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საკანონმდებლო მარეგულირებელი ჩარჩო

 კანონი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ

 რეესტრის წარმოების ვალდებულება

 ასოცირების შესახებ შეთანხმების დანართი XV

 ევროპარლამენტის და საბჭოს 2005 წლის 26 ოქტომბრის 2005/60/EC
დირექტივა და 2006 წლის 1 აგვისტოს ევროკომისიის 2006/70/EC
დირექტივა

 კანონი ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის 
ხელშეწყობის შესახებ

 აუდიტორისა და სერტიფიცირებული ბუღალტრის ვალდებულება
შეასრულონ კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნები



ძირითადი მიზნები და პრინციპები

 მიზნობრიობის შენარჩუნება - აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების
რეესტრისგან დამოუკიდებელი რეესტრის შექმნა, რეგისტრირებული
აუდიტორის/აუდიტირული ფირმის სტატუსით არამიზნობრივი სარგებლობის
და საბუღალტრო საქმიანობისთვის არარელევანტური მოთხოვნების თავიდან
აცილება

 საჯაროობის უზრუნველყოფა - სერტიფიცირებული ბუღალტრის და მისი
დამქირავებელი საბუღალტრო ფირმების შესახებ ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობა, თანხმობის შემთხვევაში საკონტაქტო ინფორმაციის
საჯაროობა პოტენციურ დამკვეთებთან კომუნიკაციის დამყარებისთვის

 შეზღუდვების არ არსებობა - საბუღალტრო მომსახურების განხორციელება არ
იზღუდება რეესტრში არსებული სერტიფიცირებული ბუღალტრებით

 პროფესიის პრესტიჟი - სერტიფიზირებული ბუღალტრის და პროფესიული 
ორგანიზაციის სტატუსის, პროფესიისადმი ნდობის ხარისხის ზრდა 



რეესტრში არსებობის წინაპირობა 

•პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტის
შესაბამისად პროფესიული ორგანიზაციის მიერ
გაცემული სერტიფიკატის მფლობელი

•საქართველოს პარლამენტთან არსებული
აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს მიერ
გაცემული აუდიტორის სერტიფიკატის
მფლობელი, რომლის სერტიფიკატი ძალაშია
2013 წლის 1 იანვრისათვის

•კანონის ამოქმედების თარიღისთვის
აკრედიტებული ორგანიზაციის მიერ გაცემული
პროფესიონალი ბუღალტრის სერტიფიკატის
მფლობელი

სერტიფიცირება

•საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და
აუდიტორთა ფედერაცია

•საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა და
ფინანსურ მენეჯერთა პროფესიული ფედერაცია

პროფესიული 
ორგანიზაციის 

წევრობა 



რეესტრში არსებობის წინაპირობა 

•სერტიფიცირებული ბუღალტრების
რეესტრის წარმოების მიზნებისთვის,
სერტიფიცირებულ ბუღალტერს
განგრძობითი განათლების მოთხოვნა
დაკმაყოფილებულად ჩაეთვალა

•სტანდარტით გათვალისწინებული 3
წლიანი პერიოდის ათვლა
განხორციელდება 2020 წლიდან

•განგრძობითი განათლების პროგრამა
სერტიფიცირებული ბუღალტრებისთვის

განგრძობითი
განათლება



რეესტრში ინფორმაციის ასახვის პროცესი

სერტიფიცირებული 
ბუღალტერი

• საკონტაქტო და დასაქმების შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდება პროფესიული ორგანიზაციისთვის 

პროფესიული 
ორგანიზაცია

• წევრი სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ 
სრული ინფორმაციის ასახვა რეესტრში 

სამსახური

• რეესტრის სამსახურის ვებგვერდზე საჯაროდ 
ხელმისაწვდომობა 



რეესტრის მთავარი გვერდი



რეესტრის დეტალური გვერდი



სერტიფიცირებული ბუღალტრის ვალდებულებები 

 რეესტრში მონაცემების ასახვის მიზნით ინფორმაციის
წარდგენა პროფესიული ორგანიზაციისთვის

 რეესტრში ასახული ინფორმაციის ცვლილების შესახებ
პროფესიულ ორგანიზაციისთვის ინფორმაციის წარდგენა
ცვლილების განხორციელებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის
ვადაში

 საბუღალტრო მომსახურების განმახორციელებელი
სერტიფიცირებული ბუღალტრებისთვის განკუთვნილი
განგრძობითი განათლების პროგრამის გავლა
(სტანდარტი განახლების პროცესშია)



პროფესიული ორგანიზაციის ვალდებულებები

 წევრი სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ სრული
ინფორმაციის ასახვა რეესტრში

 რეესტრში ასახული ინფორმაციის სისწორისა და სისრულის
უზრუნველყოფა

 რეესტრში ასახული მონაცემების განახლება ცვლილების შესახებ
ინფორმაციის წარდგენიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში



სამსახურის უფლებამოსილებები 

 რეესტრში ასახული ინფორმაციის სისწორის გადამოწმება რისკზე დაფუძნებული 
მიდგომის საფუძველზე

 ზედამხედველობა „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის 
ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებების 
შესრულების ნაწილში

სამსახურის მიერ არ ხორციელდება სერტიფიცირებული
ბუღალტრის მიერ შესრულებული საბუღალტრო საქმიანობის
ხარისხის მონიტორინგი



ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის 
ხელშეწყობის შესახებ კანონი

 პირი რომელიც ეწევა საბუღალტრო საქმიანობას მონიტორინგის
განმახორციელებელია 2012 წლის იანვრიდან

 კანონის მიზნებისთვის სამსახური წარმოადგენს
საზედამხედველო ორგანოს 2016 წლის ივნისიდან



მოთხოვნების შესრულების გეგმა 

 1 ივნისი - რეესტრის საჯაროობა

 2020 წლის ბოლომდე ტექნიკური სახელმძღვანელოების თარგმნა და
გამოქვეყნება

 2021 წლის ივლისამდე - ვებინარები და ტრენინგები სერტიფიცირებული
ბუღალტრებისთვის



კითხვები


