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სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიანი რეესტრის წარმოების წესი

მუხლი 1. რეგულირების სფერო

ეს წესი განსაზღვრავს სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიანი რეესტრის წარმოების 
წესს, ფორმას, რეესტრში ასახული აუცილებელი ინფორმაციის ჩამონათვალს, წარმოებაში 
მონაწილე მხარეებს, მათ უფლებებსა და მოვალეობებს.

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება

1. ამ წესის მიზნებისთვის მასში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) სერტიფიცირებული ბუღალტრების რეესტრი - სერტიფიცირებული ბუღალტრების 
ერთიანი რეესტრი, რომელშიც ასახულია საქართველოში მოქმედი, ბუღალტერთა ან/და 
აუდიტორთა პროფესიული ორგანიზაციის (შემდგომ – პროფესიული ორგანიზაცია) 
წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია;

ბ) განგრძობითი განათლების სტანდარტი - „განგრძობითი განათლების სტანდარტის 
დამტკიცების შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 18 აგვისტოს №ნ-13 ბრძანებით 
დამტკიცებული განგრძობითი განათლების სტანდარტი;

გ) პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტი - „პროფესიული სერტიფიცირების 
სტანდარტისა და სასერტიფიკაციო პროგრამებისა და საგამოცდო პროცესის აღიარების 
წესის დამტკიცების შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 25 სექტემბრის №ნ-16 ბრძანებით 
დამტკიცებული პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტი. 

2. ამ წესში გამოყენებული სხვა ტერმინები განიმარტება „ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის  (შემდგომ – კანონი) 
შესაბამისად.

მუხლი 3. სერტიფიცირებული ბუღალტრების რეესტრის წარმოება

1. საქართველოში მოქმედი, პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული 
ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია აისახება სერტიფიცირებული ბუღალტრების 
რეესტრში. 

2. პროფესიული ორგანიზაცია ვალდებულია უზრუნველყოს წევრი სერტიფიცირებული 
ბუღალტრების შესახებ  მონაცემების სერტიფიცირებული ბუღალტრების რეესტრში ასახვა 
და მისი მუდმივი განახლება. 

3. სერტიფიცირებული ბუღალტრების რეესტრი განთავსდება ბუღალტრული 
აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის (შემდგომ - 



სამსახური) ვებგვერდზე, სამსახურის შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფისა და 
მართვის ავტომატური საშუალებების გამოყენებით. სერტიფიცირებული ბუღალტრების  
რეესტრი საჯაროა. 

მუხლი 4. სერტიფიცირებული ბუღალტრების რეესტრში ასახული ინფორმაცია

1. სერტიფიცირებული ბუღალტრების რეესტრში სერტიფიცირებული ბუღალტრის 
შესახებ ასახული უნდა იყოს შემდეგი ინფორმაცია: 

ა) სერტიფიცირებული ბუღალტრის სახელი და გვარი;

ბ) საკონტაქტო ელექტრონული ფოსტა და ტელეფონის ნომერი (ამ მუხლის მე-3 პუნქტით 
გათვალისწინებული წესით);

გ) პროფესიულ ორგანიზაციაში წევრობის შესახებ ინფორმაცია, პროფესიული 
ორგანიზაციის სახელწოდების, ვებგვერდისა და გაწევრიანების თარიღის მითითებით;

დ) პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტის შესაბამისად ბუღალტერთა ან/და 
აუდიტორთა პროფესიული ორგანიზაციის მიერ გაცემული სერტიფიკატის ან კანონის 
საფუძველზე სერტიფიცირებულ ბუღალტრად აღიარების დამადასტურებელი 
სერტიფიკატის ნომერი, გაცემის თარიღი და სერტიფიკატის გამცემი ორგანიზაციის 
სახელწოდება; 

ე) საქმიანობის ადგილი (საქმიანობის განხორციელება სუბიექტთან დადებული 
ინდივიდუალური შრომითი/მომსახურების ხელშეკრულებით ან/და საბუღალტრო 
მომსახურების განმახორციელებელი იურიდიული პირის მეშვეობით, ძირითადი ან/და 
არაძირითადი საქმიანობის ადგილის მითითებით), იურიდიული პირის 
საიდენტიფიკაციო ნომერი, საფირმო სახელწოდება, ფაქტობრივი მისამართი, ვებგვერდი 
და საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი;

ვ) განგრძობითი განათლების მიღების ადგილი, წელი, პროგრამის ნომერი (ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში), განგრძობითი განათლების მიღების დაწყების და დასრულების 
თარიღები. 

2. სერტიფიცირებული ბუღალტრების რეესტრის მთავარ გვერდზე აისახება 
სერტიფიცირებული ბუღალტრების ჩამონათვალი ანბანური თანმიმდევრობით, 
სერტიფიკატის ნომრით, სერტიფიცირებული ბუღალტრის გვარის, სახელის და 
საქმიანობის  ძირითადი ადგილის (სუბიექტთან დადებული ინდივიდუალური 
შრომითი/მომსახურების ხელშეკრულებით ან/და საბუღალტრო მომსახურების 
განმახორციელებელი იურიდიული პირის მეშვეობით საქმიანობის შესახებ) მითითებით. 
იმ შემთხვევაში თუ სერტიფიცირებული ბუღალტერი მიმდინარე პერიოდში არ 
ახორციელებს საბუღალტრო მომსახურებას და არ აქვს დასაქმების ადგილი 
სერტიფიცირებული ბუღალტრების რეესტრში კეთდება შესაბამისი აღნიშვნა. 

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული საკონტაქტო 
ელექტრონული ფოსტა და ტელეფონის ნომერი, სერტიფიცირებული ბუღალტრის 



თანხმობის შემთხვევაში, აისახება სერტიფიცირებული ბუღალტრების რეესტრში. ამ 
მიზნით, სერტიფიცირებული ბუღალტერი საკონტაქტო ელექტრონულ ფოსტაზე 
მიღებულ ბმულზე მონიშნავს შესაბამის ღილაკს.

მუხლი 5. პროფესიული ორგანიზაციის მიერ სერტიფიცირებული ბუღალტრების 
რეესტრში ინფორმაციის ასახვა 

1. პროფესიული ორგანიზაცია სერტიფიცირებული ბუღალტრების რეესტრში წევრი 
სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაციის ასახვას უზრუნველყოფს ამ 
მუხლით დადგენილი წესით, სისტემის მიერ მინიჭებული მომხმარებლისა და პაროლის 
საშუალებით.

2. პროფესიული ორგანიზაცია ვალდებულია უზრუნველყოს თითოეული მისი წევრი 
სერტიფიცირებული ბუღალტრის შესახებ შემდეგი ინფორმაციის ასახვა სისტემაში: 

ა) სერტიფიცირებული ბუღალტრის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, იურიდიული და 
ფაქტობრივი მისამართი, მოქალაქეობა, საკონტაქტო ელექტრონული ფოსტა და 
ტელეფონის ნომერი;
 
ბ) პროფესიულ ორგანიზაციაში წევრობის შესახებ ინფორმაცია, პროფესიული 
ორგანიზაციის სახელწოდების, საიდენტიფიკაციო ნომრის, ვებგვერდისა და 
გაწევრიანების თარიღის მითითებით;

გ) პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტის შესაბამისად ბუღალტერთა ან/და 
აუდიტორთა პროფესიული ორგანიზაციის მიერ გაცემული სერტიფიკატის ან კანონის 
საფუძველზე სერტიფიცირებულ ბუღალტრად აღიარების დამადასტურებელი 
სერტიფიკატის ნომერი, გაცემის თარიღი, სერტიფიკატის გამცემი ორგანიზაციის 
სახელწოდება და საიდენტიფიკაციო ნომერი. 

დ) საქმიანობის ადგილი (საქმიანობის განხორციელება სუბიექტთან დადებული 
ინდივიდუალური შრომითი/მომსახურების ხელშეკრულებით ან/და საბუღალტრო 
მომსახურების განმახორციელებელი იურიდიული პირის მეშვეობით, ძირითადი ან/და 
არაძირითადი საქმიანობის ადგილის მითითებით), იურიდიული პირის 
საიდენტიფიკაციო ნომერი, საფირმო სახელწოდება, იურიდიული და ფაქტობრივი 
მისამართი, ვებგვერდი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, საქმიანობის დაწყების და 
დასრულების თარიღები. 

ე) განგრძობითი განათლების მიღების ადგილი, წელი, პროგრამის ნომერი (ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში), განგრძობითი განათლების მიღების დაწყების და დასრულების 
თარიღები. 

3. ამ მუხლის მეორე პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ დასაქმების თაობაზე 
ინფორმაციას საფუძვლად უდევს სუბიექტის მიერ გაცემული ცნობა სერტიფიცირებული 



ბუღალტრის დასაქმების შესახებ. პროფესიული ორგანიზაცია ვალდებულია 
უზრუნველყოს აღნიშნული ცნობის სისტემაში ატვირთვა. 

4. სერტიფიცირებული ბუღალტრების რეესტრში, სერტიფიცირებული ბუღალტრის მიერ 
დამსაქმებლად მითითებულ სუბიექტს საბუღალტრო მომსახურების 
განმახორციელებელი იურიდიული პირის სტატუსი ენიჭება სუბიექტის მიერ გაცემული 
წერილობითი ინფორმაციის საფუძველზე. პროფესიული ორგანიზაცია ვალდებულია 
უზრუნველყოს აღნიშნული დოკუმენტის სისტემაში ატვირთვა.

მუხლი 6. სერტიფიცირებული ბუღალტრის ვალდებულებები  

1. სერტიფიცირებული ბუღალტერი ვალდებულია რეესტრში ინფორმაციის ასახვის 
მიზნით პროფესიულ ორგანიზაციას წარუდგინოს წინამდებარე წესით დადგენილი 
ინფორმაცია.  

2. იმ შემთხვევაში თუ სერტიფიცირებული ბუღალტრების რეესტრში ასახული 
ინფორმაცია არ არის განახლებული, სერტიფიცირებული ბუღალტერი ცვლილების 
განხორციელების თაობაზე შესაბამისი განცხადებით მიმართავს პროფესიულ 
ორგანიზაციას. 

მუხლი 7. პირის სერტიფიცირებული ბუღალტრების რეესტრიდან ამოღება 

1. პირის სერტიფიცირებული ბუღალტრების რეესტრიდან ამოღების საფუძვლებია:

ა) პროფესიული ორგანიზაციის წევრობის შეწყვეტა;

ბ) განგრძობითი განათლების სტანდარტით დადგენილი განგრძობითი განათლების 

მოთხოვნების შეუსრულებლობა;

გ) პირადი განცხადება;

დ) გარდაცვალება.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით დადგენილი საფუძვლით, 
სერტიფიცირებული ბუღალტრების რეესტრიდან ამოღების განცხადებით, პროფესიული 
ორგანიზაციისათვის მიმართვა დასაშვებია თუ სერტიფიცირებული ბუღალტერი აღარ 
ახორციელებს საბუღალტრო საქმიანობას. 

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლების არსებობის 
შემთხვევაში, პროფესიული ორგანიზაცია ვალდებულია, შესაბამისი ფაქტის დადგომიდან 
არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, უზრუნველყოს პირის სერტიფიცირებული 
ბუღალტრების   რეესტრიდან ამოღება.  

მუხლი 8. სერტიფიცირებული ბუღალტრების რეესტრში ინფორმაციის განახლება 

1. სერტიფიცირებული ბუღალტერი ვალდებულია რეესტრში ასახული საკონტაქტო და 
დასაქმების შესახებ ინფორმაციის (მათ შორის, არასაჯარო ინფორმაციის) ცვლილების 



შესახებ შეატყობინოს პროფესიულ ორგანიზაციას შესაბამისი ცვლილების 
განხორციელებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღისა. 

2. პროფესიული ორგანიზაცია ვალდებულია სერტიფიცირებული ბუღალტრის მიერ 
ცვლილების შესახებ ინფორმაციის წარდგენიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში  
უზრუნველყოს შესაბამისი ცვლილების განხორციელება სერტიფიცირებული 
ბუღალტრების რეესტრში. 

3. პროფესიული ორგანიზაცია ვალდებულია ყოველწლიურად, არაუგვიანეს 5 (ხუთი) 
თებერვლისა, სერტიფიცირებული ბუღალტრების რეესტრში ასახოს ინფორმაცია მისი 
წევრი სერტიფიცირებული ბუღალტრების მიერ განგრძობითი განათლების მოთხოვნის 
შესრულების შესახებ. განგრძობითი განათლების გადავადების შემთხვევაში 
სერტიფიცირებული ბუღალტრების რეესტრში კეთდება შესაბამისი აღნიშვნა. 

4. განგრძობითი განათლების სტანდარტის მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით 
გათვალისწინებულ განგრძობითი განათლების გავლის გადავადების შემთხვევაში 
პროფესიული ორგანიზაცია ვალდებულია განგრძობითი განათლების მოთხოვნის 
შესრულების შესახებ ინფორმაცია სერტიფიცირებული ბუღალტრების რეესტრში ასახოს,  
არაუგვიანეს ყოველი წლის 6 (ექვსი) მაისისა. 

მუხლი 9. სამსახურის უფლებამოსილებები 

1. სამსახური ახორციელებს სერტიფიცირებული ბუღალტრების რეესტრში ასახული 
ინფორმაციის სისწორის გადამოწმებას რისკზე დაფუძნებული მიდგომის საფუძველზე. 

2. სამსახური უფლებამოსილია სერტიფიცირებული ბუღალტრების რეესტრში ასახული 
ინფორმაციის სისწორის გადამოწმების მიზნით პროფესიული 
ორგანიზაციისგან/სერტიფიცირებული ბუღალტრისგან გამოითხოვოს 
ინფორმაცია/დოკუმენტაცია.  თავის მხრივ, პროფესიული ორგანიზაცია/ 
სერტიფიცირებული ბუღალტერი ვალდებულია მიაწოდოს სამსახურს მოთხოვნილი 
ინფორმაცია/დოკუმენტაცია.

3. რეესტრში შეუსაბამობის აღმოჩენის შემთხვევაში სამსახური უფლებამოსილია 
მიმართოს პროფესიულ ორგანიზაციას და მოსთხოვოს გამოვლენილი ხარვეზების 
დაუყოვნებლივ აღმოფხვრა. თავის მხრივ, პროფესიული ორგანიზაცია ვალდებულია 
სამსახურისგან შეტყობინების მიღებიდან 2 (ორი) სამუშაო დღის ვადაში უზრუნველყოს 
არსებული ხარვეზის აღმოფხვრა. 

4. თუ გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე სამსახური დაადგენს, რომ არ არსებობს 
პირის სერტიფიცირებული ბუღალტრების რეესტრში ასახვის საფუძველი, 
უფლებამოსილია თავად განახორციელოს პირის სერტიფიცირებული ბუღალტრების 
რეესტრიდან ამოღება. 



მუხლი 10. პროფესიული ორგანიზაციის პასუხისმგებლობა

1. სერტიფიცირებული ბუღალტრების რეესტრში ასახული, წევრი სერტიფიცირებული 
ბუღალტრების შესახებ, ინფორმაციის სისწორესა და სისრულეზე პასუხისმგებელია 
პროფესიული ორგანიზაცია.

2. პროფესიული ორგანიზაციის მიერ წინამდებარე წესით გათვალისწინებული 
მოთხოვნების დარღვევის შემთხვევაში, პროფესიულ ორგანიზაციას დაეკისრება კანონით 
გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა. 

მუხლი 11. გარდამავალი დებულებები

1. სერტიფიცირებულმა ბუღალტრებმა ამ წესის ძალაში შესვლიდან არაუგვიანეს 2 (ორი) 
კვირისა უზრუნველყონ დასაქმების შესახებ ინფორმაციის ან/და განახლებული 
საკონტაქტო ინფორმაციის წარდგენა პროფესიული ორგანიზაციისთვის.

2. პროფესიულმა ორგანიზაციებმა ამ წესის ძალაში შესვლიდან არაუგვიანეს 1 (ერთი) 
თვისა  უზრუნველყონ წევრი სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ წესით 
მოთხოვნილი სრული  ინფორმაციის ასახვა სერტიფიცირებული ბუღალტრების 
რეესტრში. 

3. იმ შემთხვევაში თუ, წინამდებარე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით 
გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება შეუძლებელია „საქართველოს მთელ 
ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს 
პრეზიდენტის 2020 წლის 21 აპრილის №2 ბრძანების დამტკიცების თაობაზე“ 
საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 22 აპრილის №5866-სს დადგენილების 
გათვალისწინებით, სერტიფიცირებული ბუღალტრის/პროფესიული ორგანიზაციის 
მიმართ დადგენილი მოთხოვნების შესრულების ვადის ათვლა დაიწყოს საგანგებო 
მდგომარეობის გაუქმებიდან. 

4. სამსახურმა, პროფესიული ორგანიზაციების მიერ რეესტრში სრული ინფორმაციის 
ასახვიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში, უზრუნველყოს სერტიფიცირებული 
ბუღალტრების რეესტრის სამსახურის ვებგვერდზე საჯაროდ ხელმისაწვდომობა. 

5. სერტიფიცირებული ბუღალტრების რეესტრის წარმოების მიზნებისთვის, 
სერტიფიცირებულ ბუღალტერს (გარდა აუდიტორისა) განგრძობითი განათლების 
მოთხოვნა დაკმაყოფილებულად ჩაეთვალოს და განგრძობითი განათლების სტანდარტით 
დადგენილი 3 წლიანი პერიოდის ათვლა დაიწყოს 2020 წლიდან. 
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