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სარეგისტრაციო ნომერი უზრუნველყოფს რეესტრში აუდიტორის/აუდიტორული 
ფირმის იდენტიფიკაციას.

აღსანიშნავია, რომ კანონის შესაბამისად, საქართველოში აუდიტორული 
მომსახურების განხორციელების უფლება აქვთ მხოლოდ რეესტრში 
რეგისტრირებულ პირებს, ხოლო რეესტრი წარმოებს მხოლოდ 
აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების მიერ აუდიტორული მომსახურების 
(საქმიანობა) განხორციელების მიზნებისათვის. შესაბამისად, 
აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას რეესტრში რეგისტრაციის შედეგად ენიჭება 
მხოლოდ აუდიტორული მომსახურების (საქმიანობა) განხორციელების 
უფლებამოსილება.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია, რომ უზრუნველყოფილი 
იყოს აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის მიერ რეესტრში რეგისტრაციის შედეგად 
მისთვის მინიჭებული აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის სტატუსის და 
ინდივიდუალური სარეგისტრაციო ნომრის გამოყენება მხოლოდ ამავე რეესტრში 
რეგისტრაციით მისთვის მინიჭებული აუდიტორული მომსახურების გაწევის 
უფლებამოსილების განხორციელების ფარგლებში.

მოცემული რეკომენდაციის გათვალისწინება მნიშვნელოვანი იქნება კანონით 
გათვალისწინებულ აუდიტორულ საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის 
განხორციელებისთვის. ამასთან, სამსახურის აღნიშნული რეკომენდაციის 
გათვალისწინება ხელს შეუწყობს პროფესიის მიმართ საზოგადოების ნდობის 
ამაღლებას.

ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 
ზედამხედველობის სამსახურის დაკვირვებით, რიგ შემთხვევებში 
აუდიტორები/აუდიტორული ფირმები არააუდიტორული მომსახურების 
განხორციელების შედეგად მომზადებულ დოკუმენტებში იყენებენ 
აუდიტორების/აუდიტორული (აუდიტური) ფირმების სახელმწიფო რეესტრში 
(შემდგომში – რეესტრი) რეგისტრაციის შედეგად მათთვის მინიჭებულ 
აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის სტატუსს და ინდივიდუალურ სარეგისტრაციო 
ნომერს. 

საყურადღებოა, რომ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 
შესახებ“ საქართველოს კანონის (შემდგომში - კანონი) მე-2 მუხლის პირველი 
პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის თანახმად, აუდიტორი წარმოადგენს სერტიფიცირებულ 
ბუღალტერს, რომელიც არის ბუღალტერთა ან/და აუდიტორთა პროფესიული 
ორგანიზაციის წევრი, რეგისტრირებულია აუდიტორების/აუდიტორული 
(აუდიტური) ფირმების სახელმწიფო რეესტრში და უფლებამოსილია 
განახორციელოს აუდიტორული საქმიანობა (მომსახურება), მათ შორის, 
ინდივიდუალურად, ხოლო კანონის ამავე მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ 
ქვეპუნქტის თანახმად, აუდიტორული (აუდიტური) ფირმა არის საქართველოში 
რეგისტრირებული იურიდიული პირის ან სხვა ქვეყანაში რეგისტრირებული 
იურიდიული პირის ფილიალი საქართველოში, რომელიც რეგისტრირებულია 
რეესტრში და აუდიტორულ საქმიანობას (მომსახურებას) ახორციელებს 
გარიგების პარტნიორის (პარტნიორების) მეშვეობით. საგულისხმოა კანონის 
მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი, რომლის თანახმად აუდიტორული 
საქმიანობა (მომსახურება) განმარტებულია როგორც აუდიტორის/აუდიტორული 
(აუდიტური) ფირმის მიერ შესაბამისი საერთაშორისო სტანდარტების 
საფუძველზე ჩატარებული სამუშაო, რომელიც მიმართულია: აუდიტის 
საფუძველზე ფინანსური ანგარიშგების (მათ შორის, სპეციალური 
დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების) უტყუარობის, სამართლიანობისა და 
სისრულის, ყველა არსებითი ასპექტის გათვალისწინებით მისი წარდგენის 
შესაფერისი საფუძვლების შესაბამისად მომზადების შესახებ 
აუდიტორის/აუდიტორული (აუდიტური) ფირმის მოსაზრების გამოთქმისკენ; 
ფინანსური ანგარიშგების მიმოხილვით აუდიტორის/აუდიტორული (აუდიტური) 
ფირმის დასკვნის გამოტანისკენ; სხვა დასაბუთებული ან/და შეზღუდული 
მარწმუნებელი გარიგების საფუძველზე შესაბამისი მოსაზრების გამოთქმისკენ 
ან დასკვნის გამოტანისკენ და ამ კანონის მე-14 მუხლის მე-2 პუნქტით 
გათვალისწინებული სხვა მიზნების განხორციელებისკენ. 

ამასთან, „ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, 
მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და 
მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2016 
წლის 28 ოქტომბრის N17 ბრძანებით დამტკიცებული წესის მე-2 მუხლის 
პირველი პუნქტის შესაბამისად, საქართველოში რეგისტრირებული ფიზიკური 
პირი, იურიდიული პირი და სხვა ქვეყანაში რეგისტრირებული იურიდიული 
პირის ფილიალი საქართველოში აუდიტის ჩატარების უფლებამოსილებას 
იძენენ აუდიტორების/აუდიტორულ ფირმათა სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრაციის 
შემდეგ, ხოლო ამავე წესის მე-7 მუხლის მე-11 პუნქტის თანახმად, სარეგისტრაციო 
წარმოების დასრულების შემდეგ, აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას ენიჭება 
ინდივიდუალური სარეგისტრაციო ნომერი და სწორედ აღნიშნული ინდივიდუალური 



სარეგისტრაციო ნომერი უზრუნველყოფს რეესტრში აუდიტორის/აუდიტორული 
ფირმის იდენტიფიკაციას.

აღსანიშნავია, რომ კანონის შესაბამისად, საქართველოში აუდიტორული 
მომსახურების განხორციელების უფლება აქვთ მხოლოდ რეესტრში 
რეგისტრირებულ პირებს, ხოლო რეესტრი წარმოებს მხოლოდ 
აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების მიერ აუდიტორული მომსახურების 
(საქმიანობა) განხორციელების მიზნებისათვის. შესაბამისად, 
აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას რეესტრში რეგისტრაციის შედეგად ენიჭება 
მხოლოდ აუდიტორული მომსახურების (საქმიანობა) განხორციელების 
უფლებამოსილება.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია, რომ უზრუნველყოფილი 
იყოს აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის მიერ რეესტრში რეგისტრაციის შედეგად 
მისთვის მინიჭებული აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის სტატუსის და 
ინდივიდუალური სარეგისტრაციო ნომრის გამოყენება მხოლოდ ამავე რეესტრში 
რეგისტრაციით მისთვის მინიჭებული აუდიტორული მომსახურების გაწევის 
უფლებამოსილების განხორციელების ფარგლებში.

მოცემული რეკომენდაციის გათვალისწინება მნიშვნელოვანი იქნება კანონით 
გათვალისწინებულ აუდიტორულ საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის 
განხორციელებისთვის. ამასთან, სამსახურის აღნიშნული რეკომენდაციის 
გათვალისწინება ხელს შეუწყობს პროფესიის მიმართ საზოგადოების ნდობის 
ამაღლებას.

ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 
ზედამხედველობის სამსახურის დაკვირვებით, რიგ შემთხვევებში 
აუდიტორები/აუდიტორული ფირმები არააუდიტორული მომსახურების 
განხორციელების შედეგად მომზადებულ დოკუმენტებში იყენებენ 
აუდიტორების/აუდიტორული (აუდიტური) ფირმების სახელმწიფო რეესტრში 
(შემდგომში – რეესტრი) რეგისტრაციის შედეგად მათთვის მინიჭებულ 
აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის სტატუსს და ინდივიდუალურ სარეგისტრაციო 
ნომერს. 

საყურადღებოა, რომ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 
შესახებ“ საქართველოს კანონის (შემდგომში - კანონი) მე-2 მუხლის პირველი 
პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის თანახმად, აუდიტორი წარმოადგენს სერტიფიცირებულ 
ბუღალტერს, რომელიც არის ბუღალტერთა ან/და აუდიტორთა პროფესიული 
ორგანიზაციის წევრი, რეგისტრირებულია აუდიტორების/აუდიტორული 
(აუდიტური) ფირმების სახელმწიფო რეესტრში და უფლებამოსილია 
განახორციელოს აუდიტორული საქმიანობა (მომსახურება), მათ შორის, 
ინდივიდუალურად, ხოლო კანონის ამავე მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ 
ქვეპუნქტის თანახმად, აუდიტორული (აუდიტური) ფირმა არის საქართველოში 
რეგისტრირებული იურიდიული პირის ან სხვა ქვეყანაში რეგისტრირებული 
იურიდიული პირის ფილიალი საქართველოში, რომელიც რეგისტრირებულია 
რეესტრში და აუდიტორულ საქმიანობას (მომსახურებას) ახორციელებს 
გარიგების პარტნიორის (პარტნიორების) მეშვეობით. საგულისხმოა კანონის 
მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი, რომლის თანახმად აუდიტორული 
საქმიანობა (მომსახურება) განმარტებულია როგორც აუდიტორის/აუდიტორული 
(აუდიტური) ფირმის მიერ შესაბამისი საერთაშორისო სტანდარტების 
საფუძველზე ჩატარებული სამუშაო, რომელიც მიმართულია: აუდიტის 
საფუძველზე ფინანსური ანგარიშგების (მათ შორის, სპეციალური 
დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების) უტყუარობის, სამართლიანობისა და 
სისრულის, ყველა არსებითი ასპექტის გათვალისწინებით მისი წარდგენის 
შესაფერისი საფუძვლების შესაბამისად მომზადების შესახებ 
აუდიტორის/აუდიტორული (აუდიტური) ფირმის მოსაზრების გამოთქმისკენ; 
ფინანსური ანგარიშგების მიმოხილვით აუდიტორის/აუდიტორული (აუდიტური) 
ფირმის დასკვნის გამოტანისკენ; სხვა დასაბუთებული ან/და შეზღუდული 
მარწმუნებელი გარიგების საფუძველზე შესაბამისი მოსაზრების გამოთქმისკენ 
ან დასკვნის გამოტანისკენ და ამ კანონის მე-14 მუხლის მე-2 პუნქტით 
გათვალისწინებული სხვა მიზნების განხორციელებისკენ. 

ამასთან, „ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, 
მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და 
მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2016 
წლის 28 ოქტომბრის N17 ბრძანებით დამტკიცებული წესის მე-2 მუხლის 
პირველი პუნქტის შესაბამისად, საქართველოში რეგისტრირებული ფიზიკური 
პირი, იურიდიული პირი და სხვა ქვეყანაში რეგისტრირებული იურიდიული 
პირის ფილიალი საქართველოში აუდიტის ჩატარების უფლებამოსილებას 
იძენენ აუდიტორების/აუდიტორულ ფირმათა სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრაციის 
შემდეგ, ხოლო ამავე წესის მე-7 მუხლის მე-11 პუნქტის თანახმად, სარეგისტრაციო 
წარმოების დასრულების შემდეგ, აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას ენიჭება 
ინდივიდუალური სარეგისტრაციო ნომერი და სწორედ აღნიშნული ინდივიდუალური 


