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ABSTRACT 
 
In the very first years of the transition period to the market economy, the great 

importance of accounting and auditing was revealed in the case of proper management 

of enterprises' economic activities, tax calculation, and increasing competitiveness. The 

transition to a new economic relationship made it clear that the current accounting and 

reporting system was no longer in line with the market economy and needed to be 

transformed. An independent audit system did not exist at all. Attempts have been made 

to adapt the accounting and auditing system to international practice. Nevertheless, 

much remains to be done in Georgia to establish a perfect system. All of the above 

indicate the urgency of the research topic, which significantly determined selection 

research in area. 

According to world experience, the main purpose of accounting is to provide 

information to all market participants that are generalized in the financial statements. 

Based on this experience, consumers make economic decisions, though without 

accurate accounting and reporting effective management of the enterprise is practically 

impossible. 

The study revealed that the issues were generally devoted to the work of many 

scholars, though complex research was not conducted in Georgia. Accordingly, the 

main purpose of the study was to analyze the problems related to accounting and 

auditing, both at a theoretical-methodological and practical level, and determine the 

relevant concepts. 

The research process comprised observation, economic analysis, content 

analysis, monographic research and other methods, which revealed elements of 

scientific innovation, in particular, the need to continue reforms in the private and public 

sectors in the tax and audit system; Proposals for improvement of the accounting and 

auditing, methodology of budget expenditures, profit and VAT accounting based on the 

accrual method was proposed; The difficulties of applying international standards in 

practice were explained; The need to develop national standards and the prospects for 

introduction of alternative tax audits were justified. 

The first chapter, "Retrospective Analysis of Accounting and Reporting", 

provides a brief historical overview of the development of accounting and reporting 

from the 1920s to the present time. The individual stages and the results achieved are 

described. Particular attention is paid to reform issues in the transition period to the 
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market economy. The problems of international standardization of accounting systems 

established in the world and the role of professional organizations are presented. Based 

on the analysis of the practice of International Accounting Standards (IFRS) in Georgia, 

obstacles have been identified and specific proposals have been developed. The author's 

definitions of the basic principles of qualitative characteristics of financial reporting are 

given; Particular attention is paid to the small business accounting and auditing 

problems. In particular, the main issues are as follows: granting small business status to 

legal entities for tax purposes, using the cash method in accounting for income and 

expenses, using the cost method in estimating inventories, enlarging balance sheet 

items, etc. 

The second chapter, "Accounting and Reporting Reform in the Georgian 

Public Sector", analyzes the changes in the accounting system of the budget sector; 

The progress and results of the accounting and reporting reform implemented in 2010-

2020 are outlined. It is noted that the accounting regulation of budget organizations has 

become even closer to that of the private sector. The above mentioned regulation was 

eventually followed by the legalization of the International Public Sector Accounting 

Standards (IPSAS) developed on the basis of International Private Sector Accounting 

Standards (IFRS). Based on in-depth study of international standards of the public 

sector and the study of its adaptation in practice, the pros and cons are presented, the 

measures to be taken are defined. Dissertation proposals are presented in certain issues, 

such as accounting policy, chart of accounts, volume of financial statements, forms, 

submission deadlines, organizational-structure arrangement of accounting services, 

terminological compatibility, etc. 

The third chapter, "Issues of tax accounting and auditing", discusses the 

modern tax audit system of Georgia and justifies the need to approximate it to the 

European system, which requires organizational and structural modernization, 

improvement of tax definition and audit regulations, proper policy and audit 

mechanisms. In the research current problems of tax audit, such as unregistered 

activities, profit and VAT accounting / auditing, prospects for electronic tax audit are 

revealed. 

Based on the results of the research, relevant conclusions are presented and 

practical recommendations are offered. 
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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის ატუალურობა: გასული საუკუნის 80-იან წლებში ცენტრალი-

ზებულად მართვადმა ეკონომიკამ თავისი თავი ამოწურა. თანდათანობით 

გამოიკვეთა საბაზრო ეკონომიკის ნიშნები, რომლის პირველი გამოვლინება 

კოოპერაციული მეურნეობების ჩამოყალიბება იყო მთელს საბჭოთა სივრ-

ცეში. უფრო მოგვიანებით კი საბჭოთა კავშირის დაშლა, დამაგვირგვინებელი 

გეოპოლიტიკური მოვლენა გახდა, რამაც პრაქტიკულად საფუძველი ჩაუყა-

რა საბაზრო ეკონომიკის ჩამოყალიბებას. დღის წესრიგში დადგა რეფორ-

მების განხორციელების აუცილებლობა საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა 

სფეროში: სამეწარმეო-სამართლებრივ, საფინანსო-საბიუჯეტო, საბანკო, 

სახელმწიფო კონტროლისა და მონიტორინგის, სოციალურ და სხვა 

სფეროებში.  

საბაზრო ეკონომიკის პირობებში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას 

იძენს მოწესრიგებული, საერთაშორისო ნორმებთან მისადაგებული 

აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და აუდიტის სისტემა, რამდენადაც ის მმართვე-

ლობითი საინფორმაციო სისტემის უმთავრეს საფუძველს წარმოადგენს. 

უკანასკნელი სამი ათწლეულის განმავლობაში საქართველოში აქტიურად 

მიმდინარეობს საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი საბუღალტრო 

აღრიცხვისა და  აუდიტის სისტემის, ახალი საგადასახადო გარემოს 

დამკვიდრების მცდელობა. 

ქვეყანამ თანამედროვე ბიზნეს გარემოში ეფექტიანი ფუნქციონირე-

ბისათვის ევროკავშირთან ხელმოწერილი ასოცირების ხელშეკრულების 

პარაფირებით გადადგა ისტორიული ნაბიჯი, რომლითაც იკისრა 

ბუღალტრული აღრიცხვის, აუდიტის, გადასახადების და სხვა სფეროებში 

ევროკავშირის კანონების და ნორმატიული აქტების კრებულით დადგენილი 

სტანდარტების დანერგვის ვალდებულება. მიუხედავად ამისა ქვეყნის კერძო 

და სახელმწიფო სექტორებში მოქმედი საკანონმდებლო-ნორმატიული ბაზა 

და რაც მთავარია პრაქტიკა ჯერ კიდევ მნიშვნელოვნად განსხვავდება  

განვითარებული ქვეყნებისაგან.  
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ყოველივე ზემოაღნიშნული მიუთითებს საკვლევი თემის აქტუალუ-

რობაზე, რამაც მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრა ჩვენს მიერ თემის შერჩევა 

და ამ მიმართულებით კვლევის განხორციელება. მოცემული სფეროს 

კვლევისადმი გარკვეული ინტერესი წარმოქმნა აგრეთვე აგადასახადო 

აუდიტის სისტემაში ჩვენმა პრაქტიკულმა საქმიანობამ.    

 საკვლევი პრობლემის  დამუშავების მდგომარეობა:   

ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის პრობლემები ქართველი 

მეცნიერ-მკვლევარებიდან განხილულია: ზ. ლიპარტიას, რ. ქუთათელაძის, 

რ. ბურდიაშვილის, ნ. ფაილოძის, ნ. ბაკაშვილის, ი. პაპასქუას,  დ. ჯალა-

ღონიას, ლ. გრიგალაშვილის, რ. ძაძამიას, ლ. ჭუმპურიძის, ე. ხარაბაძის, ნ. 

სრესელის, გ. სახოკიას და სხვათა შრომებში. მიუხედავად ამისა საქართ-

ველოს აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და აუდიტის სისტემის ძირეული, 

კომპლექსური კვლევა არ ჩატარებულა.  

უცხოელი მეცნიერებიდან ზოგადად აღნიშნული პრობლემები განხი-

ლულია ხ. ანდერსონის, პ. ბერსტაინის, მ. ვან ბრედას,  დ. დამანტის,  

ე. ხენდრიკსენის,  ნ. ნობუსის, პ. ბეზრუკიხის, ტ. კრილოვას, ი. სოკოლოვის, 

ვ. პალის, ვ. ჭაიას, ვ. ნოვოდვორსკის, ო. სოლოვიოვას  და სხვათა შრომებში.   

კვლევის საგანი და ობიექტი: კვლევის საგანია საბაზრო ეკონომიკაზე 

გარდამავალი პერიოდის დასაწყისიდან ვიდრე დღემდე საქართველოში 

ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის თანამედროვე სისტემის დანერ-

გვისა და განვითარების პროცესები. კვლევის ობიექტს წარმოადგენს ბუღალ-

ტრული აღრიცხვისა და აუდიტის სამართლებრივი რეგულირების სისტემა.  

კვლევის მიზანი და ამოცანები: კვლევის ძირითად მიზანს წარმოადგენს 

საქართველოში საბუღალტრო აღრიცხვა-ანგარიშგებასა და აუდიტთან დაკავ-

შირებული პრობლემების შესწავლა, როგორც თეორიულ-მეთოდოლოგიურ, 

ასევე პრაქტიკულ დონეზე და შესაბამისი კონცეპტუალური მიმართულებების 

განსაზღვრა. ამან თავის მხრივ განსაზღვრა კვლევის ამოცანები, რომლითაც 

პასუხი უნდა გაგვეცა შემდეგ კითხვებზე: 1) რამ განაპირობა დასმული 

პრობლემის წარმოქმნა; 2) რა არის ცნობილი ამ პრობლემის შესახებ; 3) რა 
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გაკეთდა განვლილ პერიოდში დასმული პრობლემის გადასაჭრელად 

სახელმწიფო და სხვა სტრუქტურების მიერ; 4) რაში მდგომარეობს 

რეფორმირებაში დაშვებული ნაკლოვანებები და რა ღონისძიებებია გასა-

ტარებელი მათ ღმოსაფხვრელად.  

კვლევის მეთოდები და საინფორმაციო ბაზა: საკვლევი თემის თეორიულ 

საფუძველს წარმოადგენს თემის ირგვლივ არსებული ოფიციალური 

მასალები: საკანონმდებლო-ნორმატიული აქტები; მარეგულირებელი 

ორგანოების მიერ გამოცემული სახელმძღვანელო ინსტრუქციები; ბუღალ-

ტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის რეგულირე-

ბასთან დაკავშირებული ევროკავშირის დირექტივები; საქართველოში და 

საზღვარგარეთ გამართული სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციების 

მასალები და რეკომენდაციები; გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების 

სააღრიცხვო სისტემების რეფორმირების გამოცდილება; ცალკეულ მეცნიერ-

ეკონომისტთა მიერ გამოქვეყნებული სამეცნიერო ლიტერატურა, ბუღალ-

ტრული აღრიცხვის და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები, ფინანსური 

ანგარიშგების ელექტრონული პორტალი www.reportal.ge და სხვ.  

დაკვირვების მეთოდი. იგი მდგომარეობს ბუღალტრული აღრიცხვის, 

ანგარიშგებისა და აუდიტის არსის, მისი განვითარების ეტაპების, 

საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვისა და ზოგადად საბაზრო 

ეკონომიკაზე გარდამავალ პერიოდში რეფორმირების პრობლემების შესახებ 

სხვადასხვა მეცნიერთა ნაშრომების გაცნობაში, მათ შეხედულებებზე 

დაკვირვებასა და ურთიერთშედარებაში; სხვადასხვა ქვეყნებში ბუღალ-

ტრული აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და აუდიტის მარეგულირებელი აქტების 

გაცნობაში, მათ კრიტიკულ განხილვასა და საკუთარი მოსაზრებების 

ჩამოყალიბებაში. დაკვირვებით დავადგინეთ, რომ ამ საკითხებზე ცალკეულ 

მეცნიერთა თუ სახელმწიფო მარეგულირებელ ორგანოთა შეხედულებები 

ერთმანეთისაგან განსხვავებულია. განსხვავებული მიდგომებია გამოყენე-

ბული საქართველოში, თუმცა არსებობს საერთო ნიშნებიც.   

http://www.reportal.ge/
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ეკონომიკური ანალიზის მეთოდი. ეს მეთოდი გამოვიყენეთ სხვადას-

ხვა ქვეყნების სააღრიცხვო სისტემების, აგრეთვე საქართველოს სააღრიცხვო 

სისტემის შეფასებისას, მისი განვითარების კანონზომიერებების დადგენისა 

და მიმართულებების განსაზღვრისას. ანალიზით გამოვლინდა, რომ 

საქართველოში რეფორმირების პროცესები გარკვეული ხარვეზებით მიმდი-

ნარეობს, შესაცვლელია ცალკეულ საკითხებთან მიმართებაში მარეგული-

რებელი ორგანოების მიდგომები, განსახორციელებელია საკანონმდებლო 

ცვლილებები. დავადგინეთ ის ფაქტიც, რომ საბუღალტრო აღრიცხვისა და  

აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებში მიმდინარე გამუდმებული 

ცვლილებები, ხელს უშლის მათ  სტაბილურ განვითარებას და სრულყოფას. 

კონტენტ-ანალიზის მეთოდი. ეს მეთოდი გამოყენებულია მარეგული-

რებელი დოკუმენტების განხილვისას და მათი ურთიერთშედარებისას. 

ანალიზის ამ მეთოდს სხვანაირად დოკუმენტების ანალიზის მეთოდიც 

ეწოდება. ერთმანეთს შევადარეთ გამოცემული კანონები და კანონ-

ქვემდებარე ნორმატიული აქტები. საერთაშორისო სტანდარტები, ევრო-

კანონმდებლობა და საქართველოს საკანონმდებლო აქტები. კონტენტ-

ანალიზის მეთოდით გამოვლინდა გარკვეული შეუსაბამობები და ცვლილე-

ბების განხორციელების აუცილებლობა.  

 მონოგრაფიული კვლევის მეთოდი. ეს მეთოდი გულისხმობს 

ერთნაირ მოვლენათა სიმრავლეში საკვანძო მოვლენის შეირჩევას, რომელშიც 

ყველაზე მკაფიოდ იკვეთება ამ მოვლენების დამახასიათებელი საერთო 

თვისებები. ჩვენს ნაშრომში საკვლევი პრობლემის კუთხით ერთნაირ 

მოვლენათა სიმრავლედ წარმოდგენილია საბუღალტრო აღრიცხვის საერთა-

შორისო სტანდარტები, აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები, საგადასა-

ხადო აუდიტი. აქ საერთო კანონზომიერება იმაშია, რომ შემუშავებული არ 

არის აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და აუდიტის ეროვნული სტანდარტები და 

აღიარებულია საერთაშორისო, ყოველგვარი მეცნიერული და შემოქმე-

დებითი განსჯის გარეშე.  



9 

კვლევის მეცნიერული სიახლე: სადისერტაციო ნაშრომი საბუღალტრო 

აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სისტემის კომპლექსური  გამოკ-

ვლევის პირველი მცდელობაა საქართველოში. კვლევის შედეგებში 

წარმოდგენილია მეცნიერული სიახლის შემდეგი ელემენტები:  

 შედარებითი ანალიზის საფუძველზე დასაბუთებულია, რომ 

ცენტრალიზებულად მართვადი ეკონომიკის პირობებში მოქმედი 

სააღრიცხვო სისტემა აღარ შეესაბამებოდა საბაზრო ეკონომიკის 

მოთხოვნებს და საჭირო გახდა მისი რეფორმირება; ახსნილია ამ 

შეუსაბამობის მიზეზები; 

 დადგენილია, რომ აღრიცხვა-ანგარიშგების რეფორმირების 

შედეგები ხასიათდება გარკვეული ხარვეზებით და საჭიროა მისი  

პროფესიონალური საზოგადოებრივი ექსპერტიზა - მარეგულირებლის, 

დარგის სპეციალისტების, აუდიტორული ინსტიტუტების, პროფესიული 

ორგანიზაციების, აკადემიური პერსონალის აქტიური მონაწილეობით;  

 დასაბუთებულია, რომ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და 

აუდიტის სისტემების ეფექტიანი ფუნქციონირება დამოკიდებულია 

მარეგულირებელ ორგანოზე. ამასთან დაკავშირებით შემოთავაზებულია 

რეგულირების სრულყოფის წინადადებები, სადაც პრიორიტეტი ენიჭება 

სამთავრობო და პროფესიული ორგანიზაციების მჭიდრო თანამშრომლობას; 

 შემუშავებულია დარიცხვის მეთოდზე დაფუძნებული, საბიუჯეტო 

ხარჯების ბუღალტრული აღრიცხვის მეთოდოლოგია საჯარო სექტორის 

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (სსბასს) შესაბა-

მისად; აგრეთვე ესტონური მოდელის მიხედვით დასაბეგრი მოგების და 

ავანსის დღგ-ით დაბეგვრის აღრიცხვის მეთოდოლოგია; 

 კვლევების საფუძველზე გამოვლენილია რიგი ფაქტორები, 

რომლებიც განაპირობებენ საქართველოში საერთაშორისო სტანდარტების 

პრაქტიკაში გამოყენების სირთულეებს და ფინანსური ანგარიშგების 

დაბალ დონეს, შესაბამისად შემუშავებულია კონკრეტული წინადადებები;  
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 შემოთავაზებულია საწარმოთა ზომითი კატეგორიების ავტორი-

სეული კლასიფიკაცია და  „დარიცხვის მეთოდის“ დეფინიცია; მცირე საწარ-

მოებში აღრიცხვის გამარტივების მიზნით შემუშავებულია სააღრიცხვო 

რეგისტრი: „მცირე ბიზნესის გამარტივებული აღრიცხვის წიგნი“; 

 დასაბუთებულია, რომ საერთაშორისო სტანდარტები გამოყენებუ-

ლი იქნეს საზოგადოებრივი დაინტერესების პირებისა და მსხვილი საწარ-

მოების მიერ; ყველა დანარჩენ საწარმოთა ზომითი კატეგორიებისათვის, 

აგრეთვე საჯარო სექტორისათვის საერთაშორისო სტანდარტების ბაზაზე 

შემუშავდეს და დამტკიცდეს ეროვნული სტანდარტები.  

 დასაბუთებულია ალტერნატიული საგადასახადო აუდიტის 

შემოღების აუცილებლობა და  ელექტრონული საგადასახადო აუდიტის 

განვითარების პერსპექტივები.  

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა. წარმოდგენილი კვლევის 

შედეგები მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ბუღალტრული აღრიცხვის, 

ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტის სისტემის სრულყოფას საქართვე-

ლოში. კვლევის შედეგები შეიძლება ასევე წარმატებით გამოიყენონ ამ 

საკითხების შესწავლით დაინტერესებულმა პირებმა, მეცნიერ-მკვლევა-

რებმა, სტუდენტებმა, პრაქტიკოსმა მუშაკებმა და სხვ. 

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა - ნაშრომი მოიცავს კომპიუტერ-

ზე ნაბეჭდ 151  გვერდს. იგი შედგება შესავლის, ლიტერატურის მიმოხილვის, 

სამი თავის, ათი ქვეთავის, დასკვნისა და გამოყენებული ლიტერატურის 

ნუსხისაგან. ნაშრომის შინაარსი წარმოდგენილია შემდეგი სახით: 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

   თავი 1. საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეტროსპექტიული 

ანალიზი  

1.1. საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების განვითარების 

მოკლე მიმოხილვა 
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1.2. საბუღალტრო სისტემების საერთაშორისო სტანდარტიზაცია და 

პროფესიული ორგანიზაციების როლი 

1.3. ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის საერთაშორისო 

სტანდარტების პრაქტიკის ანალიზი საქართველოში 

1.4. დარიცხვის მეთოდი ფინანსური ანგარიშგების ხარისხობრივ 

მახასიათებელთა სისტემაში 

1.5. მცირე ბიზნესის აღრიცხვისა და აუდიტის აქტუალური საკითხები 

თავი 2. საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეფორმა 

საქართველოს საჯარო სექტორში 

            2.1. აღრიცხვა-ანგარიშგების სისტემის რეფორმირების ანალიზი 

2.2.  საჯარო სექტორის ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო 

სტანდარტების ადაპტაციის  აქტუალური საკითხები 

თავი 3. საგადასახადო აღრიცხვისა და აუდიტის სრულყოფის საკითხები 

3.1. საქართველოს საგადასახადო სისტემის ზოგადი მიმოხილვა 

3.2. საგადასახადო აუდიტის აქტუალური პრობლემები თანამედროვე 

პირობებში 

3.3. ელექტრონული საგადასახადო აუდიტის განვითარების 

პერსპექტივები.  

დასკვნა  

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა  
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სადისერტაციო ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

ნაშრომის შესავალში დასაბუთებულია საკვლევი თემის აქტუალურ-

ობა და ნაჩვენებია მისი დამუშავების მდგომარეობა; მოცემულია კვლევის 

საგანი და ობიექტი, კვლევის მიზანი და ამოცანები; განხილულია გამოყენე-

ბული კვლევის მეთოდები და ძირითადი საინფორმაციო ბაზა; წარმოჩე-

ნილია კვლევის მეცნიერული სიახლე, ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა 

და მისი გამოყენების სფერო. 

ლიტერატურის მიმოხილვაში მოცემულია საკვლევ თემასთან 

დაკავშირებით ქართველ და უცხოელ მკვლევართა მიერ გამოქვეყნებული 

ნაშრომების მოკლე დახასიათება. წარმოჩენილია ამ ნაშრომების ძირითადი 

არსი და ავტორთა შეხედულებები.  

 ნაშრომის პირველი თავი  - „საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშ-

გების რეტროსპექტიული ანალიზი“ ხუთი ქვეთავისაგან შედგება, რომლებ-

შიც მოცემულია საბუღალტრო აღრიცხვა-ანგარიშგების განვითარების მოკ-

ლე ისტორიული მიმოხილვა. ნაჩვენებია, რომ აღრიცხვაზე მოთხოვნილება 

ადამიანთა საზოგადოების განვითარების კვალობაზე წარმოიქმნა, რამაც 

საბოლოო ჯამში ხელი შეუწყო ბუღალტრის პროფესიისა და მასთან ერთად 

ბუღალტრული აღრიცხვის, როგორც მეცნიერების დამოუკიდებელი დარგის 

ჩამოყალიბებას. გაანალიზებულია საქართველოს სააღრიცხვო სისტემის  

განვითარების ეტაპები; გაკეთებულია გეგმიანი და საბაზრო ეკონომიკის 

პირობებში არსებული საბუღალტრო აღრიცხვის სისტემების შედარებითი 

ანალიზი და ახსნილია მათ შორის განსხვავებათა ძირითადი მიზეზები.  

 ნაჩვენებია საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო  სტანდარტიზა-

ციის მნიშვნელობა. საუბარია იმაზე, რომ გასული საუკუნის ბოლოს მთელი 

მსოფლიოს მასშტაბით გამოიკვეთა საერთაშორისო ნორმების გამოყენების 

აუცილებლობა ფინანსური ინფორმაციის ფორმირების საკითხებში, რის 

გამოც წინ წამოიწია სააღრიცხვო სისტემების „ჰარმონიზაციისა“ და 

„სტანდარტიზაციის“ იდეამ. ამასთან ერთად აღნიშნულია, რომ  სტანდარტე-

ბის შემმუშავებელი ორგანიზაციები წინააღმდეგი არ არიან ეროვნული 
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სტანდარტების არსებობისა; დახასიათებულია ბუღალტრული აღრიცხვის 

საერთაშორისო მოდელები; ნაჩვენებია პროფესიული ორგანიზაციების 

როლი პროფესიის განვითარებისა და  მრავალფეროვნების,  პროფესიული 

ეთიკის დამკვიდრების და სხვა ინოვაციიების საქმეში. 

 საქართველოში აღრიცხვისა და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარ-

ტების პრაქტიკის ანალიზის საფუძველზე გამოვლენილია ხელის შემშლელი 

ფაქტორები და შემუშავებულია კონკრეტული წინადადებები აუდირებული 

ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის, აუდიტის ჩატარების უფლების 

მოპოვების, პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის,  ზედამხედვე-

ლობის განხორციელების, პროფესიული სერტიფიცირებისა და განგრძო-

ბითი განათლების, სტანდარტების ხარისხიანი თარგმანის და სხვა პრობლე-

მების აღმოფხვრასთან დაკავშირებით; მოცემულია ფინანსური ანგარიშგების 

ხარისხობრივი მახასიათებლების ალგორითმი და ძირითადი პრინციპების 

ავტორისეული განმარტებები;  

  განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მცირე ბიზნესის აღრიცხვისა 

და აუდიტის  აქტუალურ საკითხებს, როგორიცაა მაგალითად, მცირე ბიზნე-

სის საწარმოს ზომითი კატეგორიის დადგენა საბუღალტრო, სტატისტიკური 

და საგადასახადო მიზნებისათვის. ინდივიდუალური მეწარმეების, აგრეთვე 

სხვა  სამართლებრივი ფორმის სუბიექტებისათვის, რომლებსაც არა აქვთ 

დიდი რაოდენობის სამეურნეო ოპერაციები და შესაბამისად ხარჯები და 

შემოსავლები,  შემოთავაზებულია სააღრიცხვო რეგისტრი - „მცირე ბიზნესის 

გამარტივებული აღრიცხვის წიგნი“. ავტორს მიზანშეწონილად მიაჩნია 

მცირე საწარმოებმა თავიანთ სააღრიცხვო პოლიტიკას საფუძვლად დაუდონ 

ისეთი მიდგომები, როგორიცაა: შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა 

საკასო მეთოდით; ყველა სახის ხარჯების აღრიცხვა ერთ სინთეზურ 

ანგარიშზე; მარაგების შეფასებაში თვითღირებულების მეთოდის გამოყენება; 

ადმინისტრაციული და კომერციული ხარჯების თვითღირებულებაში 

შეტანა; საბალანსო მუხლების გამსხვილებულად წარდგენა და სხვ. 
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მეორე თავში - „საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეფორმა 

საქართველოს საჯარო სექტორში“, გაანალიზებულია  საბუღალტრო 

აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეფორმის მიმდინარეობა და შედეგები. 

კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე რეფორმირების პროცესები ზოგადად 

სამ ეტაპად არის დაყოფილი. 

პირველი ეტაპი უკავშირდება  საჯარო სექტორის აღრიცხვა-

ანგარიშგების ქართული სისტემის ჩამოყალიბების საწყისებს და მოიცავს 

1999 წლიდან 2007 წლამდე პერიოდს. ამ ეტაპზე შემუშავდა ძირითადი 

სახელმძღვანელო დოკუმენტები - ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა 

გეგმა და ცალკეული ინსტრუქციები.  

მეორე ეტაპი შეიძლება დავახასიათოთ, როგორც საჯარო სექტორის 

აღრიცხვა-ანგარიშგების მისადაგების მცდელობა კერძო სამართლის 

იურიდიული პირების ბუღალტრულ აღრიცხვასთან და საერთაშორისო 

სტანდარტებთან, რომელიც მოიცავს 2008 წლიდან 2010 წლამდე პერიოდს. 

მესამე ეტაპზე, 2010-2020 წლებში განხორციელდა საჯარო სექტორის 

ბუღალტრული აღრიცხვის  საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის 

სამოქმედო გეგმის შემუშავება და საკანონმდებლო დონეზე აღიარება-

დამტკიცება. 

ანალიზის საფუძველზე დადგენილია, რომ საბიუჯეტო ორგანიზა-

ციებში და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში აღრიცხვის ერთიანი 

მეთოდოლოგიის მიღწევა ვერ მოხერხდა და უფრო გართულდა სსიპ-ების 

ეკონომიკური საქმიანობის თავისებურებათა გამო, რომელიც  საწარმოს 

საქმიანობად ითვლება და იბეგრება გადასახადებით. სსიპ-ების შემოსავ-

ლების მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს ბიუჯეტიდან  მიღებული 

სახსრები, რომელიც არსებითად განსხვავდება ეკონომიკური  საქმიანო-

ბისგან და ბუღალტრული აღრიცხვის განსხვავებულ მეთოდოლოგიას 

საჭიროებს. დახასიათებულია სსიპ-ების საქმიანობის სხვა თავისებურებები 

(დარიცხვის მეთოდის გამოყენების სპეციფიკა, ხანდაზმული ვალდებულე-

ბების ჩამოწერა, ქონების რეალიზაციის საკითხები და სხვ.) და გაკეთებულია 
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დასკვნა, რომ ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული ოპერაციების 

ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების საკითხები დარეგულირდეს ცალკე 

ნორმატიული აქტით. ეს ხელს შეუწყობს სახსრების გამოყენების 

გამჭვირვალობას, საგადასახადო დისციპლინის დაცვას და ამ სფეროში 

მოწესრიგებული სააღრიცხვო სისტემის ჩამოყალიბებას.  

რეფორმირების გზების ძიების გაგრძელების კვალობაზე უკვე დღის 

წესრიგში დადგა საქართველოს საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიც-

ხვისა და ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების 

დანერგვის ღონისძიებების გატარება, რასაც შედეგად უნდა მოჰყოლოდა 

სახელმწიფო ფინანსების ეფექტიანად და  გამჭვირვალედ მართვა.  

ზემოაღნიშნულის შესაბამისად, ნაშრომში გაანალიზებულია საჯარო 

სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების 

(IPSAS) დანერგვის  ეტაპები, კერძოდ,  პირველი ეტაპი მოიცავდა  სამართ-

ლებრივი გარემოს შექმნას, რომელიც გულისხმობს შესაბამისი ნორმატიული 

აქტების განსაზღვრას, სტანდარტების შემმუშავებელი ორგანოს შექმნას, 

რეფორმის განხორციელებისათვის საჭირო სახსრების  მოძიებას და სხვ. 

მეორე და მესამე ეტაპებზე საცდელი ღონისძიებები განხორციელდა, 

მაგალითად, შემუშავდა მთლიან სახელმწიფო სექტორში IPSAS-ის 

მოდიფიცირებული საკასო მეთოდის დანერგვისათვის საჭირო 

ინსტრუქციები, სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებისა და საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირების მიერ მომზადდა საცდელი ფინანსური 

ანგარიშგებები და კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებები. მეოთხე 

და მეხუთე ეტაპებზე, ჯერ შეზღუდული, ხოლო შემდეგ სრული დარიცხვის 

მეთოდი იქნა შემოღებული. მეექვსე ეტაპი უწყვეტობას გულისხმობს, რაც 

ნიშნავს, რომ  საქართველო განაგრძობს ფინანსური ანგარიშგებების 

მომზადებას საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით.   

საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვა კიდევ უფრო 

დაუახლოვდა კერძო სექტორისას, რასაც საბოლოო ჯამში კერძო სექტორის 

საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS)  ბაზაზე 
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შემუშავებული საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის 

საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) დაკანონება მოჰყვა. აღნიშნულთან 

შესაბამისობაში ნაშრომში განხილულია საერთაშორისო სტანდარტების 

ბაზაზე შემუშავებული ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმა და მისი 

გამოყენების ინსტრუქცია. შემოთავაზებულია „დარიცხვის მეთოდზე“ 

დაფუძნებული გამარტივებული და შინაარსობრივად უფრო ზუსტი 

მეთოდოლოგია, რომელიც გულისხმობს ისეთი ანგარიშების შემოღებას, 

როგორიცაა  „მოთხოვნები ბიუჯეტის მიმართ“ და „საბიუჯეტო ფონდი“. ამ 

ანგარიშების დებეტში და კრედიტში გაკეთებული ჩანაწერების მიხედვით, 

პირველ მათგანზე აღრიცხული იქნება წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის 

შესაბამისად მისაღები თანხები, ხოლო მეორეზე საბიუჯეტო ფონდი და მისი 

გამოყენება წლის განმავლობაში. შემოთავაზებულ ბუღალტრულ 

გატარებებს გააჩნია შემდეგი უპირატესობები: ნათლად ჩანს „დარიცხვის 

მეთოდის“ მთავარი პრინციპი, მიუღებელი თანხების ასახვა, როგორც 

მისაღები თანხებისა და იმავდროულად ამ ყველაფრის წარმოჩენა საბიუ-

ჯეტო ორგანიზაციის „საბიუჯეტო ფონდის“ სახით წლიური საბიუჯეტო 

კანონის შესაბამისად; გვიჩვენებს ხაზინიდან განხორციელებული 

გადარიცხვების შედეგად  ბიუჯეტისათვის წაყენებული მოთხოვნების 

შემცირებას ანუ გაწეულ საკასო ხარჯებს და იმავდროულიდ ბიუჯეტიდან 

მიღებულ დაფინანსებას; გატარებები გვიჩვენებს „საბიუჯეტო ფონდის“ 

გამოყენებას ანუ მის მიმართვას „წმინდა ღირებულების“ ანგარიშზე; 

გაწეული ხარჯების ანგარიშების გადახურვას „წმინდა ღირებულების“ 

ანგარიშთან კორესპონდენციაში და გვაძლევს აღნიშნული გატარებების 

საფუძველზე საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ მიღებული ფინანსური 

შედეგის განსაზღვრის საშუალებას; გვიჩვენებს წლის ბოლოს დარჩენილი 

(გამოუყენებელი) საბიუჯეტო სახსრების ნაშთს. განხილულია ეკონომიკური 

საქმიანობის განმახორციელებელი საჯარო სუბიექტების მიერ არასაბიუ-

ჯეტო სახსრებით საქმიანობის ფარგლებში მიღებული შემოსავლების 

აღრიცხვის საკითხები და შემუშავებულია შესაბამისი მეთოდოლოგია.  
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ფინანსური ანგარიშგების მომზადების ძირითადი პრინციპები, 

როგორიცაა სამართლიანი წარდგენა, IPSAS-ებთან შესაბამისობა, ფუნქციო-

ნირებადი ერთეული და სხვა, საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური 

ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის წესშია მოცემული. საჯარო 

სექტორის საერთაშორისო სტანდარტების სიღრმისეული კვლევისა და 

პრაქტიკაში მისი ადაპტაციის შესწავლის საფუძველზე წარმოჩენილია 

დადებითი და უარყოფითი მხარეები, განსაზღვრულია გასატარებელი 

ღონისძიებები. ცალკეულ საკითხებზე, როგორიცაა მაგალითად, სააღრიცხვო 

პოლიტიკა, ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმა, ფინანსური 

ანგარიშგების მოცულობა, ფორმები, წარდგენის ვადები, საბუღალტრო 

სამსახურების ორგანიზაციულ-სტრუქტურული მოწყობა, ტერმინოლო-

გიური თავსებადობა და სხვა, შემოთავაზებულია დისერტანტის 

წინადადებები. 

  მესამე თავში - „საგადასახადო აღრიცხვისა და აუდიტის სრულყოფის 

საკითხები“, განხილულია საქართველოს თანამედროვე საგადასახადო 

აუდიტის სისტემა და დასაბუთებულია მისი დაახლოების აუცილებლობა 

ევროპულ სისტემასთან, რისთვისაც აუცილებელია ორგანიზაციული და 

სტრუქტურული მოდერნიზაცია, საგადასახადო ბაზის განსაზღვრისა და 

აუდიტის მექანიზმების სრულყოფა, სწორი საგადასახადო პოლიტიკის 

შერჩევა და სხვ.  

საქართველოს საგადასახადო სისტემის ზოგადი მიმოხილვიდან 

ნათლად ჩანს, რომ  დამოუკიდებელი საგადასახადო სისტემის ჩამოყალიბება 

გასული საუკუნის 90-იან წლებში დაიწყო. ამასთან დაკავშირებით ნაშრომში 

გაანალიზებულია სისტემის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ნორმა-

ტიული აქტები, რომლებშიც წარმოჩენილია სხვადასხვა ეტაპზე რეფორმირე-

ბის პროცესები, სიახლეები, მისწრაფება კანონმდებლობის სრულყოფისაკენ.  

ეკონომიკის გლობალიზაციის პირობებში ქვეყნის საგადასახადო 

პოლიტიკის წინაშე ახალი  გამოწვევები იკვეთება. საგადასახადო გარემოს  

შეფასებაში გადასახადების დონეს, მისი ადმინისტრირების მექანიზმებს 
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ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. აქედან გამომდინარე 

ნაშრომში გაკეთებულია დასკვნა, რომ საგადასახადო დაბეგვრის, როგორც 

ეკონომიკაზე მოქმედი ინსტრუმენტის სრულყოფისა და განვითარების 

პრობლემა, მთავარი გამოწვევაა თანამედროვე ეკონომიკურ მეცნიერებასა და 

პრაქტიკაში. ნებისმიერი სახელმწიფო, საგადასახადო პოლიტიკის შემუშავე-

ბისას ორი დილემის წინაშე დგას, პირველი, გადასახადებმა ერთის მხრივ 

ხელი უნდა შეუწყოს ეკონომიკის განვითარებას და მეორე მხრივ, 

უზრუნველყოს ბიუჯეტის შევსება. იგივე პრობლემის წინაშე დგანან 

მეცნიერ-მკვლევარებიც.  

ნაშრომის ამავე თავში საქართველოს თანამედროვე საგადასახადო 

აუდიტის აქტუალური პრობლემებია განხილული, როგორიცაა მაგალითად, 

არარეგისტრირებული საქმიანობა, მოგების გადასახადის აღრიცხვა და 

აუდიტი, დღგ აღრიცხვა და აუდიტი, დავალიანების  გადახდევინების 

იძულებითი ღონისძიებები და სხვ. წარმოჩენილია საერთაშორისო 

სავალუტო ფონდის  დიაგნოსტიკური შეფასების მონაცემები და 

რეკომენდაციები, კერძოდ: საგადასახადო მონიტორინგის დაგეგმვაში 

არსებული ხარვეზები, როგორიცაა მაგალითად, სამოქმედო მიმართულე-

ბების არქონა; გადამხდელთა რეესტრზე კონტროლის არქონა; 

დეკლარირების დაბალი მაჩვენებელი და დეკლარაციის წარმოუდგენ-

ლობაზე არაადეკვატური რეაგირება; დღგ-ში წარმოქმნილი ზედმეტობის 

დაბრუნების სისტემაში არსებული ნაკლოვანებები, რომლის შედეგადაც 

ხდება დაუბრუნებელი თანხების დაგროვება; გადამხდელთა საბანკო 

ანგარიშებზე შეზღუდული წვდომა; ამოუღებელი საგადასახადო 

დავალიანებების მზარდი დინამიკა და სხვ.  

გადასახადების დროული დეკლარირების უზრუნველყოფის მიზნით 

დისერტანტის უშუალო მონაწილეობით, შემოსავლების სამსახურში შემუ-

შავებული იქნა პროექტი - „დეკლარაციის ჭრილში წარმოდგენილი 

ინფორმაციის ვალიდაციის პროცესში გამოვლენილი შეუსაბამო მონაცემე-

ბის მართვა“, რომლის საფუძველზეც საგადასახადო ორგანოს წარმოექმნება 
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შესაბამისი დეკლარაციის წარმოდგენის სწორი მოლოდინი. ზემოაღნიშნუ-

ლის შესაბამისად, გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია საანგარიშო 

პერიოდის ბოლო რიცხვამდე საინფორმაციო ბარათში სწორად ასახოს 

წარმოსადგენი დეკლარაციები. ამასთან ერთად შემუშავდა პროგრამული 

მატრიციული ლოგიკები, რომელიც ახდენს ინფორმაციის კლასიფიცირებას 

თითოეული დეკლარაციის მიხედვით ვალიდურ და არავალიდურ 

მონაცემებად.  

საგადასახადო აუდიტის პრაქტიკაში ხშირია დაუბეგრავი 

საგადასახადო დოკუმენტების გამოვლენის ფაქტები. არასაკმარისი 

ადმინისტრაციული რესურსების გამო ვერ ხერხდება აღნიშნული 

დოკუმენტების მონიტორინგი, რაც ბუნებრივია უარყოფითად აისახება 

საბიუჯეტო შემოსავლებზე. დაუბეგრავი დოკუმენტების გამოვლენისა და 

მართვის მიზნით შემოთავაზებულია პროგრამული მოდული - „დაუბეგრავი 

დოკუმენტების მართვის შესახებ“, რომელმაც უნდა მოახდინოს რისკის 

შემცველი  საგადასახადო დოკუმენტების იდენტიფიცირება და  შექმნას 

ავტომატური კონტროლის განხორციელების მექანიზმი. შემუშავებული 

პროგრამის მიხედვით წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების 

საფუძველზე ხორციელდება დოკუმენტების დამუშავება და შეფასება. 

დამუშავებულ დოკუმენტს ენიჭება შესაბამისი სტატუსი: დაბეგრილი ან 

დაუბეგრავი. დაბეგრილი დოკუმენტის სტატუსის მინიჭებისას 

დოკუმენტზე პროცესი ავტომატურად სრულდება. დაუბეგრავი 

დოკუმენტის სტატუსის მინიჭებისას დოკუმენტი გადადის დავალების 

მართვის პროგრამაში და ხორციელდება მისი შესწავლა, რომელიც 

გულისხმობს შემოსავლების სამსახურსა და გადასახადის გადამხდელს 

შორის კომუნიკაციას. 

ნაშრომში განსაკუთრებული ადგილი ეთმობა ელექტრონული 

საგადასახადო აუდიტის განვითარებას, რამდენადაც მას დიდი  

პერსპექტივები გააჩნია და სისტემის განვითარების ერთ-ერთ ძირითად 

მიმართულებას წარმოადგენს. აღნიშნული ღონისძიების განხორციელებით 
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მიღწეული იქნება: დაუბეგრავი დოკუმენტების იდენტიფიცირება და 

შემცირება; დაუბეგრავი დღგ-ის თანხების შემცირება; საგადასახადო 

რესურსების გამოთავისუფლება და მათი სხვა მიმართულებით გამოყენება; 

კამერალური საგადასახადო შემოწმებების რაოდენობის შემცირება; 

რესურსების მიმართვა მაღალი რისკის შემცველ გადასახადის 

გადამხდელებზე. 

კვლევის შედეგების საფუძველზე გამოტანილი დასკვნები და შემოთავაზებული 

პრაქტიკული  რეკომენდაციიები წარმოდგენილია შემდეგნაირად:  

 საბაზრო ეკონომიკის პირობებში განსაკუთრებული მნიშვნელობა 

ენიჭება საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის სისტემის სწორ ორგანი-

ზაციას. ახალ ეკონომიკურ ურთიერთობებზე გადასვლამ ცხადი გახადა, რომ 

მოქმედი საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების სისტემა აღარ შეესაბა-

მებოდა საბაზრო ეკონომიკის პირობებს და საჭირო იყო მისი ტრანსფორ-

მაცია. მოქმედი სისტემის საერთაშორისო პრაქტიკასთან მისადაგების მცდე-

ლობის მიუხედავად, ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი მისი 

სრულყოფილებისათვის, შესაბამისად, პირველი რიგის ამოცანად მიგვაჩნია 

ამ მიმართულებით სამეცნიერო კვლევების გაგრძელება;  

  კვლევები გვიჩვენებს, რომ ქვეყანაში ბუღალტრული აღრიცხვა-

ანგარიშგებისა და აუდიტის რეგულირების სისტემის სრულყოფა ობიექტურ 

აუცილებლობას წარმოადგენს. მეწარმე სუბიექტებს ესაჭიროებათ კონკრე-

ტული მითითებები აღრიცხვის წარმოებისა და ფინანსური ანგარიშგების 

შედგენის საკითხებში, რომელიც რეგულირების  დღევანდელი მექანიზმის 

პირობებში სათანადოდ ვერ ხორციელდება. აქედან გამომდინარე საჭიროდ 

მიგვაჩნია ზედამხედველობის სამსახურის ბაზაზე „აღრიცხვა-ანგარიშგებისა 

და აუდიტის რეგულირებისა და ზედამხედველობის სამსახურის“ ფორმი-

რება, რომლის ძირითადი დანიშნულება იქნება მეთოდოლოგიური და 

საზედამხედველო ფუნქციების განხორციელება. ზემოაღნიშნული, რეფორ-

მირების გზაზე ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებად უნდა მივიჩნიოთ. ამ 

საკითხში ყურადსაღებია პოსტსაბჭოთა ქვეყნების გამოცდილებაც; 
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 ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეგულირების 

სისტემა აგებული უნდა იყოს ისეთ მოდელზე, სადაც გაითვალისწინებული 

იქნება ყველა დაინტერესებული მხარის ინტერესები. ამ მოდელს საფუძვლად 

უნდა დაედოს სახელმწიფო ორგანოებისა და პროფესიული ორგანიზაციების 

გონივრული თანამშრომლობა. პერსპექტივაში, სათანადო გამოცდილების 

დაგროვების კვალობაზე შესაძლებლად გვესახება აღიარებულ პროფესიულ 

ორგანიზაციებზე და მათ გაერთიანებებზე რეგულირების ცალკეული 

ფუნქციების გადაცემა; 

 კვლევებმა გვიჩვენა, რომ განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს 

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების პოფესიული 

საზოგადოებრივი ექსპერტიზა მათი სამოქმედოდ შემოღების პროცესში, 

რომელიც საქართველოს სინამდვილეში პრაქტიკულად არ განხორციელე-

ბულა და არც ამჟამად ხორციელდება. ეს მიმართულება პირველ რიგში 

გულისხმობს ინფორმაციის მომხმარებელთა ინტერესებთან შესაბამისობის 

დადგენას. გარდა ამისა უნდა განისაზღვროს სტანდარტებისა და სხვა 

ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტების შესაბამისობა აღრიცხვა-ანგარიშ-

გების წარმოების საერთო პრინციპებთან, საქართველოს კანონმდებლო-

ბასთან, ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებთან, 

სამეურნეო სუბიექტების დარგობრივ თავისებურებებთან და მათი 

პრაქტიკული რეალიზაციის შესაძლებლობებთან; 

 კერძო და საჯარო სექტორში რეფორმირების პროცესების ანალიზი-

დან, აგრეთვე პრაქტიკაში მათი ადაპტაციის კვლევიდან ცხადი ხდება, რომ 

არსებობენ საერთაშორისო სტანდარტების სრულყოფილად დანერგვის 

ხელისშემშლელი ფაქტორები. აქედან გამომდინარე  საბუღალტრო აღრიც-

ხვისა და აუდიტის განვითარების მნიშვნელოვან მიმართულებად უნდა 

ჩაითვალოს უფლებამოსილი ორგანოების მიერ რეფორმირების შედეგების 

გადასინჯვა და ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების 

გამოყენებისათვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნა. აქ იგულისხმება 

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების პრაქტიკაში 
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გამოყენებისათვის ხელშეწყობა და აღიარებული სტანდარტების გადახედვა 

მარეგულირებლის, დარგის სპეციალისტების, აუდიტორული ინსტიტუ-

ტების, პროფესიული ორგანიზაციებისა და აკადემიური პერსონალის 

აქტიური მონაწილეობით; 

 საბაზრო ეკონომიკის პირობებში უფრო აქტუალური ხდება აღრიცხვა-

ანგარიშგების და აუდიტის ხარისხის კონტროლის მონიტორინგი. მისი  

გაუმჯობესება ერთ-ერთი მიმართულება უნდა გახდეს, რამდენადაც   იგი 

ფინანსური ანგარიშგების ხარისხის უზრუნველყოფის მნიშვნელოვან 

პირობას წარმოადგენს. ხარისხის კონტროლის ძირითად ინსტრუმენტად 

გამოყენებული უნდა იყოს აუდიტის ინსტიტუტი. ამასთან, უნდა შეიცვალოს 

ზედამხედველობის განხორციელებაში  არსებული მიდგომები, რომელიც 

უმნიშვნელო დარღვევებისთვისაც კი უმკაცრესი ზომების გამოყენებას გუ-

ლისხმობს, დაწყებული საქმიანობის შეჩერებიდან, აუდიტორთა რეესტრი-

დან ამოღებამდე. აქედან გამომდინარე, აუდიტორული საქმიანობის ხელშე-

წყობის მიზნით საჭიროა სანქციებისა და ჯარიმების შერბილება და ბუღალ-

ტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების შედგენის მეთოდოლო-

გიურ უზრუნველყოფაზე ორიენტაცია; გადახედვას საჭიროებს აგრეთვე 

პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის კანონისეული მოთხოვნები; 

 საჯარო სექტორის აღრიცხვა-ანგარიშგების არსებული სისტემის 

ანალიზიდან გამომდინარე შეიძლება დავასკვნათ, რომ რეფორმირების 

შედეგებს ახლავს გარკვეული ხარვეზები, რომელთა გამოსწორების მიზნით 

მიზანშეწონილად მიგვაჩნია: ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმის 

გადამუშავება; ფინანსური ანგარიშგების მოცულობისა და ფორმების 

ოპტიმალური მოდელის ჩამოყალიბება და მისი შედგენის მეთოდოლო-

გიური ბაზით უზრუნველყოფა; სსიპ-ებში ეკონომიკური საქმიანობის 

გამიჯვნა საბიუჯეტო საქმიანობისაგან; საბუღალტრო სამსახურების 

დამოუკიდებელ სტრუქტურულ ერთეულებად ჩამოყალიბებისათვის 

შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის მომზადება; საჯარო სექტორში დამოუკი-

დებელი სააღრიცხვო პოლიტიკის შეზღუდვა;  
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 კადრების მომზადებისა და კვალიფიკაციის სისტემის გაუმჯობესება 

აუცილებელი მიმართულებაა აღრიცხვა-ანგარიშგების სრულყოფის გზაზე. 

ერთი მხრივ ამოცანა მდგომარეობს საკმაო რაოდენობის ბუღალტერთა და 

აუდიტორთა მომზადებაში, რომელთაც ესმით და ფლობენ ბუღალტრული 

აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების წარმოების, აუდიტის ჩატარების 

თანამედროვე კონცეფციებს, ხოლო  მეორე მხრივ ფინანსური ანგარიშგების 

მომხმარებელთა ისეთი მასის ფორმირებაში, რომელთაც მართლაც 

ესაჭიროებათ მაღალკვალიფიციურ დონეზე წარდგენილი  ინფორმაცია და 

გააჩნიათ უნარი გამოიყენონ ის საინვესტიციო კაპიტალის მიმართულებების 

განსაზღვრისა და მისი თანმხლები  რისკების შეფასებისათვის; 

 კვლევის შედეგებმა გვიჩვენა, რომ მცირე ბიზნესის განვითარებას 

განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ყველა ქვეყანაში. საქართველოშიც 

ხორციელდება გარკვეული ღონისძიებები, თუმცა იგი ვერ გახდა ქვეყნის 

ეკონომიკური განვითარების მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ამას გარკვეულ-

წილად ხელს უშლის მცირე ბიზნესის  აღრიცხვისა და დაბეგვრის სისტემის 

მოუწესრიგებლობა. შესაბამისად, მნიშვნელოვან მიმართულებად გვესახება 

სათანადო სტრუქტურების მიერ აღნიშნული პრობლემის მოგვარება და აუთ-

სორსინგული მომსახურების განვითარება, რომელშიც მთავარი კომპო-

ნენტები იქნება მცირე და მიკრო საწარმოებში აღრიცხვის გამარტივებული 

სისტემის შემუშავება და მისი აღიარება საგადასახადო მიზნებისთვისაც;  

 კერთ-ერთი ხელის შემშლელი ფაქტორი, რომელიც თან ახლავს 

საქართველოში საერთაშორისო სტანდარტების პრაქტიკაში გამოყენებას, 

არის მისი თარგმანის დაბალი ხარისხი. ამ პრობლემაზე მსოფლიო ბანკის 

ექსპერტებიც მიუთითებენ - „არსებობს გარკვეული საკითხები სტანდარტებს 

შორის განსხვავებასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად განსხვავდება 

ქართულენოვანი ვერსია მისი შეუსაბამობით  საერთაშორისო სტანდარ-

ტებთან. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე პრაქტიკულად დგას მისი გადა-

სინჯვის საჭიროება დარგის სპეციალისტებთან ერთად და ახალი 

რედაქციით გამოცემა; 
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  ანალიზით გამოვლინდა, რომ საქართველოში რეფორმირების 

პროცესები გარკვეული ხარვეზებით მიმდინარეობს; შესაცვლელია ცალკე-

ულ საკითხებთან მიმართებაში მარეგულირებელი ორგანოების მიდგომები, 

განსახორციელებელია საკანონმდებლო ცვლილებები. დაგინდა ის ფაქტიც, 

რომ საბუღალტრო აღრიცხვის და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებში 

გამუდმებული ცვლილებები ხელს უშლის ამ სფეროების სტაბილურ 

განვითარებას და სრულყოფას.   ამასთან ერთად,  იმის გათვალისწინებით, 

რომ საერთაშორისო სტანდარტების დამდგენი ორგანოები აღიარებენ 

ეროვნული სტანდარტების შემმუშავებელ ორგანოთა უფლებებს, შეიმუშაონ 

ბუღალტრული აღრიცხვის საკუთარი სტანდარტები და ფინანსური 

ანგარიშგების ინსტრუქციები, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია საერთაშორისო 

სტანდარტების ბაზაზე შემუშავდეს საბუღალტრო აღრიცხვისა და 

ანგარიშგების ეროვნული სტანდარტები; 

 ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისათვის დიდი 

მნიშვნელობა აქვს ეფექტური საგადასახადო პოლიტიკის გატარებას. 

საქართველოში, ჯერ კიდევ დაბალი საგადასახადო კულტურის პირობებში 

აუცილებელია ისეთი მექანიზმების შემუშავება, რომელიც ბიზნესს 

გააკონტროლებს ნაკლები რესურსების გამოყენებით. აქედან გამომდინარე 

საჭიროდ მიგვაჩნია აუდიტის ორიენტაცია ისეთი მიმართულებებით, 

როგორიცაა: საგადასახადო რეგისტრაციის არ მქონე პირების იდენტიფი-

ცირება, საგადასახადო რისკების მუდმივი შფასება და მყისიერი 

აუდიტორული პროცედურების განხორციელება, გადახდევინების 

გონივრული იძულებითი ღონისძიებების გატარება; 

 2012-2014 წლებში საქართველოში მოქმედებდა ალტერნატიული 

საგადასახადო აუდიტის პრაქტიკა, რომელიც მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში 

დღესაც წარმატებით გამოიყენება. ამ პერიოდში ძირითად გადასახადებში 

დარიცხულმა თანხებმა მილიონობით ლარი შეადგინა სახელმწიფოს მიერ 

ყოველგვარი საბიუჯეტო ხარჯების გარეშე. აღნიშნული პრაქტიკა გაუქმდა, 
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რის გამოც დაიკარგა  ბიუჯეტში დამატებითი სახსრების მოზიდვის მნიშვნე-

ლოვანი წყარო. აქედან გამომდინარე ალტერნატიული საგადასახადო აუდი-

ტის აღდგენა, რომელიც პრაქტიკულად სახელმწიფოს მიერ არავითარ 

დანახარჯებთან არ არის დაკავშირებული, აუდიტის სრულყოფის ერთ-ერთ 

პრიორიტეტულ მიმართულებად უნად მივიჩნიოთ;  

 საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვის  მაქსიმალური 

იდენტურობის მიღწევა, ახლო მომავალში მარეგულირებელი ორგანოების 

ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანთვისება 

უნდა გახდეს; ამასთან გადაუდებელ აუცილებლობად და მნიშვნელოვან 

მიმართულებად მიგვაჩნია საგადასახადო კანონმდებლობის დახვეწასთან 

ერთად, უწყვეტი ელექტრონული საგადასახადო აუდიტის ტექნოლოგიების 

განვითარება.  

ნაშრომის აპრობაცია 

დისერტაციის თემაზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე სემინარებისა და კოლოქვიუმების 

დაცვის კომისიაზე დაცული იქნა ორი სემინარი და სამი კოლოკვიუმი. 
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