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საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო არის საქართველოს კონსტიტუციისა და
„საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის
შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად შექმნილი აღმასრულებელი ხელისუფლების
ორგანო, რომელიც ახორციელებს სახელმწიფო მმართველობას საფინანსო-საბიუჯეტო და
საგადასახადო სფეროში; უზრუნველყოფს საქართველოს ტერიტორიაზე საბიუჯეტო და
საგადასახადო კანონმდებლობის დაცვასა და შესრულების კონტროლს; კომპეტენციის
ფარგლებში ახორციელებს ეკონომიკური დანაშაულის სფეროში პრევენციულ ოპერატიულსამძებრო საქმიანობას და აწარმოებს გამოძიებას; უზრუნველყოფს სახელმწიფოს საკუთრებაში მიქცეული მოძრავი ქონების განკარგვის ეფექტიანი პოლიტიკის გატარებას;
ახორციელებს სათამაშო ბიზნესის სახელმწიფოებრივ რეგულირებას.

სამინისტროს ფუნქციებია:
ა) საქართველოს კონსტიტუციისა და მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე
ქვეყნის

საფინანსო

სისტემის

მართვისა

და

საფინანსო-საბიუჯეტო

პოლიტიკის

რეგულირების ღონისძიებათა განხორციელება;
ბ) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსიდან გამომდინარე, ქვეყნის ეკონომიკური
პოლიტიკის განვითარების ძირითად მიმართულებათა ფარგლებში საფინანსო-საბიუჯეტო
პოლიტიკის ძირითადი დებულებებისა და საქართველოს ყოველწლიური სახელმწიფო
ბიუჯეტის ძირითად მონაცემთა და მიმართულებათა ჩამოყალიბება, აგრეთვე შესაბამისი
საფინანსო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;
გ) წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტის, ასევე
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობისა და საქართველოს
სახელმწიფო

ბიუჯეტის

შესრულების

ანგარიშის

მომზადება

და

საქართველოს
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კონსტიტუციითა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილ ვადებში მისი
წარდგენა საქართველოს მთავრობისათვის;
დ) სახელმწიფო, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკებისა და
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების შემოსულობათა აღრიცხვა,
ანგარიშგება და ანგარიშსწორება;
ე) სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციების
ვალდებულებათა რეგისტრაცია დადგენილი წესის მიხედვით; საბიუჯეტო ორგანიზაციის
მიერ რეგისტრირებული საბიუჯეტო ვალდებულების დამოწმების შესაბამისად გადახდა
დადგენილი წესის მიხედვით; უკან დასაბრუნებელ სახელმწიფო შემოსულობათა დაბრუნების პროცესის მართვა, აღრიცხვა და ანგარიშგება;
ვ) ყოველწლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის შესაბამისად შემოსულობებისა და
გადასახდელების ყოველკვარტალური ფინანსური გეგმის შედგენა;
ზ) ფინანსურ ინსტრუმენტებში სახაზინო სამსახურის ანგარიშზე არსებული
სახსრების განთავსება;
თ)

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

შედგენისა

და

შესრულების

წესის

შემუშავება,

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სახსრების ხარჯვის ნორმებისა და ნორმატივების სრულყოფა;
ი) სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის აღსრულება, მის შემოსულობათა
ოპერატიული მართვა, აღრიცხვა და ანგარიშგება;
კ) საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შემუშავება, დამტკიცება და მასში ცვლილების
შეტანა კანონმდებლობის შესაბამისად;
ლ) კანონმდებლობის შესაბამისად, საბიუჯეტო ანგარიშგებისა და ფორმის დადგენა,
აფხაზეთისა

და

აჭარის

ავტონომიური

რესპუბლიკებისა

და

ადგილობრივი

თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების შესრულების ანგარიშგების წარდგენის წესისა
და ვადების დადგენა;
მ)

აფხაზეთისა

და

აჭარის

ავტონომიური

რესპუბლიკების,

ადგილობრივი

თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების შესრულების პერიოდული (3 თვე, 6 თვე, 9
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თვე, წლიური) ანგარიშგების შედგენისა და წარდგენის წესის, ვადებისა და ფორმების
შემუშავება;
ნ) საქართველოს ეროვნულ ბანკთან, როგორც ფისკალურ აგენტ ბანკთან ერთად,
ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის მთავარი პარამეტრების დაცვაში მონაწილეობა;
ო)

საგადასახადო

პროგრამების

შედგენა,

პოლიტიკის
კონცეფციების

შემუშავების

უზრუნველყოფა,

ჩამოყალიბება

და

მათი

შესაბამისი

განხორციელების

ორგანიზება; საგადასახადო კანონმდებლობის საფუძველზე საგადასახადო შემოსავლების
სრული მობილიზების უზრუნველყოფა; ამ მიზნით სათანადო წინადადებათა მომზადება
და მათი განხორციელების ორგანიზება;
პ) საფინანსო-საბიუჯეტო და საგადასახადო პოლიტიკის განხორციელებასთან
დაკავშირებული საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების, საკანონმდებლო
აქტების, საქართველოს პრეზიდენტის ნორმატიული აქტების, საქართველოს მთავრობის
დადგენილებების, განკარგულებების, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანებების
შესრულების ორგანიზება და კონტროლი;
ჟ) საგადასახადო და საფინანსო-საბიუჯეტო კანონმდებლობის აღსრულებისა და
გამოყენების ინსტრუქციებისა და მეთოდური მითითებების შედგენა და დადგენილი
წესით მათი მოთხოვნების შესრულების უზრუნველყოფა;
რ) საგადასახადო ორგანოების მუშაობით მიღწეული და მოსალოდნელი შედეგების
ანალიზი და პროგნოზირება, მათი საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლებისა და შემდგომი
სრულყოფის შესახებ სათანადო რეკომენდაციების მომზადება;
ს) სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
საგამოძიებო
სამართლის

სამსახურის

შესახებ“

საპროცესო

სამართალდარღვევათა

საქართველოს

კოდექსის,

კოდექსის

შესაბამისად

კანონის,

საქართველოს

საქართველოს

სისხლის

ადმინისტრაციულ

საფინანსო-ეკონომიკურ

სფეროში

დანაშაულთა და სხვა სამართალდარღვევათა თავიდან აცილება, გამოვლენა-აღკვეთა,
გამოძიების წარმოება; საგადასახადო კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტების შესწავლა,
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ანალიზი და შეფასება; ამ სფეროში დანაშაულებისა და სხვა სამართალდარღვევის
წინააღმდეგ ბრძოლის ორგანიზება და მათი გამომწვევი მიზეზების აღმოსაფხვრელად შესაბამის წინადადებათა მომზადება;
ტ)

არასაგადასახადო

შემოსავლების

პროგნოზირება

და

მათი

შესრულების

მიმდინარეობის ანგარიშების მომზადება;
უ) სახელმწიფო საგარეო და საშინაო პირდაპირი და პირობითი (გარანტირებული)
ფინანსური ვალდებულებების აღრიცხვა, აგრეთვე ამ ვალდებულებათა მართვასა და
მომსახურებაში მონაწილეობა;
ფ) სახელმწიფოს მიმართ საქართველოს იმ ეკონომიკური აგენტების ფინანსურ
ვალდებულებათა აღრიცხვა, რომლებიც სარგებლობენ საგარეო წყაროებიდან მიღებული
სახელმწიფო საკრედიტო რესურსებით ან კრედიტებზე სახელმწიფო გარანტიებით,
აგრეთვე ამ ვალდებულებათა მართვასა და მომსახურებაში მონაწილეობა;
ქ) სახელმწიფო ვალის მართვა, კომპეტენციის ფარგლებში;
ღ)

სხვადასხვა

ვადიანი

სახელმწიფო

სასესხო

ვალდებულების

გამოშვების,

მიმოქცევისა და დაფარვის ძირითადი პირობების შემუშავება, ემისიების განხორციელება
და მის შედეგად წარმოქმნილი ვალდებულებების შესრულება;
ყ) სახელმწიფოს შიდა, რესურსების ხარჯზე გაცემული სესხების მართვა; სასესხო
ვალდებულებათა (დავალიანებათა) დაბრუნების უზრუნველყოფის მიზნით შესაბამისი
ღონისძიებების განხორციელება; საჭიროების შემთხვევაში სასესხო ვალდებულებათა
(დავალიანებათა) რესტრუქტურიზაციის თაობაზე წინადადებების მომზადება;
შ) მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ბუღალტრული აღრიცხვის საერთო
მეთოდოლოგიის შემუშავება, სამინისტროების, სხვა მხარჯავი დაწესებულებებისა და
საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების
საქმიანობის მეთოდოლოგიური ხელმძღვანელობა; ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოებისა
და ანგარიშგების ფორმების, ნორმებისა და წესების შემუშავება;
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ჩ) საიმპორტო საქონლისათვის გრანტის ან ჰუმანიტარული დახმარების სტატუსის
მინიჭების საკითხის განხილვა და სათანადო გადაწყვეტილების მიღება; საქართველოს
მიერ მიღებული გრანტების, ჰუმანიტარული და ტექნიკური დახმარების, სახელმწიფო
სექტორში

განხორციელებული

ინვესტიციების

აღრიცხვა

და

სათანადო

საჯარო

რეესტრების წარმოება;
ც)

ჰუმანიტარული

დახმარების

სტატუსის

მქონე

საქონლის

მონეტიზაციის

პროგრამების განხილვა, შეთანხმება;
ძ) უცხოური საინვესტიციო რესურსების მოზიდვაში მონაწილეობა და ქვეყანაში
ინვესტიციური პოლიტიკისადმი ფინანსური მხარდაჭერა, საერთაშორისო საფინანსო
ორგანიზაციებისა

და

ქვეყნების

ფინანსური

მხარდაჭერით

დასაფინანსებელი

საინვესტიციო პროექტების განხორციელების კოორდინაცია და ზედამხედველობა;
წ)

მოქმედი

ხელშეკრულებათა

კანონმდებლობის
დადების

შესაძლო

შესაბამისად,
ფინანსური

საქართველოს
შედეგების

საერთაშორისო

თაობაზე

დასკვნის

მომზადება;
ჭ) მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში,
სამეწარმეო საქმიანობის უფლების ლიცენზიის (ნებართვის) გაცემა და ლიცენზიის
(ნებართვის) პირობების შესრულების კონტროლი;
ხ)

საქართველოს

ტერიტორიაზე

ლატარიების,

აზარტული

და

მომგებიანი

თამაშობების სახელმწიფოებრივი რეგულირება; კანონმდებლობით დადგენილი წესით
აზარტული და მომგებიანი თამაშობების თითოეული სახეობის ნებართვის გაცემა,
ნებართვის მოქმედების შეჩერება, განახლება, მასში ცვლილებების შეტანა, გაუქმება და
საქმიანობის კონტროლი, აგრეთვე ამ სფეროში ნორმატიული აქტების პროექტების
შემუშავება;
ჯ)

კანონმდებლობით

დადგენილი

წესით,

მკაცრი

აღრიცხვის

ფორმების

შეთანხმების, რეგისტრაციის, დამზადების, შენახვის, გამოყენების და ექსპერტიზაუტილიზაციის საკითხთა მართვა; მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ნუსხის დამტკიცება;
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ჰ) კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ვადაგადაცილებულ საგადასახადო და
სასესხო დავალიანებათა რესტრუქტურიზაციის პროცესში მონაწილეობა;
ჰ.ა)

კანონმდებლობით

დადგენილი

წესით,

სახელმწიფოს

წილობრივი

მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მიერ მიღებული წმინდა მოგების განაწილების და
გამოყენების პროცესში მონაწილეობის მიღება;
ჰ.ბ) კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მონაწილეობის მიღება საქართველოს
ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოში;
ჰ.გ) სახელმწიფოს საკუთრებაში მიქცეული და განსაკარგავად გადაცემული მოძრავი
ქონების განკარგვის ეფექტიანი პოლიტიკის გატარების უზრუნველყოფა;
ჰ.დ) განსაკარგავად გადაცემული მოძრავი სახელმწიფო ქონების განკარგვა;
ჰ.ე) კომპეტენციის ფარგლებში, ქვეყნის განვითარების საშუალო და გრძელვადიანი
სტრატეგიის შემუშავების კოორდინაცია;
ჰ.ვ) „ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის შესახებ“ ევროპის
კონვენციის თანახმად საქართველოსათვის სავალდებულო ევროპის ადამიანის უფლებათა
სასამართლოს გადაწყვეტილებების ნებაყოფლობითი აღსრულების ფინანსური საკითხების
გადაწყვეტა;
ჰ.ზ)

კანონმდებლობით

დადგენილი

სხვა

ფუნქციების

განხორციელება.
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