, „სა ზო გა დო ებ რი ვი და ინ ტე რე სე ბის 
პი რად”, სხვა თა შო რის, მოიაზრება მსხვი ლი სა წარ მო ები ანუ სა წარ მო ები, რო მელ თა აქ ტი ვე ბის ჯა-
მუ რი ღი რე ბუ ლე ბა აღ ემ ატ ება 50 მი ლი ონ ლარს, წმინ და შე მო სავ ლე ბი 100 მი ლი ონი ლარ ზე მე ტია 
ან და საქ მე ბულ თა სა შუ ალ ოსი ობ რი ვი რა ოდ ენ ობა 250 პირს ჭარ ბობს. 

ევ რო დი რექ ტი ვის (2006/43/ЕС) თა ნახ მად, „სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სე ბის სუ ბი ექ ტე ბად იწ ოდ-
ები ან სა ფონ დო ბირ ჟებ ზე რე გის ტრი რე ბუ ლი ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი სა წარ მო ები, საკ რე დი ტო ორ გა-
ნი ზა ცი ები და სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ები”, და ახ ლო ებ ით ისე, რო გორც ეს მო ცე მუ ლია, „მე წარ მე თა 
შე სა ხებ” სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მე-13 მუხ ლის მე ორე ნა წილ ში. კერ ძოდ, მას ში გან საზღვრუ ლია, 
რომ „ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის ბაზ რის შე სა ხებ” სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მი ხედ ვით ან გა რიშ ვალ დე ბულ 
სა წარ მო ში, რომ ლის ფა სი ანი ქა ღალ დე ბი სა ვაჭ როდ არ ის დაშ ვე ბუ ლი ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის ბირ ჟა ზე, 
ან სა ქარ თვე ლოს სა ფი ნან სო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სა აგ ენ ტოს მი ერ ლი ცენ ზი რე ბულ სა წარ მო ში, ან 
სა წარ მო ში, რომ ლის პარ ტნი ორ თა რა ოდ ენ ობა 100-ს აღ ემ ატ ება, აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბა სა ვალ დე ბუ-
ლოა”, ანუ აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნის ამ მუხ ლით უკ ვე გან საზღვრუ ლია ვის თა ნაა ჩა სა ტა რე ბე ლი სა ვალ-
დე ბუ ლო აუდ იტი და აქ წარ მოდ გე ნი ლი წრე სრუ ლი ად საკ მა რი სია. ცნო ბის თვის, ეს ძი რი თა დი და 
ერ თა დერ თი ნორ მაა. რო მე ლიც გან საზღვრავს სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის არე ალს. ყვე ლა 
სა მე წარ მეო სუ ბი ექ ტი იქ მნე ბა ამ კა ნო ნის თა ნახ მად და სა მარ თებ რი ვა დაც ამ აქ ტი დან გა მომ დი-
ნა რე ობს აუდ იტ ის მოთხოვ ნა დო ბა. ამ იტ ომ აღ ნიშ ნუ ლი მუხ ლის გან ოდ ნა ვა დაც გან სხვა ვე ბუ ლი 
ნორ მა, პირ ველ ყოვ ლი სა, „მე წარ მე თა შე სა ხებ” სა ქარ თვე ლოს კა ნონ ში ცვლი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე 
უნ და დამ კვიდ რდეს. ას ეთი ცვლი ლე ბის პრო ექ ტი კა ნონ პრო ექ ტს არ ახ ლავს.

ეურ ოდ ირ ექ ტი ვე ბის თა ნახ მად, მარ თა ლია, ევ რო კავ ში რის წევრ სა ხელ მწი ფო ებს შე უძ ლი ათ 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სე ბის სუ ბი ექ ტებს მი აკ უთ ვნონ საქ მი ან ობ ის ხა სი ათ ის, მას შტა ბის ან და-
საქ მე ბულ თა რა ოდ ენ ობ ის მი ხედ ვით სა ზო გა დო ებ ის თვის გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბის სხვა 
სა წარ მო ებ იც, მაგ რამ აქ ყვე ლა არ იგ ულ ის ხმე ბა.

აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, ვფიქ რობთ, რომ ყვე ლა მსხვი ლი სა წარ მოს მი კუთ ვნე ბით „სა ზო გა დო ებ-
რი ვი ინ ტე რე სე ბის სუ ბი ექ ტე ბი სათ ვის”, ფარ თოვ დე ბა იმ სა წარ მო თა წრე, რომ ლებ შიც აუდ იტ ის 
ჩა ტა რე ბა სა ვალ დე ბუ ლო ხდე ბა. ერ თი მხრივ, ეს და დე ბი თად აღ იქ მე ვა - აუდ იტ ის მოთხოვ ნა დო ბა 
იზ რდე ბა, მაგ რამ ამ გა დაწყვე ტი ლე ბამ, გვერ დი თი მოვ ლე ნის სა ხით, შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს ბაზ რის 
დი დი სეგ მენ ტის ხე ლოვ ნუ რი დამ კვიდ რე ბა პრი ვი ლე გი რე ბუ ლი („დი დი ოთხე ულ ის” და სა ერ თა შო-

 56 56

#
5

 d
ek

em
b
er

i
  

2
0

1
5



რი სო ქსე ლის) აუდ იტ ორ ული კომ პა ნი ებ ის ათ ვის, რაც მი უღ ებ ელია. 
3.7. სერ ტი ფი ცი რე ბის და სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რის შე სა ხებ გან სხვა ვე ბუ ლი მო საზ რე ბე ბი არ-

სე ბობს პრო ფე სი ონ ალ თა წრე ში. ან გა რიშ გა სა წე ვია ფაქ ტობ რი ვი ვი თა რე ბაც, რო მელ შიც მოქ მე დი 
რე გუ ლა ცი ის გა მო აღ მოვ ჩნდით.

კა ნონ პრო ექ ტის მე-2 მუხ ლის კ) პუნ ქტში წარ მოდ გე ნი ლი გან მარ ტე ბის თა ნახ მად,
„სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლია პი რი − ფი ზი კუ რი პი რი, რო მე ლიც სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლია ბუ ღალ ტერ თა 

ან/და აუდ იტ ორ თა პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის, ფი ნან სუ რი ან-
გა რიშ გე ბის და აუდ იტ ის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სა აგ ენ ტოს მი ერ დად გე ნი ლი სტან დარ ტე ბის შე სა ბა-
მი სად და რო მე ლიც სერ ტი ფი ცი რე ბის შემ დგომ თა ვის კვა ლი ფი კა ცი ას ად ას ტუ რებს გან გრძო ბი თი 
გა ნათ ლე ბის სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად”; სტი ლის ტუ რი და უხ ვე წე ლო ბის გარ და, ას ეთი გან მარ ტე ბა 
და სერ ტი ფი ცი რე ბის რე გუ ლა ცია, ჩვე ნი აზ რით, მი უღ ებ ელია. რო გორც გან მარ ტე ბი დან ჩანს, სერ-
ტი ფი ცი რე ბას ახ ორ ცი ელ ებს პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია. სერ ტი ფი ცი რე ბის სტან დარ ტს ად გენს 
„აღ რიცხვის, ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის და აუდ იტ ის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სა აგ ენ ტო”. 

პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია სა ქარ თვე ლო ში რამ დე ნი მეა. შე საძ ლე ბე ლია სხვაც შე იქ მნას და ყვე ლა 
მათ გან მა სერ ტი ფი კა ტი რომ გას ცეს, გან სხვა ვე ბულ და მი ზეზ თა გა მო, სხვა დას ხვა სინ ჯის „პრო-
ფე სი ონ ალ ებს” მი ვი ღებთ. ამ დე ნად, გა მო სა ვა ლი ერ თია: სერ ტი ფი ცი რე ბას უნ და ახ დენ დეს ერ თი 
ორ გა ნო, სერ თი ფი კა ტი ერ თი ანი ნი მუ შის უნ და იყ ოს და ყვე ლას თვის თა ნა ბა რი სტა ტუ სი გა აჩ ნდეს. 
ამ იტ ომ უმ ჯო ბე სია მი სი ფორ მა შე იმ უშა ოს და გას ცეს „სა აგ ენ ტომ” იმ სუ ბი ექ ტის წარ დგი ნე ბით, 
რო მე ლიც სა სერ ტი ფი კა ციო გა მოც დას ჩა ატ არ ებს. პრო ფე სი ულ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ კი უზ რუნ ველ ყოს 
პი რის მომ ზა დე ბა სა სერ ტი ფი კა ტო გა მოც დის თვის „სა აგ ენ ტოს” მი ერ დად გე ნი ლი პრო ფე სი ული 
სერ ტი ფი ცი რე ბის სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად, ხო ლო, მი უკ ერ ძო ებ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად და 
ყო ველ გვა რი ქვე დი ნე ბე ბის გა მო რიცხვის მიზ ნით, გა მოც დე ბი (ტეს ტი რე ბა) ჩა ატ არ ოს გა მოც დე ბის 
ერ ოვ ნულ მა ცენ ტრმა. 

ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ის რე ფორ მის პრო ცეს ში გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტროს ჩარ-
თვა ის ედ აც აუც ილ ებ ელია ბუ ღალ ტერ თა და აუდ იტ ორ თა სწავ ლე ბის და ერ თი ანი საკ ვა ლი ფი კა ციო 
პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. ამ ის თვის, სავ სე ბით ბუ ნებ რი ვია, რომ სა ჭი როა 
ერ თი ანი პა კე ტის ფარ გლებ ში ცვლი ლე ბე ბი შე ვი დეს სა ქარ თვე ლოს კა ნონ ში „გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ”, 
რაც მო ცე მულ პრო ექ ტს არ ახ ლავს და ეს სე რი ოზ ული ხარ ვე ზია (აღ ნიშ ნულ ზე უფ რო დე ტა ლუ რად 
შევ ჩერ დე ბით შე სა ბა მი სი სა კითხის გან ხილ ვი სას). 

და ვუბ რუნ დეთ სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რის გან მარ ტე ბას. მარ ტი ვად რომ ვთქვათ, სერ ტი ფი ცი-
რე ბუ ლია პი რი, რო მელ მაც სერ ტი ფი კა ტი მი იღო (ან რო მელ საც სერ ტი ფი კა ტი გა აჩ ნია) დად გე ნი-
ლი სტან დარ ტის მი ხედ ვით. ეს ერ თჯე რა დად ხდე ბა, ხო ლო სულ სხვა პრო ცე სია (სხვა მოთხოვ ნა/
ვალ დე ბუ ლე ბაა), რომ ეს სერ ტი ფი რე ბუ ლი პი რი „სერ ტი ფი ცი რე ბის შემ დგომ თა ვის კვა ლი ფი კა ცი ას 
ად ას ტუ რებს გან გრძო ბი თი გა ნათ ლე ბის სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად”. ამ იტ ომ ეს ბო ლო წი ნა და დე ბა 
აქ სა ჭი რო არ არ ის და სა სურ ვე ლია, ის ცალ კე ნორ მად, პუნ ქტად ან ქვე პუნ ქტად ჩა მო ყა ლიბ დეს. 

სა ყუ რადღე ბოა ის გა რე მო ებ აც, რომ სა ქარ თვე ლო ში არი ან პი რე ბი, რომ ლებ საც გა აჩ ნი ათ სერ-
ტი ფი კა ტე ბი, მაგ რამ ეს სერ ტი ფი კა ტე ბი არ არ ის „სა აგ ენ ტოს” მი ერ დად გე ნი ლი სტან დარ ტის შე-
სა ბა მი სად გა ცე მუ ლი. ის ინი ატ არ ებ დნენ ყვე ლა სა ხის აუდ იტს და წარ მო ად გენ დნენ პრო ფე სი ას. 
უწყვე ტო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, გარ და უვ ალია, რომ მოქ მე დი სერ ტი ფი კა ტე ბის მფლო ბე ლი პი რე ბი 
კა ნონ მა აღი არ ოს აუდ იტ ორ ებ ად. ამ ტერ მინ თან (სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რი) და კავ ში რე ბუ ლია აუდ-
იტ ორ თა რე ეს ტრში რე გის ტრა ცია და აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბაც. თუ აღ ნიშ ნუ ლი გან მარ ტე ბა 
დარ ჩე ბა ძა ლა ში, მა შინ ახ ალი წე სით სერ ტი ფი კა ტე ბის გა ცე მამ დე, რე გის ტრა ცი ას ვერც ერ თი 
აუდ იტ ორი ვერ გა ივ ლის და ვერც ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტი ჩა ტა რე ბა. ამ დე ნად, ყვე ლა 
ფაქ ტო რის გათ ვა ლის წი ნე ბით, აჯ ობ ებს კა ნონ პრო ექ ტის მე-2 მუხ ლის კ) პუნ ქტი შემ დეგ ნა ირ ად 
ჩა მო ყა ლიბ დეს:

 კ) სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რი − ფი ზი კუ რი პი რი, რო მე ლიც სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლია ბუ ღალ ტრუ ლი 
აღ რიცხვის, ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის და აუდ იტ ის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სა აგ ენ ტოს მი ერ პრო ფე სი-
ული სერ ტი ფი ცი რე ბის სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად ან ას ეთ ად აღი არ ებ ულია ამ კა ნო ნით.

3.8. მე-2 მუხ ლის ჟ) პუნ ქტში არ აპ რაქ ტი კო სის გან მატ რე ბა ძი რი თა დად ევ რო დი რექ ტი ვის 
(2006/43/ЕС) შე სა ბა მი სი ტერ მი ნის თარ გმა ნია, თუმ ცა დახ ვე წას სა ჭი რო ებს. უფ რო გა მარ თუ ლი 
იქ ნე ბა ამ ტერ მი ნის შემ დე გი რე დაქ ცია: 
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 არ აპ აქ ტი კო სი - ფი ზი კუ რი პი რი, რო მე ლიც სა ზო გა დო ებ რი ვი ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სის ტე მის 
მმარ თვე ლო ბით პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ობ ის ას და ბო ლო სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში არ ატ არ ებ და 
სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტს, არ ქონ და ხმის უფ ლე ბა, არ იყო თა ნამ შრო მე ლი, ად მი ნის ტრა ცი ული ან 
მარ თვე ლო ბი თი ორ გა ნოს წევ რი რო მე ლი მე აუდ იტ ორ ულ კომ პა ნი აში და არც რა იმე სხვა სა ხით 
იყო და კავ ში რე ბუ ლი ას ეთ თან.

3.8. მე-2 მუხ ლის ო) პუნ ქტში სა აგ ენ ტო გან მარ ტე ბუ ლია, რო გორც - სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა 
სა მი ნის ტროს მმარ თვე ლო ბის სფე რო ში შე მა ვა ლი სა ჯა რო სა მარ თლის იურ იდი ული პი რი - ,,ბუ-
ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის, ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის და აუდ იტ ის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სა აგ ენ ტო” 
(შემ დგომ ში - სა აგ ენ ტო). გან სხვა ვე ბუ ლა დაა ის წარ მოდ გე ნი ლი კა ნონ პრო ექ ტის 21-მუხ ლის 1-ლ 
პუნ ქტში. კერ ძოდ, „სა აგ ენ ტო არ ის სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად, ბუ ღალ ტრუ ლი 
აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის, აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობ ის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის წარ მო-
ებ ისა და ინ ფორ მა ცი ის გამ ჭვირ ვა ლო ბის მიზ ნით, სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს მმარ-
თვე ლო ბის სფე რო ში შე მა ვა ლი სა ჯა რო სა მარ თლის იურ იდი ული პი რი, რო მე ლიც და მო უკ იდ ებ ლად 
ახ ორ ცი ელ ებს თა ვის საქ მი ან ობ ას სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის სა ფუძ ველ ზე”.

სა აგ ენ ტოს შექ მნის და მი სი დაქ ვემ დე ბა რე ბის სა კითხი ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე პრინ ცი პუ ლი და გა-
დამ წყვე ტია. ამ იტ ომ მას ზე კვა ლი ფი ცი ური მსჯე ლო ბაა სა ჭი რო. 

სა აგ ენ ტოს უწყებ რი ვი დაქ ვემ დე ბა რე ბის მი მართ ჩვე ნი მკვეთ რად გა მო ხა ტუ ლი პო ზი ცია ად რეც 
ცნო ბი ლი იყო და არც ახ ლა შეც ვლი ლა.

სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ორ გა ნოს შექ მნა გარ და უვ ალია. მაგ რამ ამ ას თან, ის და მო უკ-
იდ ებ ელი უნ და იყ ოს!!! 

მი სი და მო უკ იდ ებ ლო ბა კა ნონ პრო ექ ტში ფიქ ტი ურია. ეს აშ კა რად ჩანს თუნ დაც იქ იდ ან, რომ 21-ე 
მუხ ლის 1-ლ პუნ ქტში პირ და პი რაა გაცხა დე ბუ ლი: სა აგ ენ ტო არ ის... „სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი-
ნის ტროს მმარ თვე ლო ბის სფე რო ში შე მა ვა ლი სა ჯა რო სა მარ თლის იურ იდი ული პი რი”; ამ ავე მუხ ლის 
მე-5 პუნ ქტით გან საზღვრუ ლია, რომ სა აგ ენ ტოს დე ბუ ლე ბას ამ ტკი ცებს სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა 
მი ნის ტრი; 23-ე მუხ ლის მე-2 პუნ ქტში მი თი თე ბუ ლია, რომ სა აგ ენ ტოს აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი 
ინ იშ ნე ბა და თა ნამ დე ბო ბი დან თა ვი სუფ ლდე ბა ფი ნან სთა მი ნის ტრის წარ დგი ნე ბით და ბო ლოს, 25-ე 
მუხ ლის მე-3 პუნ ქტი ყო ველ გვარ ეჭ ვს ფან ტავს: სა აგ ენ ტოს საბ ჭოს 7 კა ცი ანი შე მად გენ ლო ბი დან, 
დი რექ ტო რის გარ და (რო მე ლიც ას ევე ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს კან დი და ტუ რაა) 4 ნო მენ კლა ტუ რუ ლი 
წევ რია, ხო ლო და ნარ ჩენ 2 წევ რსაც პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ იდ ან და აკ ად ემი ური წრე ებ იდ ან 
სა ქარ თვე ლოს პრე მი ერ-მი ნიტ რს და სამ ტკი ცებ ლად წა რუდ გენს სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა მი ნის ტრი. 

ცხა დია, სა აგ ენ ტო, ას ეთ და მის მი მართ პირ თა წრის გან სა კუთ რე ბუ ლი ინ ტე რე სე ბის არ სე ბო ბის 
პი რო ბებ ში, ვერ იქ ნე ბა და მო უკ იდ ებ ელი და ვერც მი უკ ერ ძო ებ ელი. ას ეთი სტა ტუ სის სა აგ ენ ტო ვერ 
იქ ნე ბა დაზღვე ული არ ას ათ ან ადო ზე მოქ მე დე ბი სა და არ ას ამ არ თლებ რი ვი ჩა რე ვის გა ნაც.

„სა ჯა რო სა მარ თლის იურ იდი ული პი რის შე სა ხებ” სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი ით ვა ლის წი ნებს სა ჯა რო 
სა მარ თლის იურ იდი ული პი რის შექ მნის რამ დე ნი მე ვა რი ან ტს, მათ შო რის ერთ-ერ თია მი სი შექ მნა: 
სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბით. სა აგ ენ ტოს ფუნ ქცი ური დატ ვირ თვის, მიზ ნე ბი სა და ამ-
ოც ან ებ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მი სი შექ მნა, სულ ცო ტა, ამ გზით მა ინც უნ და გან ხორ ცი ელ ებ ულ იყო. 

უფ რო მარ თე ბუ ლად მიგ ვაჩ ნია სა აგ ენ ტოს გა აჩ ნდეს და მო უკ იდ ებ ელი მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა-
ნოს სტა ტუ სი „და მო უკ იდ ებ ელი მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნო ებ ის შე სა ხებ” სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის 
სა ფუძ ველ ზე.

აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, ის უნ და ჩა მო ყა ლიბ დეს არა რო გორც სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის-
ტროს მმარ თვე ლო ბის სფე რო ში შე მა ვა ლი სა ჯა რო სა მარ თლის იურ იდი ული პი რი, არ ამ ედ - და მო-
უკ იდ ებ ელი სა ჯა რო სა მარ თლის იურ იდი ული პი რი და გახ დეს ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი სა ქარ თე ლოს 
მთავ რო ბის ან პარ ლა მენ ტის წი ნა შე.

ამ დე ნად, ჩვე ნი პო ზი ციაა მე-2 მუხ ლის ო) პუნ ქტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დეგ ნა ირ ად: სა აგ ენ ტო - 
ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის, ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის და აუდ იტ ის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სა აგ ენ ტო 
(შემ დგომ ში - სა აგ ენ ტო)” და მო უკ იდ ებ ელი სა ჯა რო სა მარ თლის იურ იდი ული პი რი - და სხვა მუხ ლე ბი 
მო ვი დეს შე სა ბა მი სო ბა ში ამ დე ფი ნი ცი ას თან.

3.9. მე-2 მუხ ლის პ) და ჟ) პუნ ქტებ ში „პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის სტან დარ ტის” და „გან-
გრძო ბი თი გა ნათ ლე ბის სტან დარ ტის” გან მარ ტე ბი სას ას ეთ ად მიჩ ნე ულია „დად გე ნი ლი ნორ მე ბი, 
რომ ლე ბიც შე ეს აბ ამ ება ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის (IFAC) მი ერ დად გე ნილ გა ნათ-
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ლე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებს (IES);
ყვე ლა ნიშ ნის მი ხედ ვით, ამ კა ნო ნის მი ღე ბის უპ ირ ვე ლე სი ამ ოც ანაა სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო-

ბის ევ რო დი რექ ტი ვებ თან ჰარ მო ნი ზა ცია და სა უკ ეთ ესო სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კის დამ კვიდ რე ბა. 
შე სა ბა მის ევ რო დი რექ ტი ვებ ში (№2006/43/ЕС) პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის და გან გრძო ბი თი 

სწავ ლე ბის მი მართ მოთხოვ ნე ბი უფ რო მა ღა ლია, ვიდ რე ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი-
ის (IFAC) მი ერ დად გე ნილ სტან დარ ტებ ში. ამ დე ნად, სწო რი იქ ნე ბა აქ აც და კა ნონ პრო ექ ტის სხვა 
მუხ ლებ შიც, სა დაც მი ნიშ ნე ბაა ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი აზე, ყველ გან მი ეთ ით ოს 
ევ რო დი რექ ტი ვე ბი და სა უკ ეთ ესო სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კა. 

აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მე-2 მუხ ლის პ) და ჟ) პუნ ქტე ბი, მიგ ვაჩ ნია, რომ უნ და ჩა მო ყა-
ლიბ დეს შემ დეგ ნა ირ ად:

„პ) პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის სტან დარ ტი − სა აგ ენ ტოს მი ერ სერ ტი ფი ცი რე ბულ პი რად 
აღი არ ებ ის ათ ვის დად გე ნი ლი ნორ მე ბი, რომ ლე ბიც შე ეს აბ ამ ება ევ რო დი რექ ტი ვის მოთხოვ ნებს და 
სა უკ ეთ ესო სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კას. 

„ჟ) გან გრძო ბი თი გა ნათ ლე ბის სტან დარ ტი − სა აგ ენ ტოს მი ერ სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რის კვა-
ლი ფი კა ცი ის შე ნარ ჩუ ნე ბი სათ ვის დად გე ნი ლი ნორ მე ბი, რომ ლე ბიც შე ეს აბ ამ ება ევ რო დი რექ ტი ვის 
მოთხოვ ნებს და სა უკ ეთ ესო სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კას.

 4. კა ნონ პრო ექ ტის ძი რი თად ნა წილ ზე შე ნიშ ვნე ბი წარ მოდ გე ნი ლია track change და კო მენ ტა-
რე ბის სა ხით, რო მე ლიც თან ერ თვის ჩვე ნი მო საზ რე ბე ბის ამ ნა წილს და იკ ითხე ბა ერ თად, თუმ ცა 
რამ დე ნი მე პრინ ცი პუ ლად მნიშ ვნე ლო ვან სა კითხებ ზე აქ აც გვინ და ყუ რადღე ბა გა ვა მახ ვი ლოთ. 

4.1. კა ნონ პრო ექ ტის თა ნახ მად, სა ვალ დე ბუ ლო ხდე ბა სა ერ თა სო რი სო სტან დარ ტე ბის გა მო ყე ნე-
ბა (ეს ას ეც იყო აქ ამ დეც წი ნა მორ ბე დი ორი კა ნო ნი თაც), მაგ რამ სა ჭი როა ამ ჯერ ზეც ხა ზი გა ეს ვას, 
რომ გა მო სა ყე ნებ ლად სა ვალ დე ბუ ლო უნ და იყ ოს სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ენ აზე თარ გმნი ლი და 
სა აგ ენ ტოს მი ერ გა მო სა ყე ნებ ლად აღი არ ებ ული (რე გის ტრი რე ბუ ლი) სტან დარ ტე ბი. მე ტი სიცხა დი-
სათ ვის და რე გუ ლა ცი ის გა მარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, ას ეთი პი რო ბა ჯო ბია ჩა მო ყა ლიბ დეს 
ერთ პუნ ქტად და გავ რცელ დეს ყვე ლა სა ხის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტზე;

4.2. ჩვე ნი პო ზი ცი ის თვის მი უღ ებ ელია კა ნონ პრო ექ ტის მე-7 მუხ ლის რე დაქ ცია, რომ ლის თა ნახ-
მა დაც, „სდპ-ს უფ ლე ბა აქ ვს და იქ ირ ავ ოს მხო ლოდ ის აუდ იტ ორი, რო მე ლიც აკ მა ყო ფი ლებს სდპ-ებ ის 
აუდ იტ ის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის თვის სა ჭი რო კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნილ კრი ტე რი უმ ებს, თუ სდპ–ს 
საქ მი ან ობ ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი სა კა ნონ მდებ ლო თუ ნორ მა ტი ული აქ ტე ბით სხვა რამ არ არ ის გან-
საზღვრუ ლი.” გარ და იმ ისა, რომ უაზ როდ გა დატ ვირ თუ ლი და გა სა მარ თი მუხ ლია, გა ურ კვე ვე ლია, 
სხვა რო მე ლია ეს აუდ იტ ის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის თვის სა ჭი რო კა ნონ მდებ ლო ბა; სდპ–ს საქ მი ან ობ ის 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი სა კა ნონ მდებ ლო თუ ნორ მა ტი ული აქ ტე ბი ან რა სა ჭი როა მა თი აქ და სა ხე ლე ბა? 
მე ტი რა კრი ტე რი უმია სა ჭი რო. მე-10 მუხ ლის მე-6 პუნ ქტში (ამ ნუ მე რა ცი ით მე-6 პუნ ქტი აქ ორია, 
მხედ ვე ლო ბა შია ბო ლო მე-6 პუნ ქტი) ხომ წე რია, რომ „აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრში შეყ ვა ნი ლი აუდ იტ-
ორ ები/აუდ იტ ორ ული ფირ მე ბი უფ ლე ბა მო სი ლი იქ ნე ბი ან ჩა ატ არ ონ სდპ-ებ ის აუდ იტი მხო ლოდ 
იმ შემ თხვე ვა ში თუ გავ ლი ლი ექ ნე ბათ შე სა ბა მი სი ხა რის ხის კონ ტრო ლი, რაც აის ახ ება რე ეს ტრში 
სა აგ ენ ტოს მი ერ”

ევ რო დი რექ ტი ვის და სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კის თა ნახ მად, სდპ-ებ ში, მსხვილ და სა შუ ალო ზო მის 
სა წარ მო ებ შიც, აუდ იტს ატ არ ებ ენ აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრში რე გის ტრი რე ბუ ლი აუდ იტ ორ ები ან/და 
აუდ იტ ორ ული ფირ მე ბი. არ ავ ით არი სხვა კრი ტე რი უმ ები იქ არაა მოთხოვ ნი ლი. ჩვენ რა ტომ უნ და 
და ვამ ძი მოთ შერ ჩე ვის პრო სე სი? ეს კა ნო ნი ვერ გან საზღვრავს სდპ-მ ვინ და იქ ირა ოს და ვინ არა 
- სდპ-ში აუდ იტ ორ ებ ის შერ ჩე ვის კრი ტე რი უმი სა ტენ დე რო პი რო ბე ბით შე იძ ლე ბა გა ნი საზღვროს. 

4.3. წი ნა შე ნიშ ვნას თან კავ შირ შია და ამ დე ნად, აქ ვე დავ სძენთ: კა ნონ პრო ექ ტის მე-9 მუხ ლის მე-4 
პუნ ქტის მი ხედ ვით მოთხოვ ნი ლია, რომ „აუდ იტ ორ ული ფირ მე ბის, რომ ლე ბიც აუდ იტს უტ არ ებ ენ 
სდპ-ებს, აუდ იტ ის პრო ცე სის გან ხორ ცი ელ ებ ის ორ გა ნი ზე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი მოთხოვ ნე ბი დგინ-
დე ბა სა აგ ენ ტოს ნორ მა ტი ული აქ ტით”. აქ ედ ან ისე ჩანს, თით ქოს სდპ-ში აუდ იტი გან სხვა ვე ბუ ლად 
უნ და ჩა ტარ დეს და ამ ის თვის გან სა კუთ რე ბუ ლი კომ პე ტენ ცია იქ ნე ბა სა ჭი რო. უნ და ვი ვა რა უდ ოთ, 
რომ ნორ მის გა უმ არ თა ობ ას თან და ში ნა არ სის არ აშ ეს აბ ამ ის ად გად მო ცე მას თან გვაქ ვს საქ მე. სხვა 
შემ თხვე ვა ში, სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სის სუ ბი ექ ტებ ში აუდ იტ ის პრო ცე სის გან ხორ ცი ელ ებ ის თვის 
გან სხვა ვე ბუ ლი მოთხოვ ნე ბის დად გე ნა და უშ ვე ბე ლია. აუდ იტი ყველ გან სა ერ თა შო რი სო სტან დარ-
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ტე ბით გან საზღვრუ ლი პრო ცე დუ რე ბის შე სა ბა მი სად უნ და ჩა ტარ დეს და სა აგ ენ ტო აქ ვე რა ფერს 
მო იგ ონ ებს. ამ დე ნად, ეს პუნ ქტი აქ სრუ ლი ად ზედ მე ტია;

4.4. აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრის წარ მო ება ერთ-ერ თი იმ ათ თა გა ნია, რო მე ლიც ჯერ კი დევ მოქ მე დი 
კა ნო ნის მი ღე ბამ დე იყო ცხა რე დე ბა ტე ბის სა გა ნი და არა ად ექ ვა ტუ რად გა დაწყვე ტი ლი. სხვა აზ რი 
არც უნ და გა ნი ხი ლე ბო დეს, აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრი უნ და იყ ოს ერ თი ანი და ეს რე ეს ტრი უნ და აწ არ-
მო ოს სა აგ ენ ტომ, მაგ რამ ამ ას თან, პრინ ცი პუ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ რე ეს ტრის წარ მო ებ ის წე სი, 
რე ეს ტრის ფორ მა და მას ში შე მა ვა ლი ინ ფორ მა ცი ის ნუს ხა ისე უნ და შე ირ ჩეს, რომ სა ქარ თვე ლოს 
აუდ იტ ორ ულ კომ პა ნი ებს სას ტარ ტო სა რე გის ტრა ციო პი რო ბე ბი ხე ლოვ ნუ რად არ შე ეზღუ დოთ. 
კა ნონ პრო ექ ტის თა ნახ მად, რე გის ტრა ცი ის თვის მოთხოვ ნი ლია გა უმ არ თა ვი და ის ეთი პი რო ბე ბი, 
რომ ლე ბიც გან სა კუთ რე ბუ ლი აუც ილ ებ ლო ბაც არა გან პი რო ბე ბუ ლი. მა გა ლი თად, მე-10 მუხ ლში: 
„იყ ოს პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რი და გა აჩ ნდეს მი ნი მუმ 3 წლი ანი პრაქ ტი კუ ლი გა მოც დი-
ლე ბა, ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტ ში გა მოც დი ლი პრაქ ტი კო სი აუდ იტ ორ ის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის 
ქვეშ”; „იც ავს და არ აქ ვს დარ ღვე ული ეთ იკ ის ნორ მე ბი”. აბა, რა არ ის ახ ლა ეს - რე გის ტრა ცი ით 
და ინ ტე რე სე ბულ მა პირ მა რო გორ და ად ას ტუ როს, რომ მი ნი მუმ სა მი წე ლი მუ შა ობ და ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბის აუდ იტ ში გა მოც დი ლი პრაქ ტი კო სი აუდ იტ ორ ის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ქვეშ, მით უმ ეტ-
ეს, „გა მოც დი ლი პრაქ ტი კო სი აუდ იტ ორი” ზო გა დი და პი რო ბი თი სტა ტუ სია. ვინ არ ის ას ეთი ან ვინ 
შე იძ ლე ბა სა აგ ენ ტომ გა მოც დილ პრაქ ტი კოს აუდ იტ ორ ად ჩათ ვა ლოს, ეს აქ არ ჩანს და მუდ მი ვად 
სა კა მა თო შე იძ ლე ბა გახ დეს. 

თუ პი რი სერ თი ფი ცი რე ბუ ლია და პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რი ცაა, ეს უკ ვე ნიშ ნავს, რომ 
მან გაიარა გარ კვე ული ფილ ტრა ცია და გა აჩ ნია შე სა ბა მი სი კომ პე ტენ ცია. რე გის ტრა ცი ის თვის ეს 
არ კმა რა? 

 რო გორ უნ და ამ ტკი ცოს პირ მა, რომ იც ავს და არ აქ ვს დარ ღვე ული ეთ იკ ის ნორ მე ბი, დე და და-
იფ იც ოს? 

ეთ იკ ის ნორ მე ბის დარ ღვე ვის და ფიქ სი რე ბის პრაქ ტი კა არ გვქონ და. წლე ბის გან მავ ლო ბა ში კა-
ნო ნი არ მუ შა ობ და. აუდ იტ ორ თა დი დი ნა წი ლი პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი აში არ იყო გა წევ რი ან ებ-
ული. მაშ, რო გორ მო ვიქ ცეთ?

რე გის ტრა ცი ის თვის სრუ ლი ად საკ მა რი სი პი რო ბაა და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რი: ა) იყ ოს სერ თი ფი ცი-
რე ბუ ლი და პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რი; ბ) არ იყ ოს ნა სა მარ თლე ვი...

4.5. კა ნონ პრო ექ ტში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ნორ მა, რომ ლის თა ნახ მა დაც, აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრში 
რე გის ტრი რე ბუ ლი აუდ იტ ორი/აუდ იტ ური ფირ მა, რო მე ლიც არ აკ მა ყო ფი ლებს დად გე ნილ პი რო ბებს, 
ექ ვემ დე ბა რე ბა აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრი დან ამ ოღ ებ ას და ერ თმე ვა აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბა, 
თუმ ცა გა წე რი ლი არაა, რა ქნას მე რე ას ეთ მა აუდ იტ ორ მა. აუც ილ ებ ელია გა იწ ერ ოს რე გის ტრა ცი ის 
აღ დგე ნის შე საძ ლებ ლო ბა და ცალ კე ნორ მის სა ხით ჩა მო ყა ლიბ დეს;

4.6. კა ნონ პრო ექ ტში არ სად არაა გან საზღვრუ ლი, რომ სა აგ ენ ტო არ ეგ ის ტრი რებ დეს პრო ფე სი ულ 
ორ გა ნი ზა ცი ებს. მე-2 მუხ ლის რ) პუნ ტის და მე-16 მუხ ლის პირ ველ პუნ ქტში პრო ფე სი ულ ორ გა ნი-
ზა ცი ად წარ მოდ გე ნი ლია „სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად შექ მნი ლი ბუ ღალ ტერ თა 
ან/და აუდ იტ ორ თა პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია, რო მე ლიც რე გის ტრი რე ბუ ლია არ ას ამ ეწ არ მეო (არ-
აკ ომ ერ ცი ულ) იურ იდი ულ პი რად და აკ მა ყო ფი ლებს ამ კა ნო ნი სა და მის სა ფუძ ველ ზე გა მო ცე მუ ლი 
ნორ მა ტი ული აქ ტე ბის მოთხოვ ნებს”. ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის (IFAC) ნამ დვი ლი 
წევ რე ბი არი ან ფე დე რა ცი ები და არა აუდ იტ ორ ული კომ პა ნი ები, ამ დე ნად, გა ურ კვე ვე ლია, მე-10 
მუხ ლის მე-10 პუნ ქტის მი ხედ ვით, სა აგ ენ ტომ რა უნ და და ად გი ნოს, ვინ და არ ეგ ის ტრი როს?;

4.7. მოწყვე ტი ლია და მთლი ან ად კონ ტექ სტი დან ამ ოვ არ დნი ლია მე-10 მუხ ლის მე-11 პუნ ქტი - არ 
ჩანს, რის თვი საა სა ჭი რო აუდ იტ ორ თა/აუდ იტ ური ფირ მე ბის რო ტა ცია? თუ აქ ის იგ ულ ის ხმე ბა, რომ 
აუდ იტ ურ კომ პა ნი ას 10 წლის გან მავ ლო ბა ში შე უძ ლია ჩა ატ არ ოს ერ თსა და იმ ავე სა წარ მოს ფი ნან-
სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტი და მე რე უნ და შე იც ვა ლოს, მა შინ ეს ნორ მა გა სა გე ბად უნ და და იწ ერ ოს. 
თუ 10 წე ლი მი სა ღე ბია, რა ტომ არ უნ და იყ ოს მი სა ღე ბი 15 წე ლი ან ვთქვათ, 5 წე ლი. რა გათ ვლებს 
ეყ რდნო ბა ას ეთი მიდ გო მა? რო ცა აუდ იტ ორი/აუდ იტ ური ფირ მა წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ატ არ ებს 
ერ თი და იგ ივე კომ პა ნი ის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტს, ეს უფ რო ბუ ღალ ტრულ აღ რიცხვა ზე 
მომ სა ხუ რე ბაა, ვიდ რე შე მოწ მე ბა. ამ ას თან, არ სე ბობს მხა რე თა შო რის ინ ტე რეს თა თან ხვედ რის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბის მა ღა ლი რის კი, რაც და უშ ვე ბე ლია. შე იძ ლე ბა ვინ მეს ეს აწყობს, მაგ რამ ობი ექ ტუ-
რო ბის თვის უნ და ით ქვას, რომ რო ტა ცი ის თვის 10 წლი ანი პე რი ოდ ის და წე სე ბა, სხვას ყვე ლა ფერს 
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თა ვი რომ და ვა ნე ბოთ, ბაზ რის ხან გრძლივ ვა დი ან და ტა ცე ბას და გავ ლე ნის სფე როს და კა ნო ნე ბას 
შე უწყობს ხელს. კონ კუ რენ ტუ ლი, ურ თი ერ თკონ ტრო ლის გა რე მოს ჩა მო ყა ლი ბე ბის თვის და გამ-
ჭვირ ვა ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, აუც ილ ებ ელია აუდ იტ ორ ებ ის/აუდ იტ ური ფირ მე ბის ხში რი 
მო ნაც ვლე ობა. ამ იტ ომ აქ უფ რო რა ცი ონ ალ ური მიდ გო მაა სა ჭი რო. ჩვე ნი აზ რით, რო ტა ცი ის თვის 
სრუ ლი ად საკ მა რი სია 2 სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდი; 

4.8. მე-11 მუხ ლის მე-2 პუნ ქტში აღ ნიშ ნუ ლია, რომ „აუდ იტ ორ ებ ის თე ორი ული ცოდ ნის მი ნი მა-
ლუ რი დო ნის და დას ტუ რე ბა ხორ ცი ელ დე ბა პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის მეშ ვე ობ ით. სერ ტი ფი-
ცი რე ბუ ლი პი რი წარ მო ად გენს პრო ფე სი ონ ალ ბუ ღალ ტერს. პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის გავ ლა 
პირს არ ან იჭ ებს აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბას, სა ნამ არ გან ხორ ცი ელ დე ბა მი სი აუდ იტ ორ თა 
რე ეს ტრში რე გის ტრა ცია”.

აქ ხე ლოვ ნუ რად ჩას მუ ლი ვით იკ ითხე ბა: „სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რი წარ მო ად გენს პრო ფე სი ონ ალ 
ბუ ღალ ტერს”. აღ ნიშ ნულ თან და კავ ში რე ბით, არ სე ბობს გან სხვა ვე ბუ ლი მო საზ რე ბე ბიც. სა კა მა თოა, 
სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რი აუდ იტ ორია თუ პრო ფე სი ონ ალი ბუ ღალ ტე რი? 

კა ნონ პრო ექ ტის ტერ მინ თა გან მარ ტე ბებ ში მსგავ სი რა მე არ სად წე რია. ბუ ღალ ტე რი გან მარ ტე-
ბუ ლია, რო გორც ფი ზი კუ რი პი რი, რო მე ლიც უშუ ალ ოდ აწ არ მო ებს ბუ ღალ ტრულ აღ რიცხვას ან/და 
ამ ზა დებს ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბას, ხო ლო აუდ იტ ორი - სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რი, რო მე ლიც არ ის 
ბუ ღალ ტერ თა ან/და აუდ იტ ორ თა პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რი და რე გის ტრი რე ბუ ლია სა-
ხელ მწი ფო აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრში აუდ იტ ორ ად. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, ევ რო პუ ლი წარ მოდ გე ნე ბის 
მი უხ ედ ავ ად, იქ ნებ ჯობ დეს ეს ნა წი ლი -„სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რი წარ მო ად გენს პრო ფე სი ონ ალ 
ბუ ღალ ტერს.” - ამ ოვ იღ ოთ ამ პუნ ქტი დან. პრაქ ტი კუ ლად ეს არ აფ ერს ცვლის. სხვა გან არ სად მა ინც 
არაა აღ ნიშ ნუ ლი და არც აუც ილ ებ ლო ბაა. 

ზო გა დად კი აუც ილ ებ ელია სა ბო ლო ოდ ჩა მოვ ყა ლიბ დეთ: ვინ არ ის ეს სერ თი ფი ცი რე ბუ ლი პი რი, 
ბუ ღალ ტე რი თუ აუდ იტ ორი?

ყვე ლა ნიშ ნის მი ხედ ვით, ბუ ღალ ტე რი და აუდ იტ ორი ერ თი და იგ ივე არაა და ნურც ჩვენ გა ვა იგ-
ივ ებთ. აუდ იტი და ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვა სხვა დას ხვა პრო ფე სიაა.

4.9. ევ რო დი რექ ტი ვით არ მო ითხო ვე ბა ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის (IFAC) მი ერ 
დად გე ნი ლი ეთ იკ ის კო დექ სის უც ვლე ლად გად მო ღე ბა. მას ში და საშ ვე ბია შე ვი დეს ცვლი ლე ბე ბი 
და ფაქ ტობ რი ვი რე ალ ობ ებ ის გათ ვა ლის წი ნე ბაც. ამ დე ნად, მა ინ ცდა მა ინც ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა-
შო რი სო ფე დე რა ცი ის (IFAC) მი ერ დად გე ნი ლი ეთ იკ ის კო დექ სზე მი თი თე ბა სა ჭი რო სუ ლაც არაა. 
აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მე-14 მუხ ლის 1-ლი პუნ ქტი უმ ჯო ბე სია ასე ჩა მო ყა ლიბ დეს: აუდ იტ-
ორი/აუდ იტ ორ ული ფირ მა ვალ დე ბუ ლია პრო ფე სი ული მომ სა ხუ რე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის ას და იც ვას 
პრო ფე სი ონ ალი ბუ ღალ ტრე ბის ეთ იკ ის კო დექ სი (IESBA Code);

4.10. კა ნონ პრო ექ ტს აქ ვს პრე ტენ ზია გან საზღვროს პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის სტა ტუ სი და 
სხვა მოთხოვ ნე ბიც. იქ მნე ბა შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ წარ მოდ გე ნი ლი რე გუ ლა ცი ით პრო ფე სი ული ორ გა-
ნი ზა ცი ებ ის რო ლი დაკ ნი ნე ბუ ლია და მი სი ფუნ ქცი ური დატ ვირ თვაც მი ნი მუმ ზე დაბ ლაა და წე ული, 
რაც არ ას წო რია.

ევ რო პუ ლი ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბი დან ცნო ბი ლია, რომ სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის პა რა-
ლე ლუ რად, პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებ საც უნ არ ჩუნ დე ბათ მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი ბუ ღალ ტრულ 
აღ რიცხვა სა და აუდ იტ ური საქ მი ან ობ ის გან ვი თა რე ბა ზე და ერ თგვარ და მა ბა ლან სე ბელ ფუნ ქცი-
ას აც ას რუ ლე ბენ. 

ვი ზი არ ებთ პო ზი ცი ას, რომ პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ის მი მართ მოთხოვ ნე ბი გა ნი საზღვროს 
მხო ლოდ კა ნო ნით - სხვა ნორ მა ტი ული აქ ტით პი რო ბე ბის და წე სე ბა გა მო იწ ვევს გარ თუ ლე ბებს, 
ამ იტ ომ ეს სა ჭი რო არაა. ევ რო დი რექ ტი ვე ბი არ ით ვა ლის წი ნებს პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ის 
რე გუ ლი რე ბას და არც ზე დამ ხედ ვე ლო ბას;

აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, მე-16-ე მუხ ლის და მე-2 პუნ ქტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით: 
1. ამ კა ნო ნის მიზ ნე ბი სათ ვის პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ად ით ვლე ბა სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ-

ლო ბის შე სა ბა მი სად შექ მნი ლი ბუ ღალ ტერ თა ან/და აუდ იტ ორ თა პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია, რო-
მე ლიც რე გის ტრი რე ბუ ლია არ ას ამ ეწ არ მეო (არ აკ ომ ერ ცი ულ) იურ იდი ულ პი რად.

2. პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ას უნ და გა აჩ ნდეს ში გა პო ლი ტი კა და პრო ცე დუ რე ბი:
ა) სერ ტი ფი ცი რე ბულ პირ თა გა ნათ ლე ბის მი მართ;
ბ) თა ვი სი წევ რი აუდ იტ ორ ებ ის ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის მო ნი ტო რინ გის და პრო ფე სი ული 
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ეთ იკ ის კო დექ სის დაც ვის უზ რუნ ველ სა ყო ფად;
გ) დის ციპ ლი ნა რუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბის და კის რე ბა ზე;
2.1. პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ას ევ ალ ება: 
ა) გა მო აქ ვეყ ნოს ყო ველ წლი ური ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა და საქ მი ან ობ ის შე სა ხებ ან გა რი ში; 
ბ) გა აჩ ნდეს ვებ-გვერ დი, რო მელ შიც გა ნა თავ სოს წევ რი აუდ იტ ორ ებ ის რე ეს ტრი, ფი ნან სუ რი 

ან გა რიშ გე ბა და საქ მი ან ობ ის ან გა რი ში.
4.11. მოქ მე დი კა ნო ნის შეც ვლის ერთ-ერ თი მთა ვა რი მო ტი ვა ცია გა ნა პი რო ბა ბუ ღალ ტრულ 

აღ რიცხვა სა და აუდ იტ ორ ულ საქ მი ან ობ აზე სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის აუც ილ ებ ლო ბამ. 
თვით რე გუ ლი რე ბის პრაქ ტი კამ არ გა ამ არ თლა ვერც ერთ ქვე ყა ნა ში. სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნოს 
დაქ ვემ დე ბა რე ბა აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბი სად მი, მის სტრუქ ტუ რულ ერ თე ულ ად წარ მოდ-
გე ნა, მა ღა ლი ალ ბა თო ბით, გა მო იწ ვევს მის მოქ ცე ვას გავ ლე ნე ბი სა და ინ ტე რე სე ბის სფე რო ში, რაც 
ერ თი უკ იდ ურ ეს ობ იდ ან მე ორე უკ იდ ურ ეს ობ აში გა და ვარ დნის ტოლ ფა სია. გა მო სა ვა ლი მხო ლოდ 
ამ ორ გა ნოს და მო უკ იდ ებ ლო ბა შია. აღ ნიშ ნულ ზე იმ თა ვით ვე გა მოვ ხა ტავ დით სა ზე დამ ხედ ვე ლო 
ორ გა ნოს და მო უკ იდ ებ ელ ერ თე ულ ად და სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი სად მი ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლად 
ჩა მო ყა ლი ბე ბი სად მი მხარ და ჭე რას. 

აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მი ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნია 21-ე მუხ ლის 1-ლი პუნ ქტი ჩა მო ყა-
ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით: 

1. სა აგ ენ ტო არ ის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის, ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის და აუდ იტ ორ ული საქ მი-
ან ობ ის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის, ინ ფორ მა ცი ის გამ ჭვირ ვა ლო ბის მიზ ნით, სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის 
შე სა ბა მი სად შექ მნი ლი სა ჯა რო სა მარ თლის იურ იდი ული პი რი, რო მე ლიც უწყებ რი ვად, ფი ნან სუ რად, 
ფუნ ქცი ურ ად და ორ გა ნი ზა ცი ულ ად და მო უკ იდ ებ ელია.

 სა აგ ენ ტო ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა შე;
 იმ მო საზ რე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, რაც სა აგ ენ ტოს დაქ ვემ დე ბა რე ბის მი მართ გა მოვ თქვით, 23-ე 

მუხ ლის მე-2 პუნ ქტი მი ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნია ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
აღ მას რუ ლე ბელ დი რექ ტორს თა ნამ დე ბო ბა ზე 5 წლის ვა დით ნიშ ნავს და ათ ავ ის უფ ლებს სა ქარ-

თვე ლოს პარ ლა მენ ტის თავ მჯდო მა რე სა ფი ნან სო-სა ბი უჯ ეტო კო მი ტე ტის წარ დგი ნე ბით. ერ თი და 
იგ ივე პი როვ ნე ბა შე იძ ლე ბა და ინ იშ ნოს ზე დი ზედ მხო ლოდ 2 ვა დით.

თუ ევ რო დი რექ ტი ვას გავ ყვე ბით (იხ. 2006/43/EC ევ რო დი რექ ტი ვის 32-ე მუხ ლის მე-3 ნა წი ლი), 
სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნოს (სა აგ ენ ტოს) ხელ მძღვა ნე ლო ბა უნ და გა ნა ხორ ცი ელ ონ სა ვალ დე ბუ ლო 
აუდ იტ ის სფე როს თან და კავ ში რე ბუ ლი კომ პე ტენ ცი ის მქო ნე არ აპ რაქ ტი კო სებ მა, რომ ლე ბიც შე-
ირ ჩე ვი ან კან დი დატ თა შერ ჩე ვის მი უმ ხრო ბე ლი და გამ ჭვირ ვა ლე პრო ცე დუ რე ბით. კონ კრე ტუ ლი 
ამ ოც ან ებ ის გა და საჭ რე ლად სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნოს შე უძ ლია და იქ ირა ოს პრაქ ტი კო სი სპე ცი-
ალ ის ტე ბი ან გან სა კუთ რე ბუ ლი კვა ლი ფი კა ცი ის სა ჭი რო ებ ის ას მო იწ ვი ონ შე სა ბა მი სი ექ სპერ ტე ბი.

მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში, ამ დი რექ ტი ვის თა ვი სუ ფალ ინ ტერ პრე ტა ცი ას თან გვაქ ვს საქ მე. სა აგ-
ენ ტოს ხელ მძღვა ნე ლობს აღ რმას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი, რო მე ლიც ამ ავ დრო ილ ად სა აგ ენ ტოს 
საბ ჭოს - სა აგ ენ ტოს უმ აღ ლე სი ორ გა ნოს თავ მჯდო მა რე ცაა. 

სა აგ ენ ტოს დი რექ ტო რის და ნიშ ვნას თან და კავ ში რე ბუ ლი 23-ე მუხ ლის პუნ ქტე ბი ტო ვებს შთა-
ბეჭ დი ლე ბას, თით ქოს კონ კრე ტულ პირს უნ და მო ერ გოს. 

უმ ჯო ბე სია ას ეთი რე დაქ ცი ით:
აღ მას რუ ლე ბელ დი რექ ტო რად ინ იშ ნე ბა პი რი, რო მელ საც:
ა) აქ ვს უმ აღ ლე სი ეკ ონ ომ იკ ური გა ნათ ლე ბა;
ბ) გა აჩ ნია სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის სფე როს თან და კავ ში რე ბუ ლი კომ პე ტენ ცია;
გ) უკ ან ას კნე ლი სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში არ ახ ორ ცი ელ ებ და აქ ტი ურ აუდ იტ ორ ულ საქ მი ან ობ ას;
დ) არ ფლობს და მი სი ოჯ ახ ის წევ რებ საც არ გა აჩ ნი ათ აქ ცი ები, კა პი ტა ლის წი ლი ან ხმის უფ ლე ბა 

იმ აუდ იტ ორ ულ ფირ მა ში, რომ ლის საქ მი ან ობ ის ზე დამ ხედ ვე ლო ბაც სა აგ ენ ტოს უფ ლე ბა მო სი ლე-
ბას გა ნე კუთ ვნე ბა;

ე) არ არ ის ნა სა მარ თლე ვი მძი მე ან გან სა კუთ რე ბით მძი მე და ნა შა ულ ის, ტე რო რიზ მის და ფი ნან-
სე ბის ან/და უკ ან ონო შე მო სავ ლის ლე გა ლი ზა ცი ის ან სხვა ეკ ონ ომ იკ ური და ნა შა ულ ის თვის.

4.12. საბ ჭოს შე მად გენ ლო ბის და და კომ პლექ ტე ბის წე სის მი მართ გან სხვა ვე ბუ ლი მო საზ რე ბე ბი 
არ სე ბობს და არც ევ რო დი რექ ტი ვე ბი იძ ლე ვა ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად ჩა მო ყა ლი ბე ბულ შაბ ლონს. 

ძი რი თა დი მოთხოვ ნა მა ინც ისაა, რომ „სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სის ტე მა ისე უნ და მო-
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ეწყოს, რომ მის მარ თვა ში მო ნა წი ლე ობ დნენ არ აპ რაქ ტი კო სი სპე ცი ალ ის ტე ბი, რომ ლე ბიც კომ-
პე ტენ ტურ ნი არი ან სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბას თან და კავ ში რე ბულ სფე რო ებ ში. ას ეთი 
არ აპ რაქ ტი კო სე ბი შე იძ ლე ბა იყ ვნენ სპე ცი ალ ის ტე ბი, რომ ლებ საც არ ას ოდ ეს არ ჰქო ნი ათ ურ თი ერ-
თო ბა აუდ იტ ორ თა სა ზო გა დო ებ ას თან, ან ყო ფი ლი აუდ იტ ორ ები, რომ ლებ მაც და ტო ვეს პრო ფე სია. 
აგ რეთ ვე, და საშ ვე ბია უმ ცი რე სო ბის სა ხით სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნო ში წარ მოდ გე ნი ლი იყ ვნენ 
პრაქ ტი კო სი, მოქ მე დი სპე ცი ალ ის ტე ბი”.

წარ მოდ გე ნილ ვა რი ან ტში საქ მეს თან და კავ ში რე ბუ ლი და შე და რე ბით კომ პე ტენ ტუ რი შე იძ ლე-
ბა იყ ოს დი რექ ტო რი და 2 წევ რი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი იდ ან და აკ ად ემი ური წრე ებ იდ ან. სხვა 
5 წევ რი პრაქ ტი კუ ლად ნო მენ კლა ტუ რუ ლია, ამ ას თან უწყებ რი ვი დატ ვირ თვის და უნ არ-ჩვე ვე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, მა თი ნა ყო ფი ერი მოღ ვა წე ობა სა თუოა. მით უმ ეტ ეს, საბ ჭოს წევ რის საქ მი ან ობა 
არ არ ის ან აზღა ურ ებ ადი. 

სა აგ ენ ტოს საბ ჭოს მი ერ მი სა ღე ბია ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი დო კუ მენ ტე ბი, ამ დე ნად, აუც ილ ებ-
ელია ის ეთი პი რე ბით და კომ პლექ ტდნენ, რომ ლებ საც შე უძ ლი ათ მუ შა ობა და ეს მით სა კითხი. ამ 
ნიშ ნით მი ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნია საბ ჭოს შე მად გენ ლო ბა გა ნი საზღვროს 9 წევ რით. მათ შო რის, 
უმ ცი რე სო ბით, სა მი წევ რი ჩა ირ თონ პრა ქი კო სე ბი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ იდ ან.

საბ ჭოს თავ მჯდო მა რის გარ და, საბ ჭოს დარ ჩე ნი ლი 8 წევ რი დან 1 წევ რის კან დი და ტუ რას და სამ-
ტკი ცებ ლად წა რად გენს სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბან კის საბ ჭო, 1 წევ რს – ფი ნან სთა სა მი ნის ტრო, 
1 წევ რს დაზღვე ვის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რი, 1 წევ რს სა ხელ მწი ფო აუდ იტ ის სამ სა ხუ რი, საბ-
ჭოს და ნარ ჩე ნი 4 წევ რს პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ იდ ან და აკ ად ემი ური წრე ებ იდ ან წა რად გენს 
სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის სა ფი ნან სო-სა ბი უჯ ეტო კო მი ტე ტი.

 სა აგ ენ ტოს საბ ჭოს წევ რთა კან დი და ტუ რე ბი შე სა ბა მი სი უწყე ბის ხელ მძღვა ნე ლებ მა და პრო ფე-
სი ულ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა წა რუდ გი ნონ პარ ლა მენ ტის სა ფი ნან სო-სა ბი უჯ ეტო კო მი ტეტს, რო მე ლიც 
მათ გა ნი ხი ლავს და დამ ტკი ცებს 2 კვი რის ვა და ში.

კა ნონ პრო ექ ტში არ ჩანს და გა სა წე რია ის შემ თხვე ვა, რო ცა რო მე ლი მე კან დი და ტუ რა მი უღ ებ ელი 
აღ მოჩ ნდე ბა და არ და ამ ტკი ცე ბენ. 

საბ ჭო ში ფაქ ტობ რი ვად ნო მენ კლა ტუ რუ ლი პი რე ბი ხვდე ბი ან. სა ვა რა უდ ოდ, ის ინი უწყე ბის ხელ-
მძღვა ნე ლის მო ად გი ლის რან გით გა ნი საზღვრე ბა. არაა გა მო რიცხუ ლი, რომ უწყებ რი ვი დატ ვირ თვის 
და პრო ფე სი ული უნ არ-ჩვე ვე ბის უკ მა რი სო ბის გა მო, ას ეთ მა წევ რებ მა ნა ყო ფი ერ ად ვერ იმ უშა ონ. 
ამ იტ ომ არაა მი უღ ებ ელი, რომ სხვა წე სი მი ვი ღოთ, კერ ძოდ, საბ ჭოს წევ რე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 
ვა და კი არ გა ნი საზღვროს 5 წლით, არ ამ ედ საბ ჭოს შე მად გენ ლო ბა გა ნახ ლე ბას და ექ ვემ დე ბა როს 
ერ თი მე სა მე დით 2 წლის გას ვლის შემ დეგ.

კა ნონ პრო ექ ტში გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ის ეთი შემ თხვე ვა, რო ცა დი რექ ტო რი, ან საბ ჭოს წევ რი 
ჯე როვ ნად ვერ ას რუ ლებს და კის რე ბულ ფუნ ქცი ას, მა შინ რა მე ქა ნიზ მი არ სე ბობს მი სი გან თა ვი-
სუფ ლე ბის თვის? 

 დი რექ ტო რის გან თა ვი სუფ ლე ბის და საბ ჭოს წევ რის გა მოწ ვე ვის მექ ნიზ მიც უნ და ჩა ირ თოს კა-
ნონ პრო ექ ტში.

   იმ ედს ვი ტო ვებთ, რომ გა იზი არ ებთ ამ შე ნიშ ვნებს, რაც სა ერ თო საქ მეს წა ად გე ბა.

    პა ტი ვის ცე მით
იური პა პას ქუა

აუდ იტ ორ თა, ბუ ღალ ტერ თა და ფი ნან სურ მე ნე ჯერ თა
 ფე დე რა ცი ის აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი
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სა ქარ თვე ლოს და მო უკ იდ ებ ელ  ბუ ღალ ტერ თა

და აუდ იტ ორ თა სა ზო გა დო ება  („ბას”)
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„სა ქარ თვე ლოს აუდ იტ ორ თა კავ შირ მა” გა ნი ხი ლა, „ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ორ-
ული საქ მი ან ობ ის რე ფორ მი რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის გან მხილ ვე ლი დრო ებ ითი უწყე-
ბა თა შო რი სი სა მუ შაო ჯგუ ფის შექ მნის შე სა ხებ” სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა მი ნის ტრის 2015 წლის 
17 ივ ლი სის N225 ბრძა ნე ბით შექ მნი ლი სა მუ შაო ჯგუ ფის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი  
კა ნო ნის პრო ექ ტი და გიგ ზავ ნით ჩვენს შე ნიშ ვნებ სა და წი ნა და დე ბებს: 

1. კა ნონ პრო ექ ტის მე-2 მუხ ლის (ტერ მინ თა გან მარ ტე ბა) „ა” ქვე პუნ ქტის (ბუ ღალ ტრუ ლი აღ-
რიცხვა) არ სე ბუ ლი რე დაქ ცია, არ ას რულ ყო ფი ლად და არ ას წო რად გან მარ ტავს „ბუ ღალ ტრუ ლი 
აღ რიცხვა”-ს ტერ მინს. „ა” ქვე პუნ ქტი სა სურ ვე ლია გა მო იც ეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:

„ ა) ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვა - სა მე ურ ნეო საქ მი ან ობ ის ფაქ ტებ ზე დაკ ვირ ვე ბის, გა ზომ ვის, რე-
გის ტრა ცი ის, დაჯ გუ ფე ბის, შე ჯა მე ბის, ან ალ იზ ისა და ინ ფორ მა ცი ის გა და ცე მის უწყვე ტი სის ტე მა, 
რო მე ლიც სა მე ურ ნეო სუ ბი ექ ტის მარ თვის პრო ცე სე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად მის ქო ნე ბას, ვალ დე-
ბუ ლე ბებს, კა პი ტალს და სა მე ურ ნეო ოპ ერ აცი ებს ას ახ ავს ღი რე ბუ ლე ბით გა მო სა ხუ ლე ბა ში.”

2. მე-2 მუხ ლის (ტერ მინ თა გან მარ ტე ბა) „გ” ქვე პუნ ქტი „ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის დო კუ მენ-
ტე ბი” ტერ მი ნის გან მარ ტე ბა ნა წი ლობ რივ შე საც ვლე ლია. კერ ძოდ ამ ოს აღ ებია ფრა ზა „და მა თი 
გა გე ბი სათ ვის აუც ილ ებ ელი ში გა ინ სტრუქ ცი ები”. ში გა ინ სტრუქ ცი ები ვერ იქ ნე ბა ბუ ღალ ტრუ ლი 
აღ რიცხვის დო კუ მენ ტე ბი, რად გან დო კუ მენ ტი არ ის სა მე ურ ნეო მოვ ლე ნის და მა დას ტუ რე ბე ლი სა-
ბუ თი. ინ სტრუქ ცია კი სა მე ურ ნეო მოვ ლე ნას ვერ და ად ას ტუ რებს. აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლი წი ნე ბით 
„გ” ქვე პუნ ქტი უნ და ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით: გ) „ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის დო კუ-
მენ ტე ბი - სა მე ურ ნეო მოვ ლე ნის და მა დას ტუ რე ბე ლი პირ ვე ლა დი დო კუ მენ ტე ბი და ბუ ღალ ტრუ ლი 
აღ რიცხვის რე გის ტრე ბი.”

3. მე-2 მუხ ლის (ტერ მინ თა გან მარ ტე ბა) „კ” ქვე პუნ ქტი დან (სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რი) ამ ოს აღ ებია 
ფრა ზა „პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ.” და წე სე ბუ ლი სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად, სერ ტი ფი ცი-
რე ბას უნ და ახ დენ დეს ერ თი ორ გა ნო (და არა რა მო დე ნი მე პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია) კონ კრე ტულ 
შემ თხვე ვა ში კი ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სა აგ ენ ტო. შე მო თა ვა ზე ბუ ლი რე დაქ ცია შე საც ვლე ლია შემ დე გი 
რე დაქ ცი ით: „ კ) სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რი - ფი ზი კუ რი პი რი, რო მე ლიც სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ბუ ღალ-
ტრუ ლი აღ რიცხვის, ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის და აუდ იტ ის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სა აგ ენ ტოს მი ერ, 
სა აგ ენ ტოს მი ერ ვე დად გე ნი ლი სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად და რო მე ლიც სერ ტი ფი ცი რე ბის შემ-
დგომ თა ვის კვა ლი ფი კა ცი ას ად ას ტუ რებს გან გრძო ბი თი გა ნათ ლე ბის სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად.”

4. მე-2 მუხ ლის (ტერ მინ თა გან მარ ტე ბა)  „პ” (პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის სტან დარ ტი) და „ჟ” 
(გან გრძო ბი თი გა ნათ ლე ბის სტან დარ ტი) ქვე პუნ ქტებ ში ჩა ნა წე რის „ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო 
ფე დე რა ცი ის (IFAK) მი ერ დად გე ნილ გა ნათ ლე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებს (IES)” ნაც ვლად, 
შე იც ვა ლოს შე სა ბა მი სად ჩა ნა წე რით „ევ რო დი რექ ტი ვის მოთხოვ ნებს და სა უკ ეთ ესო სა ერ თა შო რი-

 ̀buRaltruli aRricxvisa da finansuri 
angariSgebis auditis Sesaxeb~

saqarTvelos kanonis proeqtze 
SeniSvnebisa da winadadebebis Sesaxeb
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სო პრაქ ტი კას”. 
5. მე-2 მუხ ლის (ტერ მინ თა გან მარ ტე ბა) „ქ” (სა ზო გა დო ებ რი ვი და ინ ტე რე სე ბის პი რი შემ დეგ ში 

-სდპ) ქვე პუნ ქტი დან, სა დაც გან საზღვრუ ლია ჩა მო ნათ ვა ლი იურ იდი ული პი რე ბი სა თუ ვინ მი ეკ-
უთ ვნე ბი ან სა ზო გა დო ებ რი ვი და ინ ტე რე სე ბის პი რებს (შემ დეგ ში-სდპ), ამ ოს აღ ებია „ქ.ე” ქვე პუნ ქტი 
მსხვი ლი სა წარ მო ები. ევ რო დი რექ ტი ვის მი ერ დად გე ნი ლი სტრუქ ტუ რის მი ხედ ვით, „სდპ”-ებ ის ჩა-
მო ნათ ვალ ში მსხვი ლი სა წარ მო ები არ შე დის, ამ ას თან ევ რო დი რექ ტი ვით სა ვალ დე ბუ ლო აუდ იტი 
მო ითხო ვე ბა „სდპ”-სათ ვის ცალ კე, მსხვი ლი და სა შუ ალო სა წარ მო ებ ის ათ ვის ცალ კე, რაც კი დევ 
ერ თხელ უს ვავს ხაზს მსხვი ლი სა წარ მო ებ ის და მო უკ იდ ებ ელ სტა ტუსს და არ სე ბო ბას. 

6. მე-3 მუხ ლის (ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა მარ თლებ რი ვი სა ფუძ-
ვლე ბი) მე-6 ნა წილ თან და კავ ში რე ბით. სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად სა ერ თა შო რი სო 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ის მი ერ შე მო ღე ბუ ლი სტან დარ ტე ბი, სა ქარ თვე ლო ში სა ვალ დე ბუ ლო შე სას რუ ლებ ლად 
ით ვლე ბა მას შემ დეგ, რაც იგი და რე გის ტრი რე ბუ ლი იქ ნე ბა ერ ოვ ნუ ლი სა აგ ენ ტოს მი ერ. აღ ნიშ ნუ-
ლის გათ ვა ლი წი ნე ბით, მე-6 ნა წი ლის არ სე ბულ რე დაქ ცი ას თავ ში უნ და და ემ ატ ოს, „ სა ქარ თვე ლოს 
კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად სა აგ ენ ტოს მი ერ რე გის ტრი რე ბუ ლი” და ნარ ჩე ნი რო გორც ტექ სტშია. 

7.კა ნონ პრო ექ ტის მე-7 მუხ ლის (აუდ იტ ის მოთხოვ ნა) თა ნახ მად, სდპ-ს უფ ლე ბა აქ ვს და იქ ირ ავ-
ოს მხო ლოდ ის აუდ იტ ორი, რო მე ლიც აკ მა ყო ფი ლებს სდპ-ებ ის აუდ იტ ის უფ ლე ბა მო სი ლე ბი სათ ვის 
სა ჭი რო კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნილ კრი ტე რი უმ ებს. აღ ნიშ ნულ ჩა ნა წერს არ ვე თან ხმე ბით, სდპ-
ებ ში, ისე რო გორც მსხვილ და სა შუ ალო ზო მის სა წარ მო ებ ში, ევ რო დი რექ ტი ვის და სა ერ თა შო რი სო 
პრაქ ტი კის გათ ვა ლის წი ნე ბით, აუდ იტს ატ არ ებ ენ აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრში რე გის ტრი რე ბუ ლი აუდ-
იტ ორ ები ან/და აუდ იტ ორ ული ფირ მე ბი. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე იმ აუდ იტ ორ ებ ის შერ ჩე ვი სათ ვის, 
რომ ლებ მაც უნ და ჩა ატ არ ონ აუდ იტი სდპ-ებ ში ცალ კე კრი ტე რი უმ ებ ის დად გე ნა კა ნონ მდებ ლო ბით 
არ ას წო რია. მარ თე ბუ ლი იქ ნე ბა მე-7 მუხ ლი გა მო იც ეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით: „სდპ - ები, მსხვი ლი და 
სა შუ ალო ზო მის სა წარ მო ები ვალ დე ბულ ნი არი ან წარ მო ად გი ნონ აუდ ირ ებ ული ფი ნან სუ რი ან გა-
რიშ გე ბა. ამ ას თან, სდპ - ს უფ ლე ბა აქ ვს და იქ ირა ოს მხო ლოდ ის აუდ იტ ორი/აუდ იტ ორ ული ფირ მა, 
რო მელ საც გავ ლი ლი აქ ვს ხა რის ხის კონ ტრო ლი გარ და ამ კა ნო ნით დად გე ნი ლი შემ თხვე ვი სა (მუხ ლი 
29, ნა წი ლი 9). მიკ რო და მცი რე სა წარ მო ები გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი არი ან აუდ ირ ებ ული ფი ნან სუ რი 
ან გა რი გე ბის წარ დგე ნის ვალ დე ბუ ლე ბი სა გან, თუ კა ნონ მდებ ლო ბით სხვა რამ არ არ ის დად გე ნი ლი. 

8. მე-9 მუხ ლის (აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის სა მარ თლებ რი ვი სა ფუძ ვლე ბი) მე-3 ნა წილს და ემ ატ ოს თავ ში 
სიტყვე ბი „სა აგ ენ ტოს მი ერ რე გის ტრი რე ბუ ლი” და ნარ ჩე ნი რო გორც ტექ სტშია.  

9. მე-9 მუხ ლის (აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის სა მარ თლებ რი ვი სა ფუძ ვლე ბი) მე-4 ნა წი ლი შე იც ვა ლოს შემ-
დე გი რე დაქ ცი ით, „სდპ-ის აუდ იტ ის გან ხორ ცი ელ ებ ის ორ გა ნი ზე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი  მოთხოვ-
ნე ბი დგინ დე ბა სა აგ ენ ტოს ნორ მა ტი ული აქ ტით.

10. იმ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ სერ ტი ფი ცი რე ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტის გამ ცე მი 
უნ და იყ ოს ერ თი ორ გა ნო, კერ ძოდ კი სა აგ ენ ტო, აუც ილ ებ ელია შეც ვა ლოს მე-10 მუხ ლის (აუდ იტ-
ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა და აუდ იტ ორ თა ერ თი ანი რე ეს ტრი) მე-6 ნა წი ლის „ა” ქვე პუნ ქტი 
შემ დე გი რე დაქ ცი ით: „ ა) გა აჩ ნდეს სა აგ ენ ტოს გა ცე მუ ლი და/ან აღი არ ებ ული სერ ტი ფი ცი რე ბის 
და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტი;” ხო ლო „ბ” ქვე პუნ ქტს და ემ ატ ოს ბო ლო ში „(გარ და, ამ კა ნო ნის 
29-ე მუხ ლის მე-2 ნა წი ლით კა ნო ნი ერი წე სით აუდ იტ ორ ად აღი არ ებ ული ფი ზი კუ რი პი რე ბი სა)”.

11. მე-10 (აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა და აუდ იტ ორ თა ერ თი ანი რე ეს ტრი) მუხ ლის 
მე-6 ნა წი ლის „ბ” ქვე პუნ ქტის თა ნახ მად, აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრში რე გის ტრა ცი ით და ინ ტე რე სე ბუ ლი 
აუდ იტ ორ ული ფირ მის თვის ერ თერ თი მთა ვა რი პი რო ბაა, ფირ მა ში ყავ დეს 50%-ზე მე ტი ხმის უფ ლე-
ბის მქო ნე, რე ეს ტრში ას ახ ული აუდ იტ ორი, აუდ იტ ორ ული ფირ მა და ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბი სა 
და თა ნამ შრომ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცი ის (OECD) წევრ ქვეყ ნებ სა და ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბის 
აუდ იტ ორ ულ რე ეს ტრში რე გის ტრი რე ბუ ლი ფირ მა. ევ რო დი რექ ტი ვის მი ხედ ვით, თუ სერ ტი ფი ცი-
რე ბუ ლი პი რე ბი აუდ იტ ორ ულ ფირ მებ ში ფლო ბენ 50%-ზე მეტ წილს, მა შინ ის შე იძ ლე ბა შეყ ვა ნი ლი 
იქ ნას აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრში. ამ მი ზე ზე ბის გარ და, ეს ჩა ნა წე რი ვფიქ რობთ გა მო იწ ვევს ცალ კე ულ 
პირ თა სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის შეზღუდ ვას და გა უგ ებ რო ბებს, რად გან აუდ იტ ორ ული ფირ მე ბის დიდ 
ნა წილ ში დამ ფუძ ნებ ლე ბი არ წარ მო ად გე ნენ აუდ იტ ორ ებს და ძვე ლი კა ნონ მდებ ლო ბაც ამ ნორ მას 
არც ით ვა ლის წი ნებს. სწო რი იქ ნე ბა მე-6 ნა წი ლის „ბ” ქვე პუნ ქტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით: 
„ ბ) ფირ მა ში 50%-ზე მე ტი ხმის უფ ლე ბას ფლო ბენ სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რი, აუდ იტ ორ ული ფირ მა 
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და ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბი სა და თა ნამ შრომ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცი ის (OECD) წევრ ქვეყ ნებ სა და 
ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბის აუდ იტ ორ ულ რე ეს ტრში რე გის ტრი რე ბუ ლი ფირ მა.

13. მე-10 მუხ ლის (აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა და  აუდ იტ ორ თა ერ თი ანი რე ეს ტრი) 
მე-7 ნა წი ლის (კა ნონ პრო ექ ტში შეც დო მი თა აქ ვს მი ნი ჭე ბუ ლი მე-6 ნო მე რი) თა ნახ მად, „აუდ იტ ორ თა 
რე ეს ტრში შეყ ვა ნი ლი აუდ იტ ორ ები/აუდ იტ ორ ული ფირ მე ბი უფ ლე ბა მო სი ლი იქ ნე ბი ან ჩა ატ არ ონ 
სდპ-ებ ის აუდ იტი მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში თუ გავ ლი ლი ექ ნე ბათ შე სა ბა მი სი ხა რის ხის კონ ტრო ლი, 
რაც აის ახ ება რე ეს ტრში სა აგ ენ ტოს მი ერ”.

ხა რის ხის კონ ტრო ლის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბა უნ და ქონ დეს მხო ლოდ სა აგ ენ ტოს, ამ ას თან თავ-
და პირ ვე ლად ხა რის ხის კონ ტრო ლის ჩა ტა რე ბამ დე,  სდპ-ებ ის აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბა უნ და 
ქონ დეს აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრში რე გის ტრი რე ბულ ყვე ლა აუდ იტ ორს/აუდ იტ ორ ულ ფირ მას. გან მე-
ორ ებ ით, პირ ვე ლი აუდ იტ ორ ული დას კვნის ხა რის ხის კონ ტრო ლის გავ ლის შემ დეგ, მხო ლოდ მათ 
ვინც წარ მა ტე ბით გა და ლა ხავს ამ ბა რი ერს. ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით უპ რი ანი იქ ნე ბა 
მე-7 ნა წი ლი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი სა ხით: „ 7). აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრში შეყ ვა ნი ლი აუდ იტ ორ ები/
აუდ იტ ორ ული ფირ მე ბი უფ ლე ბა მო სი ლი იქ ნე ბი ან ჩა ატ არ ონ სდპ-ებ ის აუდ იტი მხო ლოდ იმ შემ თხვე-
ვა ში თუ გავ ლი ლი ექ ნე ბათ სა აგ ენ ტოს ხა რის ხის კონ ტრო ლი, გარ და 29-ე მუხ ლის მე-9 ნა წი ლით 
გათ ვა ლი წი ნე ბუ ლი შემ თხვე ვი სა, რაც აის ახ ება აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრში.”

14. მე-10 მუხ ლის (აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა და აუდ იტ ორ თა ერ თი ანი რე ეს ტრი) 
მე-9 ნა წი ლის მი ხედ ვით სა აგ ენ ტო ვალ დე ბუ ლია, სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით გათ ვა ლი წი ნე-
ბუ ლი პრო ცე დუ რე ბის გავ ლის შემ დეგ, აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრში შე იყ ვა ნოს ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა-
რე ბი სა და თა ნამ შრომ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცი ის (OECD) წევრ ქვეყ ნებ სა და ევ რო კავ ში რის წევრ ქვეყ-
ნებ ში არ სე ბუ ლი ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის (IFAK) ნამ დვი ლი წევ რი, რო მელ საც 
სურს აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბა სა ქარ თვე ლო ში, თუმ ცა რო გორც ამ მუხ ლში, ისე კა ნონ პრო ექ ტის სხვა 
მუხ ლებ შიც არ სა დაა ჩა ნა წე რი იმ ის თა ობ აზე, რომ არ არ ეზ იდ ენ ტი პი რე ბი სათ ვის ქარ თუ ლი ენ ის 
ცოდ ნა სა ვალ დე ბუ ლოა.

15. მე-12 მუხ ლის (აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბის წე სი) მე-5 ნა წი ლი დან გა მომ დი ნა რე, სდპ-ს აუდ იტ ის ჩა-
ტა რე ბის უფ ლე ბა აქ ვს მხო ლოდ აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრში რე გის ტრი რე ბულ აუდ იტ ორს/აუდ იტ ორ ულ 
ფირ მას, რომ ლე ბიც აკ მა ყო ფი ლე ბენ სდპ-ს აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბი სათ ვის სა აგ ენ ტოს მი ერ და წე სე ბულ 
მოთხოვ ნებს. რო გორც ზე მოთ ავ ღნიშ ნეთ, იმ აუდ იტ ორ ებ ის თვის/აუდ იტ ორ ული ფირ მე ბის თვის, 
რომ ლე ბიც ატ არ ებ ენ სდპ-ებ ის აუდ იტს, და მა ტე ბი თი მოთხოვ ნე ბის და წე სე ბა არ ას წო რია. ევ რო-
დი რექ ტი ვის მოთხოვ ნე ბი სა და სა უკ ეთ ესო სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კის გათ ვა ლი წი ნე ბით ევ რო-
პარ ლა მენ ტის რე გუ ლა ცი ები აწ ეს ებს და მა ტე ბით მოთხოვ ნებს, მხო ლოდ სდპ-სათ ვის აუდ იტ ის 
ჩა ტა რე ბის პრო ცე სი სად მი და არა ას ეთი აუდ იტ ის ჩამ ტა რე ბე ლი აუდ იტ ორ ებ ის/აუდ იტ ორ ული 
ფირ მე ბის მი მართ.

16. მე-13 მუხ ლის (აუდ იტ ის ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფა) 1-ლი ნა წი ლით შე მო სა ღე ბი ვალ დე ბუ-
ლე ბე ბი, აუდ იტ ორ ებ ისა/აუდ იტ ორ ული ფირ მე ბი სათ ვის სა კუ თა რი ხა რი ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის 
შე მო ღე ბის თა ობ აზე, კა ნონ მდებ ლო ბით ყო ველ გვა რი მო სამ ზა დე ბე ლი პე რი ოდ ის გან საზღვრის 
გა რე შე, არ ას წო რია და შე უს რუ ლე ბა დია. კა ნონ მდებ ლო ბამ უნ და გან საზღვროს მო სამ ზა დე ბე ლი, 
გარ და მა ვა ლი პე რი ოდი ამ ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. აღ ნიშ ნუ ლის გათ-
ვა ლი წი ნე ბით, ხსე ნე ბუ ლი მუხ ლის 1 ნა წი ლი სა სურ ვე ლია გა მო იც ეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით: „1. ყვე-
ლა აუდ იტ ორი/აუდ იტ ორ ული ფირ მა ვალ დე ბუ ლია 2017 წლის 1 იან ვრამ დე შე იმ უშა ოს  სა კუ თა რი 
ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის სა თა ნა დო პო ლი ტი კა და პრო ცე დუ რე ბი სა ერ თა შო რი სო ხა რის ხის 
კონ ტრო ლის 1-ის (ISQCI) შე სა ბა მი სად, რო მე ლიც გა მო ცე მუ ლი აუდ იტ ისა და მარ წმუ ნე ბუ ლი მომ-
სა ხუ რე ბის სა ერ თა შო რი სო საბ ჭოს (IAASB) მი ერ. 

17. მე-13 მუხ ლის (აუდ იტ ის ხა რი ხის უზ რუნ ველ ყო ფა) მე-6 ნა წი ლის თა ნახ მად, სა აგ ენ ტო უფ-
ლე ბა მო სი ლია დად გე ნი ლი წე სე ბის შე სა ბა მი სად იმ აუდ იტ ორ ებ თან მი მარ თე ბა ში, რომ ლე ბიც 
ახ ორ ცი ელ ებ ენ სდპ-ებ ის აუდ იტს, ხა რის ხის კონ ტრო ლის გან ხორ ცი ელ ებ ის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 
დე ლე გი რე ბა გა ნა ხორ ცი ელ ოს პრო ფე სი ონ ალ ორ გა ნი ზა ცი ებ ზე.  ევ რო დი რექ ტი ვის მოთხოვ ნა თა 
შე სა ბა მი სად, ხა რის ხის კონ ტროლს უნ და ახ ორ ცი ელ ებ დეს ერ თი ორ გა ნო, ჩვენს შემ თხვე ვა ში კი 
სა აგ ენ ტო. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცებ ზე ამ ფუნ ქცი ებ ის დე ლე გი-
რე ბა არ ას წო რად მიგ ვაჩ ნია.
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18. მე-13 მუხ ლის (აუდ იტ ის ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფა) მე-8 ნა წი ლით გან საზღვრუ ლია აუდ იტ-
ორ ის/აუდ იტ ორ ული ფირ მის, ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის მო ნი ტო რინ გის ჩამ ტა რე ბე ლი პი რე ბის 
შერ ჩე ვი სას, მათ მი ერ და საკ მყო ფი ლე ბე ლი მოთხოვ ნე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი. წარ მოდ გე ნილ რე დაქ ცი აში 
კერ ძოდ კი „ბ” და „გ” ქვე პუნ ქტებ ში გა უგ ებ არია რა იგ ულ ის ხმე ბა „ აუდ იტ ის პრო ექ ტე ბის მარ თვის 
გა მოც დი ლე ბა” ჩა ნა წერ ში (მის ნაც ვლად შე იძ ლე ბა ჩა იწ ერ ოს „გა მოც დი ლე ბა აუდ იტ ში”). აღ ნიშ ნუ-
ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით „ბ” ქვე პუნ ქტი შე საც ვლე ლია, ხო ლო „გ” ქვე პუნ ქტი მთლი ნა დაა ამ ოს აღ ები.

19. 23-ე მუხ ლის (სა აგ ენ ტოს აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტი რი) მე-6 ნა წი ლის „ბ” ქვე პუნ ქტი ამ ოს-
აღ ებია შე მო თა ვა ზე ბუ ლი რე დაქ ცი იდ ან, იმ მარ ტი ვი მი ზე ზის გა მო, რომ მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბა 
სდპ-ის აუდ იტს არ გან მარ ტავს.

20. 25-ე მუხ ლის (სა აგ ენ ტოს საბ ჭო)  მე-2 ნა წი ლი გან საზღვრავს სა აგ ენ ტოს საბ ჭოს რიცხოვ-
ნო ბას და კრი ტე რი უმ ებს თუ რა მოთხოვ ნებს უნ და აკ მა ყო ფი ლებ დეს მი სი წევ რე ბი. აღ ნიშ ნულ თან 
და კავ ში რე ბით, ას ევე ევ რო დი რექ ტი ვის მი თი თე ბე ბის და სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კის გათ ვა ლის-
წი ნე ბით გთა ვა ზობთ მე-2 ნა წი ლის ჩვე ნე ბურ ვერ სი ას: „2. საბ ჭო შედ გე ბა 9 წევ რი სა გან. საბ ჭოს 
6 წევ რი უნ და იყ ოს არ აპ რაქ ტი კო სი ,კომ პენ ტენ ტუ რი ფი ნან სუ რი აღ რიცხვი სა და ან გა რიშ გე ბის, 
აუდ იტ ის, ეკ ონ ომ იკ ის ან ფი ნან სე ბის დარ გში. საბ ჭოს 3 წევ რი უნ და იყ ოს პრაქ ტი კო სი, პრო ფე სი ის 
წარ მო მად გე ნე ლი. საბ ჭოს წევ რო ბის კან დი და ტი არ უნ და იყ ოს ნა სა მარ თლე ვი მძი მე ან გან სა კუთ-
რე ბით მძი მე და ნა შა ულ ის ათ ვის, ტე რო რიზ მის და ფი ნან სე ბი სათ ვის ან/და უკ ან ონო შე მო სავ ლის 
ლე გა ლი ზა ცი ის ათ ვის ან სხვა ეკ ონ ომ იკ ური და ნა შა ულ ის ათ ვის”. 

21. 25-ე მუხ ლის (სა აგ ენ ტოს საბ ჭო) მე-3 ნა წი ლი, ამ ავე მუხ ლის მე-2 ნა წილ ზე ჩვე ნი შე ნიშ ვნე ბის 
გათ ვა ლი წი ნე ბის შემ თხვე ვა ში, შე საც ვლე ლი იქ ნე ბა შემ დე გი რე დაქ ცი ით: „3. საბ ჭოს თავ მჯდო მა-
რის გარ და, საბ ჭოს დარ ჩე ნი ლი 8 წევ რი დან 1 წევ რის კან დი და ტუ რას წა რად გენს სა ქარ თვე ლოს 
ერ ოვ ნუ ლი ბან კის საბ ჭო, 1 წევ რს - სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის ტრო, 1 წევ რს - დაზღვე ვის 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რი და 1 წევ რს - სა ხელ მწი ფო აუდ იტ ის სამ სა ხუ რი. და ნარ ჩე ნი 4 წევ რი-
დან, 3 წევ რს პრო ფე სი იდ ან პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ებ ის წარ დგი ნე ბით და 1 წევ რს აკ ად ემი ური 
წრე ებ ის წარ დგი ნე ბით, ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს სა თათ ბი რო ორ გა ნო.”

22. 29-ე მუხ ლის (გარ და მა ვა ლი დე ბუ ლე ბა ნი) მე-9 ნა წი ლით და წე სე ბუ ლი ნორ მის შე სა ბა მი სად, 
ყვე ლა აუდ იტ ორი, რო მე ლიც მო ნა წი ლე ობ ას მი იღ ებს სდპ-ს მი ერ ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუდ-
იტ თან და კავ ში რე ბით გა მოცხა დე ბულ ტენ დერ ში და რო მელ საც ამ მო მენ ტამ დე ბო ლო 3 წლის 
გან მავ ლო ბა ში სა აგ ენ ტოს მხრი დან არა აქ ვს გავ ლი ლი ხა რის ხის კონ ტრო ლი, ვალ დე ბუ ლია და უყ-
ოვ ნებ ლივ აც ნო ბოს სა აგ ენ ტოს ამ ის თა ობ აზე, ამ ას თან სა აგ ენ ტო ვალ დე ბუ ლია ას ეთ აუდ იტ ორს/
აუდ იტ ორ ულ ფირ მას ჩა უტ არ ოს ხა რის ხის კონ ტრო ლი პირ ვე ლი შეტყო ბი ნე ბი დან 2 თვის ვა და ში. 
სა ქარ თვე ლო ში ამ სფე რო ში შექ მნი ლი სი ტუ აცი ისა და სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კის გათ ვა ლი წი ნე ბით 
უფ რო მარ თე ბუ ლი იქ ნე ბა მე-9 ნა წი ლი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით: „ 9. დაწყე ბით ეტ აპ ზე 
აუდ იტ ორ თა რე ეს ტრში შეყ ვა ნი ლი აუდ იტ ორ ები/აუდ იტ ორ ული ფირ მე ბი-სა აგ ენ ტოს მი ერ ხა რის ხის 
კონ ტრო ლი ჩა ტა რე ბამ დე უფ ლე ბა მო სი ლი იქ ნე ბი ან გა ნა ხორ ცი ელ ონ სდპ-ს აუდ იტი, რის შე სა ხე ბაც 
და უყ ოვ ნებ ლივ უნ და აც ნო ბონ სა აგ ენ ტოს სდპ-ბის აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბა ზე ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ-
მე ბის თა ნა ვე. სა აგ ენ ტო უფ ლე ბა მო სი ლია აუდ იტ ორს/აუდ იტ ორ ულ ფირ მას ჩა უტ არ ოს ხა რის ხის 
კონ ტრო ლი ას ეთი აუდ იტ ის დას რუ ლე ბის თა ნა ვე ნე ბის მი ერ დროს.”

23. იმ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ევ რო დი რექ ტი ვის მოთხოვ ნე ბით და სა უკ ეთ ესო სა ერ თა შო რი სო 
პრაქ ტი კით მსხვი ლი სა წარ მო ებ ის შეყ ვა ნა სდპ-ებ ის შემ სდგენ ლო ბა ში არ მო ითხო ვე ბა, 29-ე მუხ ლის 
(გარ და მა ვა ლი დე ბუ ლე ბა ნი) მე-19 ნა წი ლი გა სა უქ მე ბე ლია.   

პა ტი ვის ცე მით,

ივ ანე ჯო ხა ძე
სა ქარ თვე ლოს აუდ იტ ორ თა კავ ში რის 

აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი                                                                                               
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