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I - ბიუჯეტირება 

1. ბიუჯეტის მართვის სრულყოფა 

1.1 წლიური ბიუჯეტის კანონის პროექტის შემუშავება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საბიუჯეტო დეპარტამენტი, მაკროეკონომიკური ანალიზის და  ფისკალური 

პოლიტიკის დაგეგმვის დეპარტამენტი, სახელმწიფო ვალის და საგარეო დაფინანსების დეპარტამენტი 

(ჩართული მხარეები: მხარჯავი დაწესებულებები, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, საქართველოს მთავრობა, 

საქართველოს პარლამენტი) 

შესრულების მაჩვენებელი: მომზადებულია 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტი და 

საქართველოს პარლამენტში წარდგენილია კანონმდებლობით განსაზღვრულ ვადაში;  

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტი შესაბამისობაშია კანონმდებლობით განსაზღვრულ ფისკალურ 

პარამეტრებთან.  

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

პროგრესი:   

1.2 საშუალოვადიანი დაგეგმვის ეფექტურობის გაზრდა (MTEF) 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საბიუჯეტო დეპარტამენტი, მაკროეკონომიკური ანალიზის და  ფისკალური 

პოლიტიკის დაგეგმვის დეპარტამენტი (ჩართული მხარეები: მხარჯავი დაწესებულებები, საქართველოს 

მთავრობა, საქართველოს პარლამენტი)  

შესრულების მაჩვენებელი: მომზადებულია 2022-2025 წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და 

მიმართულებების დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტი და წარდგენილია საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-

საბიუჯეტო კომიტეტისთვის.  

2023-2026 წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტის პირველადი და 

გადამუშავებული ვარიანტები მომზადებულია და წარდგენილია საქართველოს მთავრობისა და 

პარლამენტისათვის კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში და შეესაბამება კანონმდებლობის მოთხოვნებს.  

საშუალოვადიან პერიოდში მთავრობის შემოსულობებისა და გადასახდელების პროგნოზები მომზადებულია  

არსებული პოლიტიკის და პოლიტიკის ცვლილების შემთხვევაში და შესაბამისი ინფორმაცია ასახულია 2023-

2026 წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტში არანაკლებ შემდეგი 

მიმართულებებით: განათლება, მეცნიერება, კულტურა და სპორტი, გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობა, 

დევნილთა საკითხები, შრომა, ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დაცვა. 

წინა პერიოდის საშუალოვადიანი პარამეტრებისგან გადახრის გამომწვევი მიზეზების თაობაზე მომზადებულია 

ინფორმაცია და თან ახლავს 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტს, რომელიც წარედგინება საქართველოს პარლამენტს. 

პერიოდი: იანვარი-ივლისი  

პროგრესი:  

 

1.3 პროგრამული ბიუჯეტის გაუმჯობესების ხელშეწყობა სახელმწიფო და ადგილობრივ დონეზე 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საბიუჯეტო დეპარტამენტი, (ჩართული მხარეები: მხარჯავი დაწესებულებები. 

მუნიციპალიტეტები, დონორები)  

შესრულების მაჩვენებელი: ჩატარებული ტრენინგები და სამუშაო შეხვედრები სამინისტროების და 

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებისთვის დონორების მხარდაჭერით. 
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პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის განახლება.    

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

პროგრესი:  

1.4 საბიუჯეტო დოკუმენტაციის ფისკალური მართვის პრინციპებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა  

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საბიუჯეტო დეპარტამენტი (ჩართული მხარეები: სახელმწიფო ბიუჯეტის 

მხარჯავი დაწესებულებები, საქართველოს მთავრობა, საქართველოს პარლამენტი) 

შესრულების მაჩვენებელი: ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების (BDD) დოკუმენტში და 

საბიუჯეტო დოკუმენტაციაში, როგორც დასაგეგმი, ისე შესრულების შესახებ ინფორმაციაში ფისკალურ 

დისციპლინასთან შესაბამისობის შესახებ დეტალური განმარტებების ასახვა. 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

პროგრესი:  

1.5 საინვესტიციო/კაპიტალური პროექტების მართვის ერთიანი ციკლის ჩამოყალიბება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საბიუჯეტო დეპარტამენტი, ფისკალური რისკების მართვის სამმართველო 

(ჩართული მხარეები: მაკროეკონომიკური ანალიზის და ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვის დეპარტამენტი, 

სახელმწიფო ვალის მართვის დეპარტამენტი, მხარჯავი დაწესებულებები, საქართველოს მთავრობა, 

საქართველოს პარლამენტი, დონორები) 

შესრულების მაჩვენებელი:  მხარჯავი დაწესებულებების მიერ წარმოდგენილი ახალი საინვესტიციო პროექტების 

შეფასება საინვესტიციო პროექტების შეფასების მიზნით განსახორციალებელი ღონისძიებების შესასრულებლად 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მიერ საინვესტიციო პროექტების მართვის 

გზამკვლევის და მეთოდოლოგიის შესაბამისად და წარდგენა უწყებათაშორის კომისიისთვის განსახილველად. 

არანაკლებ ახალი საინვესტიციო/კაპიტალური პროექტების მთლიანი ღირებულების 75%-ისთვის 

განხორციელებული წინასწარი შერჩევა და შეფასება საინვესტიციო პროექტების გზამკვლევის და 

მეთოდოლოგიის შესაბამისად. 

მხარჯავი დაწესებულებების და მუნიციპალიტეტების შესაბამისი თანამშრომლებისთვის ტრენინგების ჩატარება 

საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერით. 

სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურთან თანამშრომლობით საინვესტიციო პროექტების მართვის 

ელექტრონული პორტალის ინტეგრირება საჯარო ფინანსების მართვის ელექტრონულ სისტემაში (ePFMS). 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

პროგრესი:  

1.6 წლიური და კვარტალური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგება, მაკონტროლებლის წინაშე 

ანგარიშვალდებულების გაძლიერება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საბიუჯეტო დეპარტამენტი (ჩართული მხარეები: მხარჯავი დაწესებულებები, 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, საქართველოს პარლამენტი) 

 

შესრულების მაჩვენებელი:  

2021 წლის წლიური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მომზადებულია და წარდგენილია 

საქართველოს მთავრობისთვის და საქართველოს პარლამენტისთვის კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში. 

შესრულების ანგარიში მოიცავს ფისკალური წესების შესახებ განმარტებებს, დაგეგმილ და მიღწეულ მიზნებს და 

განმარტებებს განსხვავებების შესახებ. წლიური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშთან ერთად მომზადებული 

ინფორმაცია წინა წლის შესრულების ანგარიშზე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციების 
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გათვალისწინების შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით მიღებული სამოქმედო გეგმის 

შესრულების მდგომარეობის შესახებ. 

 

2022 წლის ბიუჯეტის კვარტალური ანგარიშები საქართველოს პარლამენტისთვის წარდგენილია 

კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში და შეესაბამება საქართველოს კანონმდებლობის არსებულ მოთხოვნებს;  

 

6 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშთან ერთად მომზადებულია ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების 

შუალედური მიმოხილვის შესახებ და წარდგენილია საქართველოს პარლამენტისთვის;  

 

მომზადებულია სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშზე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 

რეკომენდაციების გათვალისწინების შესახებ სამოქმედო გეგმა დადგენილი წესის შესაბამისად. აღნიშნული 

სამოქმედო გეგმებით გათვალისწინებული სახელმწიფო აუდიტის რეკომენდაციების რეტროსპექტიული 

გადახედვა და რეკომენდაციების ანალიზი. 

 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

პროგრესი:  

1.7 საბიუჯეტო პროცესის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საბიუჯეტო დეპარტამენტი (ჩართული მხარეები: სახელმწიფო ბიუჯეტის 

მხარჯავი დაწესებულებები, საქართველოს მთავრობა, საქართველოს პარლამენტი) 

შესრულების მაჩვენებელი:  

ღია ბიუჯეტის კვლევის (Open Budget Survey) მიხედვით ყველა ძირითადი საბიუჯეტო დოკუმენტაცია 

ხელმისაწვდომია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე (www.mof.ge) კანონმდებლობით 

დადგენილ ვადებში. 

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მოქალაქის გზამკვლევი გამოქვეყნებულია ვებ-გვერდზე. მომზადებულია 

ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულების დოკუმენტის და შესრულების ანგარიშების მოკლე 

გზამკვლევები, რომელიც ხელმისაწვდომია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე. 

ბიუჯეტის მომზადების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის პლატფორმა (eBTPS.mof.ge) ფუნქციონირებს 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე, რომლის საშუალებით მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ 

მონაწილეობა მიიღონ 2023 წლის ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში.  

საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება და საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობა ბიუჯეტის 

გამჭვირვალობის და მოქალაქეთა ჩართულობის მიმართულებით. 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

პროგრესი:  

1.8 მუნიციპალიტეტების მიერ ფინანსების მართვის გაუმჯობესება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საბიუჯეტო დეპარტამენტი (ჩართული მხარეები: მუნიციპალიტეტები, 

დონორები) 

შესრულების მაჩვენებელი: ხორციელდება მუნიციპალიტეტების ხელშეწყობა საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროსა და მუნიციპალიტეტებს შორის საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლების 

სტრატეგიის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ ფინანსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობის თაობაზე 

გასაფორმებელი ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმით გათვალისწინებული 2022 წლის განმავლობაში 

განსახორციელებელი პირობების შესრულების მიზნით, საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერით. 

ხორციელდება ამ პირობების შესრულების მონიტორინგი. 

http://www.mof.ge/
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გაანალიზებულია მუნიციპალურ დონეზე ჩატარებული სახელმწიფო ხარჯების და ფინანსური 

ანგარიშვალდებულების შეფასების ანალიზი (Public Expenditure and Financial Accountability Assessment at sub-

national level (PEFA)) დამატებით არანაკლებ 10 მუნიციპალიტეტში. 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

 პროგრესი: 

 

1.9 საბიუჯეტო პროცესის მხარდაჭერა შესაბამისი კანონმდებლობის სრულყოფით 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საბიუჯეტო დეპარტამენტი, იურიდიული დეპარტამენტი (ჩართული მხარეები: 

სახელმწიფო ბიუჯეტის მხარჯავი დაწესებულებები, საქართველოს მთავრობა, საქართველოს პარლამენტი) 

შესრულების მაჩვენებელი: საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები 

მხარდაჭერილია შესაბამისი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტებით. 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

პროგრესი:  

 

1.10 სტრატეგიული/სექტორული პოლიტიკის დოკუმენტებსა და ბიუჯეტს შორის კავშირის გაძლიერება 

 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საბიუჯეტო დეპარტამენტი, საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური (ჩართული 

მხარეები: სახელმწიფო ბიუჯეტის მხარჯავი დაწესებულებები) 

შესრულების მაჩვენებელი: ბიუჯეტის მართვის ელექტრონულ სისტემაში (ebudget) არსებობს 

სტრატეგიული/სექტორული პოლიტიკის დოკუმენტებისა და ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების 

დაკავშირების მექანიზმი. 

 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

პროგრესი:  

II- მთავრობის ვალის მართვა 

1. მთავრობის ვალის მართვის საშუალო ვადიანი სტრატეგიის განახლება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახელმწიფო ვალის მართვის დეპარტამენტი  

შესრულების მაჩვენებელი: მთავრობის ვალის მართვის საშუალო ვადიანი  სტრატეგიის განახლება. 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

პროგრესი:  

შენიშვნა:  

 

2. მთავრობის ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარება 

2.1 პირველადი დილერების სისტემის დანერგვის პროცესის შემდეგ ეტაპზე გადასვლა 

2.1.1  პირველადი დილერების შეფასების მეთოდოლოგიის მიღება 
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პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახელმწიფო ვალის მართვის დეპარტამენტი  

შესრულების მაჩვენებელი: საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით მსოფლიო ბანკთან და საერთაშორისო 

სავალუტო ფონდთან კონსულტაციებით პირველადი დილერების შეფასების მეთოდოლოგიის მიღება. 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

პროგრესი:  

შენიშვნა: 

2.1.2 პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამის შეფასება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახელმწიფო ვალის მართვის დეპარტამენტი  

შესრულების მაჩვენებელი: შემუშავებული შეფასების მეთოდოლოგიით პირველადი დილერების შეფასება.  

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

პროგრესი:  

 

შენიშვნა: 

2.1.3 პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამის გაფართოება  

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახელმწიფო ვალის მართვის დეპარტამენტი  

შესრულების მაჩვენებელი: შეფასების შედეგების გათვალისწინებით შესაძლებელია გახანგრძლივდეს 

პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამა ახალი ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციის პროგრამაში 

ჩართვით ან მოხდეს პირველადი დილერების სრულყოფილ სისტემაზე გადასვლა. 

პერიოდი: იანვარი -დეკემბერი 

პროგრესი:  

შენიშვნა: 

 

2.2 ინვესტორებთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახელმწიფო ვალის მართვის დეპარტამენტი  

შესრულების მაჩვენებელი: ინვესტორებთან  კომუნიკაციის გაუმჯობესების მიზნით ინვესტორებთან 

ურთიერთობის სტრატეგიის შემუშავება. 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

პროგრესი:  
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შენიშვნა: 

 

2.3  სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის განახლება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახელმწიფო ვალის მართვის დეპარტამენტი  

შესრულების მაჩვენებელი: საქართველოს კანონის სახელმწიფო ვალის შესახებ განახლება და საერთაშორისო 

სტანდარტებთან დაახლოება. 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

პროგრესი:  

შენიშვნა:  

 

III- აღრიცხვა და ანგარიშგება 

1. დარიცხვის მეთოდის შესაბამისი IPSAS სტანდარტების დანერგვა 

1.1 IPSAS სტანდარტების მოთხოვნებთან და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასთან შესაბამისობის მიზნით, 

საჯარო სექტორში აღრიცხვა-ანგარიშგების მარეგულირებელი ნორმატიული აქტების დახვეწა და გაუმჯობესება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახაზინო სამსახური  

შესრულების მაჩვენებელი: სამოქმედოდ შემოღებული IPSAS სტანდარტების მოთხოვნების  და საუკეთესო 

საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით, განხორციელებულია შესაბამისი ცვლილებები აღრიცხვა-

ანგარიშგების მარეგულირებელ ნორმატიულ აქტებში 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

 

1.2 IPSAS სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად, საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ სახელმწიფოს სახელით 

ადმინისტრირებადი კატეგორიების აღრიცხვა და ანგარიშგება  

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახაზინო სამსახური 

შესრულების მაჩვენებელი: აღრიცხვის და ანგარიშგების მეთოდოლოგიაში შეტანილია შესაბამისი ცვლილებები 

საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ სახელმწიფოს სახელით ადმინისტრირებადი კატეგორიების აღრიცხვაში და 

ანგარიშგებაში ასახვასთან დაკავშირებით; საბიუჯეტო ორგანიზაციები თავიანთ აღრიცხვასა და ანგარიშგებაში 

ასახავენ სახელმწიფოს სახელით ფლობილ აქტივებს, აღებულ ვალდებულებებს, მიღებულ შემოსავლებსა და 

გაწეულ ხარჯებს 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

 

1.3 საჯარო სექტორის ბუღალტრებისთვის სამუშაო შეხვედრების, სემინარების, ტრენინგების და ა.შ  გამართვა 
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პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახაზინო სამსახური, სსიპ-ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 

შესრულების მაჩვენებელი: საჯარო სექტორის ბუღალტრები გადამზადებულები არიან და პრაქტიკაში იყენებენ 

სამუშაო შეხვედრების, სემინარების, ტრენინგების და ა.შ ფარლებში მიღებულ ცოდნას IPSAS სტანდარტების 

მოთხოვნებთან დაკავშირებით 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

 

1.4  ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების მიერ ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება და ფინანსური 

ანგარიშგების მომზადება სამოქმედოდ შემოღებული IPSAS სტანდარტების შესაბამისად 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახაზინო სამსახური 

შესრულების მაჩვენებელი: ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულები ბუღალტრულ აღრიცხვას აწარმოებენ 

და ფინანსურ ანგარიშგებას ამზადებენ სამოქმედოდ შემოღებული IPSAS სტანდარტების მოთხოვნების 

შესაბამისად 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

 

1.5 მთავრობის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადება სამოქმედოდ შემოღებული IPSAS 

სტანდარტების საფუძველზე 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახაზინო სამსახური 

შესრულების მაჩვენებელი: სამოქმედოდ შემოღებული IPSAS სტანდარტების საფუძველზე მომზადებულია 

მთავრობის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება და გამჭვირვალობისთვის გამოქვეყნებულია 

სახაზინო სამსახურის ვებ-გვერდზე 

პერიოდი: იანვარი-ივლისი 

1.6 IPSAS სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით, სტანდარტების მუდმივი თარგმნა/განახლება და 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახაზინო სამსახური 

შესრულების მაჩვენებელი: ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციასთან (IFAC) მემორანდუმის ფარგლებში, 

IPSAS სტანდარტები თარგმნილია/განახლებულია და ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად 

გამოქვეყნებულია სახაზინო სამსახურის ვებ-გვერდზე 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

 

2. სახელმწიფო ფინანსების მართვის ინტეგრირებული საინფორმაციო სისტემის (PFMS) განვითარება 

2.1 სახელმწიფო ფინანსების მართვის ინტეგრირებულ საინფორმაციო სისტემაში (PFMS) დარიცხვის მეთოდზე 

დაფუძნებული ხაზინის მთავარი წიგნის ფუნქციონალების შემუშავება/განვითარება და არსებული ბიზნეს-

პროცესების დახვეწა/გამარტივება 
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პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახაზინო სამსახური, საფინანსო ანალიტიკური სამსახური 

შესრულების მაჩვენებელი: ჩატარებულია შესაბამისი ბიზნეს-პროცესების ანალიტიკა; შემუშავებულია 

შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფა; ბიზნეს-პროცესები დახვეწილია/გამარტივებულია და გამართულად 

ფუნქციონირებს  

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

 

2.2 სახელმწიფო ბიუჯეტის და ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლების გადამზადება ხაზინის 

ელექტრონული სისტემის გამოყენებასთან/ცვლილებებთან დაკავშირებით 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სახაზინო სამსახური, სსიპ-ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 

შესრულების მაჩვენებელი: სახელმწიფო ბიუჯეტის და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების 

წარმომადგენლები გადამზადებულები არიან ხაზინის ელექტრონული სისტემის 

გამოყენებასთან/ცვლილებებთან დაკავშირებით  

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

IV- საგადასახადო და საბაჟო საკითხები 

1. საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება 

1.1 ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ევროკავშირის დირექტივებთან საგადასახადო 

კანონმდებლობის ჰარმონიზება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკის დეპარტამენტი 

შესრულების მაჩვენებელი: -  საქართველოს საგადასახადო კოდექსის ცვლილებების პროექტზე მუშაობის 

დასრულება 2003 წლის 27 ოქტომბრის საბჭოს 2003/96/EC დირექტივასთან ევროგაერთიანების ფარგლებში 

ენერგოპროდუქტებისა და ელექტროენერგიის დაბეგვრის ჩარჩოს რესტრუქტურიზაციის შესახებ საქართველოს 

საგადასახადო კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის მიზნით. 

პერიოდი: იანვარი – დეკემბერი 

პროგრესი:  

 

1.2  საგადასახადო კანონმდებლობის შემდგომი სრულყოფა 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკის დეპარტამენტი 

შესრულების მაჩვენებელი: - საქართველოს საგადასახადო კოდექსის ცვლილებების პროექტის მომზადება 

საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით.  

პერიოდი: იანვარი – დეკემბერი 

პროგრესი:  
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1.3  საბაჟო კანინმდებლობის შემდგომი სრულყოფა  

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკის დეპარტამენტი 

შესრულების მაჩვენებელი: საბაჟო კოდექსის X წიგნი იმპლემენტაციისათვის შესაბამისი ღონისძიებების 

განხორციელება. ასევე საბაჟო კოდექსის შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით შესაბამისი საკანონმდებლო 

ცვლილებების  პროექტის მომზადება და საბაჟო ტარიფის მარეგულირებელი საკანონმდებლო პროექტის 

მომზადება. 

 

პერიოდი: იანვარი- დეკემბერი 

პროგრესი:  

 

1.4. საერთაშორისო საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფა 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკის დეპარტამენტი 

შესრულების მაჩვენებელი:  

შესრულების მაჩვენებელი: „შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და 

გადასახადების გადაუხდელობისა და გადასახადებისთვის თავის არიდების აღკვეთის შესახებ" შეთანხმებების 

დადების/არსებული შეთანხმებების განახლების მიზნით კანონით განსაზღვრული შესაბამისი პროცედურების 

განხორციელება. 

საგადასახადო მიზნებისთვის გამჭვირვალობისა და ინფორმაციის გაცვლის გლობალური ფორუმის ფარგლებში 

შემუშავებული საერთაშორისო საგადასახადო სტანდარტების დანერგვის და ახალი 2016 წლის მეთოდოლოგიის 

შესაბამისად მოთხოვნის საფუძველზე ინფორმაციის გაცვლის შეფასების მე-2 რაუნდის ფარგლებში შესაბამისი 

ღონისძიებების განხორციელება. ასევე საფინანსო ინფორმაციის ავტომატურ გაცვლასთან (CRS) დაკავშირებით 

შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტის მომზადება/მიღება. 

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის და დიდი ოცეულის (OECD /G 20) დასაბეგრი 

ბაზის შემცირებისა და მოგების გადატანის (BEPS) სამოქმედო გეგმის ფარგლებში შემუშავებული 4 მინიმალური 

სტანდარტის დანერგვის/შემდგომი მონიტორინგის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება.  

OECD-ის რეკომენდაციის შესაბამისად, მომზადდა ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 

ორგანიზაციის და დიდი ოცეულის (OECD /G 20) BEPS-ის სამოქმედო გეგმის მე-15 ღონისძიების ფარგლებში 

შემუშავებული „საგადასახადო შეთანხმებებთან დაკავშირებული ღონისძიებების დანერგვის შესახებ დასაბეგრი 

ბაზის შემცირებისა და მოგების გადატანის აღკვეთის მიზნით“ მრავალმხრივი კონვენციის წარმატებით 

იმპლემენტაციის მიზნით შესაბამის ქვეყნებთან სინთეზირებული ტექსტების მომზადება და გამოქვეყნება. 

ციფრული ეკონომიკის დაბეგვრასთან დაკავშირებით OECD-ის მიერ შემუშავებული პირველი და მეორე სვეტის 

(Pillar 1 and Pillar 2) შესახებ მიღებული შეთანხმებების ეტაპობრივი იმპლემენტაციის მიზნით შესაბამისი 

ღონისძიებების განხორციელება.  

 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 
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2. საგადასახადო და საბაჟო ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებული  კანონშესაბამისობის ამაღლება 

 

2.1 ერთიანი მეთოდოლოგიური ბაზის შექმნა 

 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: შემოსავლების სამსახური 

 

შესრულების მაჩვენებელი:  

 

1.პლატფორმის პროტოტიპი შექმნილი  და დატესტილია; 

2. პლატფორმა ამოქმედებულია. 
 

პერიოდი: იანვარი- დეკემბერი 

 

2.2 ძირითად გადასახადებში დეკლარაციების აუდიტის პროგრამის დანერგვა 

 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: შემოსავლების სამსახური 

 

შესრულების მაჩვენებელი:  

 

1. პროგრამა დანერგილია მოგების გადასახადში. 

2. პროგრამა დანერგილია ყოველთვიურ საშემოსავლო გადასახადებში. 

 

პერიოდი: იანვარი- დეკემბერი 

 

2.3 ძირითად გადასახადის სახეებში სავარაუდო დარიცხვის მექანიზმის შემუშავება 

 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: შემოსავლების სამსახური 

 

შესრულების მაჩვენებელი:  

 

მიმდინარეობს  სავარაუდო დარიცხვა ქვემოთ ჩამოთვლილ გადასახადებში წარუდგენელ დეკლარაციებზე: 

1. აქციზის გადასახადი; 

2. დღგ (ფიზიკური პირი); 

3. გადახდის წყაროსთან დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი;   

4.მცირე ბიზნესის ყოველთვიური მოგების გადასახადი. 
 

პერიოდი: აპრილი - დეკემბერი 

 

2.4 საგადასახადო დავალიანების მართვის რეფორმა 

 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: შემოსავლების სამსახური 

 

შესრულების მაჩვენებელი:  

 

1. დამტკიცებულია ვალის მართვის პროცედურული დოკუმენტები. 

2. გადამზადებულია 165 თანამშრომელი. 

3. დავალებების ინიცირება განხორციელებულია სატესტო რეჟიმში. 

4.დავალიენების მქონე გადასახადის გადამხდელებთან კომუნიკაცია განხორციელებულია სატესტო რეჟიმში. 

5. დავალებების მართვის მოდული ამუშავებულია სატესტო რეჟიმში. 
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6.ვალის მართვის დეპარტამენტის სტრუქტურული მოწყობა დასრულებულია. 

7.ვალის მართვის ახალ სისტემაზე გადასვლა დასრულებულია. 

 

პერიოდი: იანვარი - აგვისტო 

 

2.5 მსხვილ გადამხდელთა ადმინისტრირების ახალი მიდგომების დანერგვა 

 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: შემოსავლების სამსახური 

 

შესრულების მაჩვენებელი:  

 

1. დამტკიცებულია მსხვილ გადამდელთა ადმინისტრირების სტრატეგია; 

2. გადამზადებულია მსხვილ გადამხდელთა ოფისის თანამშრომლები; 

3. დანერგილია დავალებების მართვის სისტემა; 

4. მსხვილ გადამხდელებთან ასოცირებული ძირითადი საგადასახადო რისკების მოდულები 

იმპლემენტირებულია მონაცემთა საცავში. 

 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

 

2.6 eTIR სისტემის დანერგვა 

 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: შემოსავლების სამსახური 

 

შესრულების მაჩვენებელი:  

1. შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები განხორციელებულია; 

2. პროგრამული უზრუნველყოფა დანერგილია. 

 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

 

 

3. ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერა 

 

3.1 ფინანსური ინფორმაციის ავტომატური გაცვლის საპილოტე პროექტის მეორე ფაზის  განხორციელება 

 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: შემოსავლების სამსახური 

 

შესრულების მაჩვენებელი:  

1. მოპოვებულია დონორის თანხმობა პროექტის დაფინანსებაზე. 

2. განხორციელებულია არანაკლებ ერთ შეხვედრა ფინანსურ ინსტიტუტებთან. 

3. ჩატარებულია არანაკლებ 4 შეხვედრა OECD-ს საქართველოსთვის ტექნიკური მხარდაჭერის ფარგლებში. 

4. AEOI სტანდარტის იმპლემენტაციის საკითხებზე ჩატარებულია სამუშაო ჯგუფის არანაკლებ ორი შეხვედრა. 
 

პერიოდი: იანვარი- დეკემბერი 

 

 

V - მაკროეკონომიკური ანალიზი და ფისკალური პოლიტიკა 

1.1 მაკროეკონომიკური პროგნოზების ანალიზის გაუმჯობესება და ანალიტიკური ინფორმაციის გაზრდა 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვის 

დეპარტამენტი 
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შესრულების მაჩვენებელი: ეკონომიკური აქტივობის გაფართოებული ანალიტიკური პროდუქტები, 

გაუმჯობესებული პროგნოზი, მაკროეკონომიკური ანალიზით მიღებული  შედეგები, მონაცემთა დამუშავების 

გაფართოებული ცენტრალიზებული სისტემა 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

პროგრესი:  

 

 

1.2 ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ტენდენციების შესახებ ანალიტიკური ინფორმაციის მომზადება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვის 

დეპარტამენტი 

შესრულების მაჩვენებელი: ფინანსთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსებული პერიოდული 

ინფორმაცია ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

პროგრესი: ანალიზის დახვეწის პროცესი სხვადასხვა ანალიტიკური თუ ვიზუალური მაჩვენებლების 

გამოყენებით. 

 

1.3 მაკროეკონომიკური კვლევითი ნაშრომების გამოქვეყნება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვის 

დეპარტამენტი 

შესრულების მაჩვენებელი: ფინანსთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსებული კვლევითი 

ნაშრომები 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

პროგრესი:  

 

 

1.4 ეკონომიკის განვითარებაზე მოქმედი შოკების ანალიზი, სცენარების შედგენა და მაკროეკონომიკური რისკების 

შეფასება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვის 

დეპარტამენტი 

შესრულების მაჩვენებელი:  მაკროეკონომიკური რისკების განახლებული ანალიზი, DSGE მოდელის გამოყენებით 

სხვადასხვა პოლიტიკური სცენარის ანალიზი 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 
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პროგრესი:  

 

1.5 სტრეს-ტესტების ანალიზი 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვის 

დეპარტამენტი 

შესრულების მაჩვენებელი:  DSGE მოდელის გამოყენებით სხვადასხვა სტრეს-ტესტის ანალიზი 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

პროგრესი:  

1.6 საშუალოვადიანი ფისკალური პოლიტიკის შემუშავება და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვის 

დეპარტამენტი 

შესრულების მაჩვენებელი: საშუალო ფისკალური პოლიტიკის დოკუმენტი 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

პროგრესი: 1.7 სოციალურ-ეკონომიკური გადაწყვეტილებების შეფასებასა და სტრატეგიების შემუშავებაში 

მონაწილეობა მაკროეკონომკური პროგნოზირების კუთხით 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვის 

დეპარტამენტი 

შესრულების მაჩვენებელი: სოციალურ-ეკონომიკურ გადაწყვეტილებათა გავლენა მაკრო-ფისკალური 

მაჩვენებლებზე 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

პროგრესი:   

 

1.8 ქვეყნის საკრედიტო რეიტინგის გაუმჯობესების მიზნით სტრატეგიის დამუშავების კოორდინაცია და 

საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებთან ურთიერთობის კოორდინაცია 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვის 

დეპარტამენტი 

შესრულების მაჩვენებელი: სტრატეგიის საბოლოო ვერსიის შემუშავება 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

პროგრესი:  
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1.9 საგადასახადო დანახარჯების შესაფასებლად მონაცემების დამუშავება და ანალიზი, შეფასების არეალის 

გაზრდა  

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვის 

დეპარტამენტი 

შესრულების მაჩვენებელი: საგადასახადო დანახარჯების შეფასების ანალიზის მომზადება  

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი  

პროგრესი:  

 

 

2.1 ერთიანი და სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების პროგნოზების მომზადება, ბიუჯეტის შემოსავლების 

პროგნოზების არსებული მეთოდოლოგიის დახვეწა და  ალტერნატიული მეთოდოლოგიის შემუშავება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვის 

დეპარტამენტი 

შესრულების მაჩვენებელი: გაუმჯობესებული პროგნოზი, ალტერნატიული მეთოდოლოგიის გაუმჯობესება 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

პროგრესი:  

 

 

2.2 სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკის სამუშაოთა ორგანიზება და მონაცემთა გავრცელება ქვეყანაში 

მიღებული სტატისტიკური მეთოდოლოგიით და საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და სხვა საერთაშორისო 

ორგანიზაციების რეკომენდაციათა გათვალისწინებით 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვის 

დეპარტამენტი 

შესრულების მაჩვენებელი: გამოქვეყნებული ანგარიშები  

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

პროგრესი:  

 

VI - ფისკალური რისკები 

 

1.1 სახელმწიფო საწარმოთა რეფორმის სტრატეგიის მომზადება და საქართველოს მთავრობისთვის 

დასამტკიცებლად წარდგენა 
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პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  ფისკალური რისკების მართვის დეპარტამენტი  

შესრულების მაჩვენებელი: სახელმწიფო საწარმოთა რეფორმის სტრატეგია, რომელიც ითვალისწინებს 

სახელმწიფო საწარმოთა კორპორაციული მართვის საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკების დანერგვას. 

დოკუმენტი საჯაროა და მოწონებულია პარტნიორი საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ. 2022 წელს ფინანსთა 

სამინისტრო კოორდინაციას გაუწევს სახელმწიფო საწარმოთა რეფორმის შესახებ კონსულტაციებს. სტრატეგიის 

საბოლოო ვერსია წარედგინება საქართველოს მთავრობას დასამტკიცებლად. 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

 

1.2 სახელმწიფო საწარმოთა შესახებ ყოვლისმომცველი სამართლებრივი ჩარჩოს შემუშავება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  ფისკალური რისკების მართვის დეპარტამენტი 

შესრულების მაჩვენებელი:  საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო პარტნიორი საერთაშორისო ორგანიზაციების 

მხარდაჭერით სახელმწიფო საწარმოთა რეფორმის სტრატეგიის შესაბამისად შეიმუშავებს სახელმწიფო 

კორპორაციების (სახელმწიფო საწარმოების) შესახებ კანონის პროექტს და მასთან დაკავშირებულ 

კანონქვემდებარე აქტებს, რომელსაც წარუდგენს სახელმწიფო საწარმოთა რეფორმის საბჭოს დაინტერესებული 

მხარეების მაქსიმალური ჩართულობის უზურნველსაყოფად. აღნიშნული საკანონმდებლო ინიციატივის 

წარდგენა საქართველოს პარლამენტისთვის მოხდება 2022 წლის მეოთხე კვარტალში. 

პერიოდი: აპრილი - დეკემბერი   

 

1.3 ფისკალური რისკების ანალიზის დოკუმენტის მომზადება  

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  ფისკალური რისკების მართვის დეპარტამენტი  

შესრულების მაჩვენებელი: საქართველო ფინანსთა სამინისტრო თან დაურთავს ფისკალური რისკების ანალიზის 

დოკუმენტს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პირველ, მეორე და მესამე წარდგენებს. დოკუმენტის 

უმეტეს ნაწილში შენარჩუნდება 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის მესამე წარდგენის სტანდარტი. 

ამასთან, 2021 წლისგან განსხვავებით ფინანსთა სამინისტრო გეგმავს გააფართოვოს ფისკალური რისკების 

ანალიზის დოკუმენტი კლიმატური ცვლილებების და სასამართლო დავებიდან მომდინარე ფისკალური 

რისკების  შეფასებით. 

პერიოდი: ივლისი- დეკემბერი   

 

1.4 ფისკალური რისკების ანალიზის და მართვის მექანიზმების შემუშავება და შემდგომი დახვეწა 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  ფისკალური რისკების მართვის დეპარტამენტი  

შესრულების მაჩვენებელი: ფინანსთა სამინისტრომ პარტნიორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით შეიმუშავა 

სახელმწიფო საწარმოთა რეფორმის სტრატეგია და სახელმწიფო საწარმოთა კორპორაციული მართვის კოდექსი, 

რომლის მიხედვითაც გაზრდილია ფინანსთა სამინისტროს, როგორც ფისკალური ზედამხედველის ან/და 

სახელმწიფო საწარმოთა ცენტრალიზებული აქციონერის როლი; შეიზღუდა ელექტროენერგიის 

გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებების (PPA) გაფორმება, რითაც შეწყდა პირობითი ვალდებულებების 
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შემდგომი აკუმულირება და შემცირდა ენერგეტიკის სექტორიდან მომდინარე ფისკალური რისკები. PPA 

ჩანაცვლდა მხარდაჭერის უფრო გამჭვირვალე და ჯანსაღის სქემით, ე.წ. „მწვანე ტარიფით“ (FIP).  

პერიოდი: 

 

VII - სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემის განვითარება 

1.1 სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის განვითარების დაგეგმვა, შეფასება და ცნობადობის 

ამაღლება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: ჰარმონიზაციის ცენტრი 

შესრულების მაჩვენებელი: 1. დამატებით 2 სამინისტროს მაღალი და საშუალო რგოლის მენეჯერებთან 

განხორციელებულია სამუშაო შეხვედრები (workshops) სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემასთან 

დაკავშირებით. 2. შექმნილია და ფუნქციონირებს ჰარმონიზაციის ცენტრის ახალი ვებ გვერდი. 3. სახელმწიფო 

შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის განვითარების 2021 წლის წლიური ანგარიში წარდგენილია 

საქართველოს მთავრობის სხდომაზე. 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

პროგრესი:  

 

1.2 ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის და ეფექტური ფუნქციონირების ხელშეწყობა 

საჯარო სექტორში 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა:  ჰარმონიზაციის ცენტრი 

შესრულების მაჩვენებელი: 1. დამატებით 2 სამინისტროს მაფროფილებელ დეპარტამენტებში ჩამოყალიბებულია 

მკაფიო მიზნები და საქმიანობის ინდიკატორები. 2. მინიმუმ 4 სამინისტროს მაპროფილებელი დეპარტამენტების 

დონეზე ჩამოყალიბებულია და პრაქტიკაში გამოიყენება რისკების რეესტრი; 3. გაფორმებულია დამატებით 

მინიმუმ 3 საბიუჯეტო პროგრამის ფარგლებში მომსახურების გაწევის შესახებ შეთანხმება სამინისტროსა და მის 

სისტემაში არსებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს შორის. 

პერიოდი:  იანვარი - დეკემბერი 

პროგრესი:  

 

 

1.3 შიდა აუდიტის საქმიანობის განვითარებისა და ეფექტური ფუნქციონირების ხელშეწყობა საჯარო სექტორში 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: ჰარმონიზაციის ცენტრი 

შესრულების მაჩვენებელი: 1. ინსტიტუციურად გაძლიერებულია მინიმუმ 5 მუნიციპალიტეტის და 

ავტონომიური რესბუბლიკების მინიმუმ 2 სამინისტროს შიდა აუდიტი სუბიექტი; 2. განხორციელებულია შიდა 

აუდიტის სუბიექტების საქმიანობის ხარისხის გარე შეფასების შედეგად გაცემული რეკომენდაციების 
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შესრულების მინიმუმ 20 მონიტორინგი; 3. ჰარმონიზაციის ცენტრის მხარდაჭერით განხორციელებულია 

მინიმუმ 3 ეფექტიანობის აუდიტი, 3 სისტემური აუდიტი და 1 ინფორმაციული ტექნოლოგიების(IT) აუდიტი.  

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

პროგრესი:  

 

VIII - ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა 

1. ანგარიშგებების პორტალის ეფექტური ფუნქციონირება 

1.1 ანგარიშგებების პორტალის განვითარება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის 

სამსახური 

შესრულების მაჩვენებელი:  

რეფორმისა და ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების მიმართულებით საწარმოთათვის ჩატარებული 

ცნობიერების ამაღლების 10 პრეზენტაცია;  

ნათარგმნი და სამსახურის ვებგვერდზე განთავსებული განახლებული ფასს სტანდარტები; 

მიზნობრივი აუდიტორიისთვის დონორებისა და სპონსორების მხარდაჭერით ჩატარებული მსს ფასს 

ტრენინგები;  

ანგარიშგებების წარდგენის ჩანართის მეშვეობით (Reportal.ge | SARAS) გასაჯაროებული 60 000-ზე მეტი საწარმოს 

2020 და 2021 წლის ანგარიშგება სამსახურის  პორტალზე (Reportal.ge); 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

 

 

2. ანგარიშგებების დეტალური მიმოხილვა 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის 

სამსახური  

შესრულების მაჩვენებელი: საშუალოდ 35 ანგარიშგების დეტალური მიმოხილვა. 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

3. აუდიტორული მომსახურების ხარისხის ზრდის ხელშეწყობა 

3.1  აუდიტორული მომსახურების ხარისხის ზრდა 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის 

სამსახური  
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შესრულების მაჩვენებელი: 30 აუდიტორული ფირმისთვის ჩატარებული ხარისხის კონტროლის სისტემის 

მონიტორინგი. 

პერიოდი: იანვარი-დეკემბერი 

 

IX - ინფორმაციული ტექნოლოგიები 

 
1. საჯარო ფინანსების მართვის ინტეგრირებული საინფორმაციო სისტემის მხარდაჭერა და განვითარება 

1.1 eBudget - სისტემის განვითარება და ახალი ფუნქციონალის დამატება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 

შესრულების მაჩვენებელი: კონფიგურაციის ახალ ტექნოლოგიაზე გადაწერილი მოდულის გაშვება რეალურ 

გარემოში; სსიპ-ებისა და ა(ა)იპ-ების შესრულების სისტემის გადაწერა ახალ ტექნოლოგიაზე; წლიური და 

კვარტალური ბიუჯეტების დამტკიცებისას ბალანსის შემოწმების და ნაშთებით ავტომატურად დაბალანსების 

მექანიზმის შემუშავება; ორგანიზაციული სტრუქტურის ცვლილების ფუნქციონალის გაფართოება; დინამიური 

ანგარიშგების დოკუმენტების ფუნქციონალის გაფართოება; მიმდინარე ამოცანების ფარგლებში სისტემის 

ფუნქციონალისა და შესაბამისი მოდულების მოდერნიზება ან ახლის დამატება. 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

 

1.2 eTreasury - სისტემის განვითარება და ახალი ფუნქციონალის დამატება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 

შესრულების მაჩვენებელი: ბუღალტრული აღრიცხვის საკასო მეთოდიდან დარიცხვის მეთოდზე გადასვლის 

რეფორმის მეორე ეტაპისათვის - შემოსულობების ნაწილის ანალიტიკა და ტექნიკური დავალების შემუშავება, 

ახალი ანგარიშთა გეგმის შესაბამისად (მუნიციპალიტეტების გადახდები) ინვოისის და სახელფასო ოპერაციების 

ლოგიკის ცვლილება ხაზინის მთავარი წიგნის ოპტიმიზაცია; მრავალწლიანი ხელშეკრულებების ავტომატური 

იმპორტი ახალ სამუშაო პერიოდში, არარეგისტრირებული მრავალწლიანი ხელშეკრულებების დაბლოკვის 

ფუნქციონალი; მიმდინარე ამოცანების ფარგლებში სისტემის ფუნქციონალისა და შესაბამისი მოდულების 

მოდერნიზება ან ახლის დამატება. 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

 

 

1.3 eDMS - სისტემის განვითარება და ახალი ფუნქციონალის დამატება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 

შესრულების მაჩვენებელი: საგარეო ვალის მომსახურების ახალი ანგარიშგების დოკუმენტების შექმნა; ბიუჯეტის 

მხარდამჭერი პროექტების გეგმიური ინფორმაციის დაზუსტების ფუნქციონალის გაფართოება და სრულყოფა; 
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პროექტებზე ჩამორიცხვების ფუნქციონალის გაფართოება - სერვისების აწყობა ხაზინის სისტემასთან ფაქტიური 

შემოსულობების ხაზინის სისტემიდან წამოღების მიზნით; საგარეო ვალის საკრედიტო ხელშეკრულებებთან 

დაკავშირებული ამოცანების ანალიტიკა; მიმდინარე ამოცანების ფარგლებში სისტემის  ფუნქციონალისა და 

შესაბამისი მოდულების მოდერნიზება ან ახლის დამატება. 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

 

1.4 eHRMS - სისტემის განვითარება და ახალი ფუნქციონალის დამატება 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 

შესრულების მაჩვენებელი: სისტემაში დამატებული ახალი მოდულების: შეფასების მოდულის, პროფესიული 

განვითარების მოდულის, რეპორტის კონსტრუქტორის და self-service პორტალის ტექნიკური მხარდაჭერა და 

დახვეწა/განვითარება/მოდერნიზება ახალი მოთხოვნების შესაბამისად; საინტეგრაციო პროცესების 

უზრუნველყოფა გარე სისტემებთან უკვე განსაზღვრული და შემუშავებული პროტოკოლის შესაბამისად 

(მონაცმების ექსპორტი და იმპორტი eHRMS სისტემაში სხვა HR სისტემებიდან);  სისტემაში ახალი მოთხოვნების 

რეალიზება და მომხმარებელთა მუდმივი მხარდაჭერა;  საჯარო ორგანიზაციებში სისტემის დანერგვის 

პროცესის გაგრძელება.   

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

 

1.5 ფინანსთა სამინისტროს ICT-ინფრასტრუქტურის მდგრადობის უზრუნველყოფა 

პასუხისმგებელი სტრუქტურა: სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური 

შესრულების მაჩვენებელი: საჯარო ფინანსების მართვის ელექტრონული სისტემის ინფრასტრუქტურული და 

სისტემური მდგრადობის ამაღლება; ბიზნეს პროცესების ITIL-თან შესაბამისობაში მოყვანა, ISO27001 

სტანდარტების დანერგვა და ინფორმაციული უსაფრთხოების დონის ამაღლება; მონაცემთა ბაზების 

ოპტიმიზაცია (დოკუმენტ ბრუნვის, ხაზინის მონაცემთა ბაზების ოპტიმიზაცია, ბაზების დაყოფა ცალ-ცალკე 

წლების მიხედვით და ძველი მოძველებული მონაცემების შემდგომ განთავსება დაბალი წარმადობის სანახ 

სისტემებზე); ახალი ჰიპერკონვერგენტული სისტემის სერვერული და მონაცემთა შენახვის სისტემების 

შემდგომი გაფართოება; ვირტუალური ინფრასტრუქტურის (Vcenter,ESX) განახლება 7.0 ვერსიამდე, სერვერების 

ოპერაციული სისტემების ვერსიების ამაღლება და ვირტუალური სერვერების მიგრაცია ახალ სისტემაზე; 

სასერვეროების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია გაგრილების სისტემის განახლება. ვებ აპლიკაციის 

ფაერვოლის (WAF) და ბალანსერის შეძენა დანერგვა. 

პერიოდი: იანვარი - დეკემბერი 

 

 

დანართი: საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2022 წლის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 

ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა 

  დანართი 
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საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2022 წლის სამოქმედო გეგმის პროექტით  

გათვალისწინებული ღონისძიებების ხარჯთაღრიცხვა 

 

# მიმართულება/ღონისძიება 

დაფინანსების 

მთლიანი 

მოცულობა/დაფ

ინანსების წყარო 

(ლარი) 

  I - ბიუჯეტირება 

23 01 - 

სახელმწიფო 

ფინანსების 

მართვა 

                                                
3,000,000  

1 ბიუჯეტის მართვის სრულყოფა 
                                                

3,000,000  

1.1 წლიური ბიუჯეტის კანონის პროექტის შემუშავება 
                                                   

400,000  

1.2 საშუალოვადიანი დაგეგმვის ეფექტურობის გაზრდა (MTEF) 
                                                   

400,000  

1.3 
პროგრამული ბიუჯეტის გაუმჯობესების ხელშეწყობა სახელმწიფო და 

ადგილობრივ დონეზე 

                                                   
400,000  

1.4 
საბიუჯეტო დოკუმენტაციის ფისკალური მართვის პრინციპებთან 

შესაბამისობის უზრუნველყოფა 

                                                   
300,000  

1.5 
საინვესტიციო/კაპიტალური პროექტების მართვის ერთიანი ციკლის 

ჩამოყალიბება 

                                                   
500,000  

1.6 
წლიური და კვარტალური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგება, 

მაკონტროლებლის წინაშე ანგარიშვალდებულების გაძლიერება 

                                                   
300,000  

1.7 საბიუჯეტო პროცესის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა 
                                                      

100,000  

1.8 მუნიციპალიტეტების მიერ ფინანსების მართვის გაუმჯობესება 
                                                   

400,000  

1.9 
საბიუჯეტო პროცესის მხარდაჭერა შესაბამისი კანონმდებლობის 

სრულყოფით 

                                                      
50,000 

1.10 
სტრატეგიული/სექტორული პოლიტიკის დოკუმენტებსა და ბიუჯეტს შორის 

კავშირის გაძლიერება 
150,000 

 

  II - მთავრობის ვალის მართვა 

23 01 - 

სახელმწიფო 

ფინანსების 

მართვა 

                                              
      1,100.0 

1 მთავრობის ვალის მართვის საშუალოვადიანი სტრატეგიის განახლება 
                                                   

300,000  

       2 
მთავრობის ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარება 
 

800,000 
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2.2 
პირველადი დილერების სისტემის დანერგვის პროცესის შემდეგ ეტაპზე 

გადასვლა 
300,000 

2.3 ინვესტორებთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება 
                                                   

300,000 

2.3 სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის განახლება 200,000  

 

  III - აღრიცხვა და ანგარიშგება 

23 01 - 

სახელმწიფო 

ფინანსების 

მართვა 

                                                
1,700,000  

1 დარიცხვის მეთოდის შესაბამისი IPSAS სტანდარტების დანერგვა 
                                                   

1,000,000  

1.1 

IPSAS სტანდარტების მოთხოვნებთან და საუკეთესო საერთაშორისო 

პრაქტიკასთან შესაბამისობის მიზნით, საჯარო სექტორში აღრიცხვა-

ანგარიშგების მარეგულირებელი ნორმატიული აქტების დახვეწა და 

გაუმჯობესება 
                                                   

50,000 

1.2 

IPSAS სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად, საბიუჯეტო 

ორგანიზაციების მიერ სახელმწიფოს სახელით ადმინისტრირებადი 

კატეგორიების აღრიცხვა და ანგარიშგება 
                                                   

50,000  

1.3 
საჯარო სექტორის ბუღალტრებისთვის სამუშაო შეხვედრების, სემინარების, 

ტრენინგების და ა.შ  გამართვა                                                    
700,000 

1.4 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების მიერ ბუღალტრული 

აღრიცხვის წარმოება და ფინანსური ანგარიშგების მომზადება სამოქმედოდ 

შემოღებული IPSAS სტანდარტების შესაბამისად* 
                                                  

-  

1.5 
მთავრობის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადება 

სამოქმედოდ შემოღებული IPSAS სტანდარტების საფუძველზე 
150,000 

1.6 
IPSAS სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით, სტანდარტების 

მუდმივი თარგმნა/განახლება და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 50,000 

2 
სახელმწიფო ფინანსების მართვის ინტეგრირებული საინფორმაციო 

სისტემის (PFMS) განვითარება 

                                                  
700,000  

2.1 

სახელმწიფო ფინანსების მართვის ინტეგრირებულ საინფორმაციო სისტემაში 

(PFMS) დარიცხვის მეთოდზე დაფუძნებული ხაზინის მთავარი წიგნის 

ფუნქციონალების შემუშავება/განვითარება და არსებული ბიზნეს-პროცესების 

დახვეწა/გამარტივება 
                                                   

300,000 

2.2 

სახელმწიფო ბიუჯეტის და ადგილობრივი თვითმმართველობების 

წარმომადგენლების გადამზადება ხაზინის ელექტრონული სისტემის 

გამოყენებასთან/ცვლილებებთან დაკავშირებით 
 

                                                   
400,000 

 

  IV - საგადასახადო და საბაჟო საკითხები 

23 01 - სახელმწიფო 

ფინანსების მართვა 

23 02 - შემოსავლების 

მობილიზება და 

გადამხდელთა 

მომსახურების 

გაუჯობესება 
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8,400,000  

1 საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება 
                                                

2,400,000  

1.1 
ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ევროკავშირის 

დირექტივებთან საგადასახადო კანონმდებლობის ჰარმონიზება 

                                                   
400,000  

1.2 საგადასახადო კანონმდებლობის შემდგომი სრულყოფა  400,000 

1.3 საბაჟო კანონმდებლობის შემდგომი სრულყოფა 
                                                   

500,000  

1.4 საერთაშორისო საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფა 
                                                   

1,100,000  

2 
საგადასახადო და საბაჟო ვალდებულებების შესრულებასთან 

დაკავშირებული  კანონშესაბამისობის ამაღლება 
5,800,000                                                  

2.1 ერთიანი მეთოდოლოგიური ბაზის შექმნა 1,500,00                                                 

2.2 
ძირითად გადასახადებში დეკლარაციების აუდიტის პროგრამის დანერგვა 

 
900,000  

2.3 
ძირითად გადასახადის სახეებში სავარაუდო დარიცხვის მექანიზმის 

შემუშავება 
1,000,000                                                

2.4 საგადასახადო დავალიანების მართვის რეფორმა 700,000 

2.5 
მსხვილ გადამხდელთა ადმინისტრირების ახალი მიდგომების დანერგვა 

 
                      600,000 

2.6 
eTIR სისტემის დანერგვა 

 
1,100,000 

3 ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერა                       200,000  

3.1 

ფინანსური ინფორმაციის ავტომატური გაცვლის საპილოტე პროექტის მეორე 

ფაზის განხორციელება 

 
200,000 

 

  V - მაკროეკონომიკური ანალიზი და ფისკალური პოლიტიკა 

23 01 - 

სახელმწიფო 

ფინანსების 

მართვა 

                                                
1,400,000  

1 მაკროეკონომიკური პროგნოზირების და ანალიზის გაუმჯობესება 
                                                   

1,100,000  

1.1 
მაკროეკონომიკური პროგნოზების ანალიზის გაუმჯობესება და 

ანალიტიკური ინფორმაციის გაზრდა 

                                                   
150,000  

1.2 
ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ტენდენციების შესახებ ანალიტიკური 

ინფორმაციის მომზადება 

                                                   
140,000  

1.3 მაკროეკონომიკური კვლევითი ნაშრომების გამოქვეყნება 
                                                      

60,000  

1.4 
ეკონომიკის განვითარებაზე მოქმედი შოკების ანალიზი, სცენარების შედგენა 

და მაკროეკონომიკური რისკების შეფასება 

                                                   
160,000  

1.5 სტრეს-ტესტების ანალიზი 
                                                      

70,000  

1.6 
საშუალოვადიანი ფისკალური პოლიტიკის შემუშავება და შესაბამისი 

რეკომენდაციების მომზადება 

                                                   
110,000  

1.7 
სოციალურ-ეკონომიკური გადაწყვეტილებების შეფასებასა და სტრატეგიების 

შემუშავებაში მონაწილეობა მაკროეკონომკური პროგნოზირების კუთხით 

                                                   
90,000  
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1.8 
ქვეყნის საკრედიტო რეიტინგის გაუმჯობესების მიზნით სტრატეგიის 

დამუშავების კოორდინაცია და საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებთან 

ურთიერთობის კოორდინაცია 

                                                      
150,000  

1.9  
საგადასახადო დანახარჯების შესაფასებლად მონაცემების დამუშავება და 

ანალიზი, შეფასების არეალის გაზრდა 

                                                   
170,000  

2 შემოსავლების პროგნოზირების და ანალიზის გაუმჯობესება 
                                                   

300,000  

2.1 
ერთიანი და სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების პროგნოზების 

მომზადება, ბიუჯეტის შემოსავლების პროგნოზების არსებული 

მეთოდოლოგიის დახვეწა და  ალტერნატიული მეთოდოლოგიის შემუშავება 

                                                   
150,000  

2.2 

სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკის სამუშაოთა ორგანიზება და მონაცემთა 

გავრცელება ქვეყანაში მიღებული სტატისტიკური მეთოდოლოგიით და 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და სხვა საერთაშორისო 

ორგანიზაციების რეკომენდაციათა გათვალისწინებით 

                                                   
150,000  

 

  VI - ფისკალური რისკები 

23 01 - 

სახელმწიფო 

ფინანსების 

მართვა 

                                                   
500,000  

1.1 
სახელმწიფო საწარმოთა რეფორმის სტრატეგიის მომზადება და 

საქართველოს მთავრობისთვის დასამტკიცებლად წარდგენა 

                                                   
100,000  

1.2 
სახელმწიფო საწარმოთა შესახებ ყოვლისმომცველი სამართლებრივი ჩარჩოს 

შემუშავება 

                                                      
100,000  

1.3 ფისკალური რისკების ანალიზის დოკუმენტის მომზადება 
                                                      

100,000 

1.4 
ფისკალური რისკების ანალიზის და მართვის მექანიზმების შემუშავება და 

შემდგომი დახვეწა 
200,000  

 

  
VII - სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემის 

განვითარება 

23 01 - 

სახელმწიფო 

ფინანსების 

მართვა 

                                                   
1,043,000  

1 სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმა 
                                                   

1,043,000 

1.1 
სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის განვითარების 

დაგეგმვა, შეფასება და ცნობადობის ამაღლება 

                                                   
140,000  

1.2 
ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვის და ეფექტური 

ფუნქციონირების ხელშეწყობა საჯარო სექტორში 

                                                   
600,000  

1.3 
შიდა აუდიტის საქმიანობის განვითარებისა და ეფექტური ფუნქციონირების 

ხელშეწყობა საჯარო სექტორში 

                                                   
303,000  
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VIII - ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 

ზედამხედველობა  

 23 06 - 

ბუღალტრული, 

აღრიცხვის 

ანგარიშგების და 

აუდიტის 

ზედამხედველობა 

                                                   
900,000  

1 ანგარიშგებების პორტალის ეფექტური ფუნქციონირება 
                                                   

300,000  

1.1 ანგარიშგებების პორტალის განვითარება 
                                                   

300,000  

2 აუდიტორული მომსახურების ხარისხის ზრდის ხელშეწყობა 
                                                   

500,000  

2.1 
აუდიტორული მომსახურების ხარისხის ზრდა 
 

                                                   
500,000 

3 ანგარიშგებების დეტალური მიმოხილვა 100,000  

 

  IX - ინფორმაციული ტექნოლოგიები 

 23 04 - ფინანსების 

მართვის 

ელექტრონული 

და ანალიტიკური 

უზრუნველყოფა 

                                                

3,766,940  

1 
საჯარო ფინანსების მართვის ინტეგრირებული საინფორმაციო 

სისტემის მხარდაჭერა და განვითარება 

                                                

3,766,940 

1.1 eBudget - სისტემის განვითარება და ახალი ფუნქციონალის დამატება 533,540 

1.2 eTreasury - სისტემის განვითარება და ახალი ფუნქციონალის დამატება 1,003,000 

1.3 eDMS - სისტემის განვითარება და ახალი ფუნქციონალის დამატება 210,600 

1.4 eHRMS - სისტემის განვითარება და ახალი ფუნქციონალის დამატება 433,700 

1.5 
ფინანსთა სამინისტროს ICT-ინფრასტრუქტურის მდგრადობის 

უზრუნველყოფა 1,586,100 

*აქტივობა განხორციელდება დონორის დაფინანსებით  

 

 


