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2015 წლის ხაზინა

საქართველოს კონსოლიდირებული ბიუჯეტი შემოსულობები
ანგარიშგების 01/01/2015 - 01/03/2015
პერიოდი:

ფორმა # 1

სულ
შემოს. კლას.
კოდი

დასახელება

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ტერიტორიული
ერთეულის
ბიუჯეტი

სულ

0

ჯამური

1,775,560,498.64

512,144,227.41

2,287,704,726.05

1

შემოსავლები

1,097,731,529.94

212,546,539.81

1,310,278,069.75

11

გადასახადები

1,015,927,203.95

31,166,392.12

1,047,093,596.07

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და
კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე
ფიზიკური პირებიდან

307,737,482.00

22,818,330.11

330,555,812.11

274,559,381.25

22,818,330.11

297,377,711.36

11111

საშემოსავლო გადასახადი

274,559,381.25

22,818,330.11

297,377,711.36

1111101

დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო
გადასახადი
დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო
გადასახადი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
დაფინანსებული საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან

232,250,708.67

18,543,791.11

250,794,499.78

55,395,707.66

2,227,828.55

57,623,536.21

10,296,254.68

3,540,750.92

13,837,005.60

166,558,746.33

12,775,211.64

179,333,957.97

26,282,354.83

3,291,033.74

29,573,388.57

5,116,036.04

447,905.80

5,563,941.84

502,089.59

32,819.14

534,908.73

1,229,349.94

1,758.84

1,231,108.78

511,039.59

13,047.78

524,087.37

26,112.38

0.00

26,112.38

134,608.32

0.00

134,608.32

173,390.58

0.00

173,390.58

2,160.00

0.00

2,160.00

2,859,769.32

171,074.26

3,030,843.58

5,471,761.99

316,899.44

5,788,661.43

111
1111

11111011

11111012

11111013
1111102

1111103
1111104
1111105

1111106

დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო
გადასახადი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების
საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან
დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო
გადასახადი არასაბიუჯეტო სექტორიდან
საშემოსავლო გადასახადი მეწარმე ფიზიკურ პირთა
საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან
საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ
მიღებული დივიდენდებიდან
საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ
მიღებული პროცენტებიდან
საშემოსავლო გადასახადი დიპლომატიურ
დაწესებულებებში დასაქმებული რეზიდენტი
ფიზიკური პირის მიერ მიღებული შემოსავლებიდან

1111199

არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი
(გარდა ქონების რეალიზაციიდან მიღებული
შემოსავლებისა)
არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი,
ქონების რეალიზაციიდან მიღებული
შემოსავლებიდან
საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ
მატერიალური აქტივების რეალიზაციით მიღებული
ნამეტიდან
საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირისთვის
ქონების ჩუქებიდან
საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ
ქონების მემკვიდრეობით მიღებიდან
საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ
ქონების იჯარით გაცემის შედეგად მიღებული
შემოსავლებიდან
სხვა არაკლასიფიცირებული საშემოსავლო გადასახადი

1112

გადასახადი საწარმოებიდან

33,122,197.38

0.00

33,122,197.38

11121

მოგების გადასახადი

33,122,197.38

0.00

33,122,197.38

1112101

საქართველოს საწარმოთა მოგების გადასახადი

21,720,080.45

0.00

21,720,080.45

11121011

გადასახადი საქართველოს საწარმოების მოგებიდან
მიღებული პროცენტებიდან
გადასახადი საქართველოს საწარმოების სხვა
მოგებიდან
უცხოური საწარმოების მოგების გადასახადი

136,743.90

0.00

136,743.90

21,583,336.55

0.00

21,583,336.55

3,074,318.86

0.00

3,074,318.86

49,992.65

0.00

49,992.65

1,191,858.30

0.00

1,191,858.30

1111107

1111108

1111109
1111110
1111111

11121012
1112102
11121021
11121022

გადასახადი უცხოური საწარმოების მოგებიდან
მიღებული დივიდენდებიდან
გადასახადი უცხოური საწარმოების მოგებიდან
მიღებული პროცენტებიდან
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11121023

გადასახადი უცხოური საწარმოების სხვა მოგებიდან

1,832,467.91

0.00

1,832,467.91

1112109

სხვა არაკლასიფიცირებული მოგების გადასახადი

8,327,798.07

0.00

8,327,798.07

1113

სხვა გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და
კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე, რომელთა
კლასიფიცირება შეუძლებელია
გადასახადები ქონებაზე

55,903.37

0.00

55,903.37

329.00

8,348,057.17

8,348,386.17

8,348,057.17

8,348,386.17

113
1131

გადასახდები უძრავ ქონებაზე

329.00

11311

ქონების გადასახადი

329.00

8,348,057.17

8,348,386.17

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
გადასახადი
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
გადასახადი
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი

0.00

2,987,737.24

2,987,737.24

0.00

16,059.00

16,059.00

0.00

153,229.91

153,229.91

0.00

58,699.45

58,699.45

0.00

94,530.46

94,530.46

329.00

1,624,370.97

1,624,699.97

329.00

1,392,640.87

1,392,969.87

0.00

231,730.10

231,730.10

0.00

3,565,877.85

3,565,877.85

0.00

259,597.29

259,597.29

0.00

3,306,280.56

3,306,280.56

1131109

ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ
ქონებაზე გადასახადი
არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ
უძრავ ქონებაზე გადასახადი
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი ფიზიკური პირებიდან
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი იურიდიული პირებიდან
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
ქონების გადასახადი
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან
სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადი

0.00

782.20

782.20

114

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

693,896,324.37

0.00

693,896,324.37

1141

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და
მომსახურებაზე
დამატებული ღირებულების გადასახადი

571,382,713.11

0.00

571,382,713.11

571,382,713.11

0.00

571,382,713.11

1141101

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული
პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან

337,371,025.67

0.00

337,371,025.67

11411011

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული
პროდუქციიდან
დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეული
მომსახურებიდან
დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ
გაწეული მომსახურებიდან
დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე არარეზიდენტის
მიერ გაწეული მომსახურებიდან

176,274,942.46

0.00

176,274,942.46

160,769,975.74

0.00

160,769,975.74

125,363,035.61

0.00

125,363,035.61

35,406,940.13

0.00

35,406,940.13

326,107.47

0.00

326,107.47

1131102
1131103
11311031
11311032
1131104
11311041
11311042
1131105
11311051
11311052

11411

11411012
114110121
114110122

11411013

დღგ საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების
უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში ან სხვა
ფულადი ვალდებულების გადახდევინების მიზნით
საქონლის, აგრეთვე "გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოების შესახებ" საქართველოს კანონით
განსაზღვრული წესით სამეურვეო ქონების აუქციონის,
პირდაპირი მიყიდვის ან სხვა წესით რეალიზაციიდან

1141102

დღგ იმპორტირებული პროდუქციიდან

234,011,687.44

0.00

234,011,687.44

1142

აქციზი

122,513,611.26

0.00

122,513,611.26

114201

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე
წარმოებული პროდუქციის რეალიზაციიდან

33,871,471.14

0.00

33,871,471.14
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11420104

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე
რეალიზებულ ვერმუტზე და სხვა ნატურალური
ღვინოებზე, რომლებსაც დამატებული აქვთ
მცენარეული ან არომატული ექსტრაქტები

11420108

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე
რეალიზებულ ეთილის სპირტზე
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე
რეალიზებულ სპირტიან სასმელებზე რომლებიც
მიღებულია ყურძნის ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით

11420109

166.00

0.00

166.00

133,850.00

0.00

133,850.00

197,620.90

0.00

197,620.90

11420112

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე
რეალიზებულ ჯინზე და ღვიის ნაყენზე

50.00

0.00

50.00

11420113

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე
რეალიზებულ არაყზე
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე
რეალიზებულ ლიქიორზე და ტკბილი ნაყენებზე

248,091.22

0.00

248,091.22

319.15

0.00

319.15

11420115

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე
რეალიზებულ სხვა სპირტიან სასმელებზე

333,298.00

0.00

333,298.00

11420116

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე
რეალიზებულ ლუდზე
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე
რეალიზებულ ფილტრიან სიგარეტზე, თამბაქოს
შემცველობით
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე
რეალიზებულ ყველა დანარჩენ უფილტრო
სიგარეტზე და პაპიროსზე
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე
რეალიზებულ ბუნებრივ აიროვან კონდესატზე და
ბუნებრივ აირზე, გარდა მილსადენისა

3,083,762.90

0.00

3,083,762.90

15,817,507.50

0.00

15,817,507.50

144,705.00

0.00

144,705.00

3,925,693.02

0.00

3,925,693.02

899,816.16

0.00

899,816.16

147.00

0.00

147.00

9,086,444.29

0.00

9,086,444.29

85,726,326.76

0.00

85,726,326.76

4,172.00

0.00

4,172.00

4,669.00

0.00

4,669.00

9,331.00

0.00

9,331.00

20.00

0.00

20.00

518,739.58

0.00

518,739.58

95,769.00

0.00

95,769.00

642,192.00

0.00

642,192.00

128,138.00

0.00

128,138.00

15,405.00

0.00

15,405.00

3,847,044.09

0.00

3,847,044.09

95,699.00

0.00

95,699.00

11420114

11420119

11420120

11420123

11420128

11420131

11420133

114202
11420201
11420202
11420203
11420207

11420208
11420209

11420210
11420211
11420212
11420213
11420214

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე
რეალიზებულ ნავთობის აირებზე და აირისებრ
ნახშირწყალბადებზე
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე
რეალიზებულ მისართზე, გამხსნელზე,
ანტიდეტონატორზე
აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე
მობილურ კომუნიკაციებზე მომსახურების გაწევიდან
აქციზის გადასახადი იმპორტირებული
პროდუქციიდან
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ცქრიალა და
შუშხუნა ღვინოებზე (მათ შორის შამპანური)
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ შემაგრებულ
ღვინოებზე - ჩამოსხმული
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ შემაგრებულ
ღვინოებზე - ჩამოსასხმელი
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სხვა
დადუღებულ სასმელებზე (ვაშლის სიდრი, პერი,
თაფლის სასმელი), დადუღებული სასმელების
ნარევზე და დადუღებული სასმელებისა და
უალკოჰოლო სასმელების ნარევზე
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ეთილის
სპირტზე
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სპირტიან
სასმელებზე რომლებიც მიღებულია ყურძნის ღვინის
ან ჭაჭის დისტილაციით
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ვისკზე
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ რომზე და
ტაფიაზე
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ჯინზე და ღვიის
ნაყენზე
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ არაყზე
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ლიქიორზე და
ტკბილი ნაყენებზე
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11420215
11420216
11420217

11420218

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სხვა სპირტიან
სასმელებზე
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ლუდზე
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სიგარაზე
სიგარები წაჭრილი ბოლოებით, თამბაქოს
შემცველობით
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სიგარელებზე
(წვრილი სიგარები), თამბაქოს შემცველობით

11420219

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ფილტრიან
სიგარეტზე, თამბაქოს შემცველობით

11420220

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ყველა
დანარჩენ უფილტრო სიგარეტზე და პაპიროსზე
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ მსუბუქი
ავტომობილებზე
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ნავთობის
მსუბუქ დისტილატები
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ნავთობის
საშუალო დისტილატებზე
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ნავთობის მძიმე
დისტილატებზე
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ზეთებზე და
ქვანახშირის ფისებისაგან მაღალ ტემპერატურაზე
გამოხდილ სხვა პროდუქტებზე, ანალოგიურ
პროდუქტებზე, რომლებშიც არომატული
შემადგენელი ნაწილების მასა აღემატება
არაარომატულების მასას

11420222
11420224
11420225
11420226
11420227

11420228
11420229

11420230
11420231
11420232
114209

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ნავთობის
აირებზე და აირისებრ ნახშირწყალბადებზე
აქციზი საქ. ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობზე
და ნავთობპროდუქტებზე, მიღებული ბიტუმოვანი
ქანებისაგან, ნედლის გარდა: პროდუქტებზე, სხვა
ადგილას დაუსახლებელი ან ჩაურთველი, ბიტუმოვანი
ქანებისაგან მიღებული ნავთობის ან
ნავთობპროდუქტების 70 მას.% ან მეტი შემცვე
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ პიროლიზის
თხევად პროდუქტზე
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ მისართზე,
გამხსნელზე, ანტიდეტონატორზე
აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ საპოხ
მასალებზე და საშუალებებზე
სხვა არაკლასიფიცირებული აქციზი

174,977.91

0.00

174,977.91

449,926.00

0.00

449,926.00

8,039.00

0.00

8,039.00

9,990.00

0.00

9,990.00

33,862,973.50

0.00

33,862,973.50

14.00

0.00

14.00

20,206,790.03

0.00

20,206,790.03

13,750,673.75

0.00

13,750,673.75

68,472.00

0.00

68,472.00

10,740,128.22

0.00

10,740,128.22

928.00

0.00

928.00

155,257.00

0.00

155,257.00

842,092.57

0.00

842,092.57

896.00

0.00

896.00

46,679.08

0.00

46,679.08

47,311.03

0.00

47,311.03

2,915,813.36

0.00

2,915,813.36

2,850,164.82

0.00

2,850,164.82

65,648.54

0.00

65,648.54

11,342,431.57

0.00

11,342,431.57

11,342,431.57

0.00

11,342,431.57

1142091

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე
წარმოებული სხვა არაკლასიფიცირებული
პროდუქციის რეალიზაციიდან

1142092

აქციზის გადასახადი სხვა არაკლასიფიცირებული
იმპორტირებული პროდუქციიდან

115
1151

გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეოეკონომიკურ ოპერაციებზე
იმპორტის გადასახადი

116

სხვა გადასახადები

2,950,637.01

4.84

2,950,641.85

1161

სხვა გადასახადები მეწარმე სუბიექტებიდან

2,534,390.75

0.00

2,534,390.75

11611

ჯარიმები და საურავები საგადასახადო
სამართალდარღვევების გამო
ჯარიმა საგადასახადო ორგანოში გადასახადის
გადამხდელად აღრიცხვაზე დადგომის წესის
დარღვევისათვის
ჯარიმა შემოსავლებისა და ხარჯების, აგრეთვე
გადასახადით დასაბეგრი სხვა ობიექტების აღრიცხვის
წესის დარღვევისათვის
ჯარიმა გადახდის წყაროსთან გადასახადის
დაუკავებლობისათვის
ჯარიმა საგადასახადო ორგანოს თანამდებობის
პირისათვის წინააღმდეგობის გაწევისათვის

1,626,711.11

0.00

1,626,711.11

500.00

0.00

500.00

2,109.10

0.00

2,109.10

10.00

0.00

10.00

600.00

0.00

600.00

1161101

1161102

1161103
1161104
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1161106

ჯარიმა საგადასახადო ორგანოსათვის სააღრიცხვო
დოკუმენტაციის ან/და დაბეგვრასთან დაკავშირებული
ინფორმაციის წარუდგენლობისათვის

6,846.05

0.00

6,846.05

1161107

ჯარიმა მოსახლეობასთან ფულადი ანგარიშსწორებისას
საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების წესის
დარღვევისათვის
ჯარიმა გადასახადის გადარიცხვის თაობაზე
საგადასახადო ორგანოს საინკასო დავალებისა და
გადასახადის გადამხდელის/საგადასახადო აგენტის ან
სხვა ვალდებული პირის საგადახდო დავალების
შესრულების ვადის დარრვევისათვის

319,503.19

0.00

319,503.19

100.00

0.00

100.00

71,152.69

0.00

71,152.69

1,225,890.08

0.00

1,225,890.08

907,679.64

0.00

907,679.64

416,246.26

0.00

416,246.26

357,520.82

0.00

357,520.82

54,935.83

0.00

54,935.83

3,789.61

0.00

3,789.61

0.00

4.84

4.84

44,574,639.84

147,650,400.00

192,225,039.84

35,346,267.18

0.00

35,346,267.18

35,213,867.99

0.00

35,213,867.99

132,399.19

0.00

132,399.19

1161108

1161110

1161199
11612

ჯარიმა დოკუმენტების გარეშე მატერიალური
ფასეულობის ტრანსპორტირებისათვის
(გადაზიდვისათვის) და აღურიცხაობისათვის
სხვა არაკლასიფიცირებული ჯარიმები და საურავები

11631

საქართველოს ეკონომიკური საზღვრის
გადაკვეთასთან დაკავშირებული ჯარიმები
სხვა არაკლასიფიცირებული საერთო
სახელმწიფოებრივი გადასახადები
დამქირავებლის სოციალური გადასახადი

11632

მეწარმე ფიზიკური პირის სოციალური გადასახადი

11633

სხვა არაკლასიფიცირებული საერთო
სახელმწიფოებრივი გადასახადები
სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი
გადასახადი
გრანტები

1163

1164
13
131
1311

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები
მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

1312

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

132

9,228,372.66

0.00

9,228,372.66

1321

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული
გრანტები
მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

978,525.83

0.00

978,525.83

1322

კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

8,249,846.83

0.00

8,249,846.83

133

0.00

147,650,400.00

147,650,400.00

1331

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული
გრანტები
გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

0.00

147,627,000.00

147,627,000.00

13311

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

0.00

147,627,000.00

147,627,000.00

133111

მიმდინარე

0.00

145,134,000.00

145,134,000.00

1331111

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.00

140,074,600.00

140,074,600.00

1331112

მიზნობრივი ტრანსფერი

0.00

1,928,800.00

1,928,800.00

1331113

სპეციალური ტრანსფერი

0.00

3,130,600.00

3,130,600.00

133112

კაპიტალური

0.00

2,493,000.00

2,493,000.00

1331121

სპეციალური ტრანსფერი

0.00

2,400,000.00

2,400,000.00

1331122

კაპიტალური ტრანსფერი

0.00

93,000.00

93,000.00

1332

0.00

23,400.00

23,400.00

0.00

23,400.00

23,400.00

133211

გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი
ბიუჯეტიდან
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის
რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან
მიმდინარე

0.00

23,400.00

23,400.00

1332111

სპეციალური ტრანსფერი

0.00

23,400.00

23,400.00

14

სხვა შემოსავლები

37,229,686.15

33,729,747.69

70,959,433.84

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

7,353,488.76

11,174,002.64

18,527,491.40

1411

პროცენტები

7,292,601.88

3,264,060.90

10,556,662.78

14112

საფინანსო ინსტიტუტებზე გაცემული სესხებიდან
(კრედიტებიდან) მიღებული პროცენტი (სარგებელი)

6,107,874.96

0.00

6,107,874.96

14113

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედ
საწარმოებზე გაცემული სესხებიდან (კრედიტებიდან)
მიღებული პროცენტი (სარგებელი)

1,023,909.48

130.90

1,024,040.38

13321
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14114

კერძო საწარმოებზე გაცემული სესხებიდან
(კრედიტებიდან) მიღებული პროცენტი (სარგებელი)

14115

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული
პროცენტები
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი
პროცენტებიდან
დივიდენდები

14119
1412

160,804.04

0.00

160,804.04

0.00

3,246,744.18

3,246,744.18

13.40

17,185.82

17,199.22

7,000.00

471,514.66

478,514.66

7,000.00

0.00

7,000.00

14121

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი
საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები

14122

ა/რესპუბლიკის ხელისუფლების წილობრივი
მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების და კერძო
საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები

0.00

468,000.00

468,000.00

14123

ადგილობრივი ხელისუფლების წილობრივი
მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების და კერძო
საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები

0.00

3,000.00

3,000.00

14129

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული
დივიდენდებიდან
რენტა

0.00

514.66

514.66

53,886.88

7,438,427.08

7,492,313.96

222.41

6,640,397.18

6,640,619.59

0.00

4,941,013.59

4,941,013.59

0.00

125,277.94

125,277.94

0.00

1,391.36

1,391.36

222.41

325,115.28

325,337.69

0.00

281,643.00

281,643.00

0.00

17,434.00

17,434.00

0.00

948,522.01

948,522.01

390.00

0.00

390.00

1415
14151
1415101
1415102

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით
სარგებლობისათვის
მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

1415103

მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული
რესურსებით სარგებლობისათვის
მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული ტყის
არამერქნული რესურსებით და ტყის მერქნიანი
მცენარეების პროდუქტებით სარგებლობისათვის

1415104

მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის

1415105

მოსაკრებელი ცხოველთა სამყაროს რესურსებით
სარგებლობისათვის
მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების
ამოღებაზე
სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით
სარგებლობისათვის მოსაკრებელი
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

1415106
1415109
14153
14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

36,503.07

778,029.90

814,532.97

1415401

სახელმწიფო მიწის იჯარიდან და მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან,
რომელიც განლაგებულია ავტონომიური
რესპუბლიკის ტერიტორიაზე და არ არის
ავტონომიური რესპუბლიკის სარგებლობაში

1,301.33

700.72

2,002.05

1415402

სახელმწიფო მიწის იჯარიდან და მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან,
რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ავტონომიური
რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და არ არის
ადგილობრივი თვითმმ

11,839.62

6,375.17

18,214.79

1415404

სახელმწიფო მიწის იჯარიდან და მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან,
რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულების (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისა)
სარგებლობაშია

0.00

17,385.00

17,385.00

1415405

ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებაში
არსებული მიწის იჯარიდან და მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
მიღებული შემოსავალი

23,362.12

43,386.86

66,748.98
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1415406

142

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების
საკუთრებაში არსებული მიწის იჯარიდან და
მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი
სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით
მიღებული შემოსავლები
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1421

საბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და
გადასახდელები
საბაჟო მოსაკრებელი***

14155

14221
142212

0.00

710,182.15

710,182.15

16,771.40

20,000.00

36,771.40

11,003,431.16

9,939,280.42

20,942,711.58

0.00

1,400.00

1,400.00

10,665,513.18

9,193,058.25

19,858,571.43

9,112.95

0.00

9,112.95

64,800.00

7,200.00

72,000.00

142213

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების
მოსაკრებელი
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.00

747,452.15

747,452.15

14221302

სათამაშო აპარატებიდან

0.00

92,980.00

92,980.00

14221303

ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან

0.00

40,000.00

40,000.00

14221304

წამახალისებელი გათამაშებიდან

0.00

496,923.42

496,923.42

14221305

სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშობიდან

0.00

15.00

15.00

14221307

აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშობის მოწყობის
ნებართვით ორგანიზებული ობიექტის გარეთ
განთავსებული, სისტემურ-ელექტრონული ფორმით
მოწყობილი აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშობის
სალარო

0.00

570.00

570.00

14221308

კლუბის მაგიდიდან

0.00

10,000.00

10,000.00

14221309

სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის
მოსაკრებელი
სამორინეს მაგიდიდან

0.00

1,963.73

1,963.73

0.00

105,000.00

105,000.00

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის
მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების
გაცემისათვის
პრობაციის მოსაკრებელი

0.00

6,203,540.99

6,203,540.99

0.00

1,627,994.32

1,627,994.32

39,828.22

0.00

39,828.22

0.00

7,400.00

7,400.00

0.00

14,000.00

14,000.00

126,075.21

16,852.00

142,927.21

4,080.01

0.00

4,080.01

21,721.20

0.00

21,721.20

224.00

0.00

224.00

0.00

16,852.00

16,852.00

100,050.00

0.00

100,050.00

7,645,147.62

567,657.39

8,212,805.01

25.00

0.00

25.00

1,500.00

0.00

1,500.00

14221310
142214
142216
142217
142218
142219

14222
1422203
1422206
1422211

1422213

1422299
14223

მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვის
დაჩქარებისათვის
პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი
მომიქცევის კოდექსის 25' მუხლით
გათვალისწინებული მშენებლობის (გარდა
განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან
ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) სახელმწიფოტექნიკური ზედამხედველობის მომახურების
მოსაკრებელი
სალიცენზიო მოსაკრებლები
მოსაკრებელი ბირთვული და რადიაციული
საქმიანობის ლიცენზირებიდან
მოსაკრებელი კერძო და სათემო მაუწყებლობის
ლიცენზირებიდან
მოსაკრებელი სამედიცინო საქმიანობის გენერალური,
სპეციალური და სხვა ლიცენზირებიდან
მოსაკრებელი ტყით სარგებლობის გენერალური ან ხეტყის დამზადებისა და სამონადირეო მეურნეობის
სპეციალური, აგრეთვე სასარგებლო წიაღისეულის
მოპოვების და მიწისქვეშა სივრცის გამოყენების
ლიცენზირებიდან
სხვა არაკლასიფიცირებული სალიცენზიო
მოსაკრებელი
სანებართვო მოსაკრებლები

1422301

მოსაკრებელი ვეტერინარულ და ფიტოსანიტარულ
კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის
ტრანზიტის და/ან იმპორტის ნებართვაზე

1422302

მოსაკრებელი გარემოზე ზემოქმედების ნებართვაზე

გვერდი 7 - 14 დან

1422304

მოსაკრებელი შეზღუდულად ბრუნვადი მასალების
წარმოების, ტრანსპორტირების, იმპორტის, ექსპორტის,
რეექსპორტის ან ტრანზიტის ნებართვაზე

3,268.50

0.00

3,268.50

1422305

მოსაკრებელი სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი
მასალების გამოყენების ნებართვაზე
მოსაკრებელი ბირთვული და რადიაციული
საქმიანობის ნებართვაზე
მოსაკრებელი გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი
ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობების, მათი
ნაწილებისა და დერივატების ექსპორტის, იმპორტის,
რეექსპორტისა და ზღვიდან ინტროდუქციის
ნებართვაზე
მოსაკრებელი იარაღისა და საბრძოლო იმპორტის,
ექსპორტის, რეექსპორტის ან ტრანზიტის, სამხედროსაბრძოლო იარაღის ექსპორტის, იმპორტის,
რეექსპორტის, ტრანზიტის, შიდა გადამუშავების, გარე
გადამუშავების და დროებითი შემოტანის ან/და
გატანის ნებართვაზე

280.00

0.00

280.00

120.00

0.00

120.00

450.00

0.00

450.00

5,636.62

0.00

5,636.62

26,268.00

0.00

26,268.00

0.00

410,851.99

410,851.99

1422306
1422307

1422308

1422309

მოსაკრებელი იარაღისა და საბრძოლო მასალის
გადატანა-გადაზიდვისა და გადაგზავნის, იარაღის
ერთი სახეობის ცალკეული ეგზემპლიარების
საქართველოში შემოტანისა და საქართველოდან
გატანის, იარაღის შეძენის ნებართვაზე

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული
მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული
ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

1422313

მოსაკრებელი განსაკუთრებული მნიშვნელობის
ობიექტების, მათ შორის რადიაციული ან ბირთვული
ობიექტების მშენებლობის ნებართვაზე

71,399.00

0.00

71,399.00

1422315

მოსაკრებელი საერთაშორისო საავტომობილო
რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისა და სატვირთო
გადაზიდვის ნებართვაზე
მოსაკრებელი ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის
ექსპორტის, იმპორტის, რეექსპორტისა და ტრანზიტის
ნებართვაზე
მოსაკრებელი სამორინეს, სათამაშო აპარატების
სალონის, ტოტალიზატორის, ლოტოს, ბინგოს და
წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის ნებართვაზე

46,000.00

0.00

46,000.00

480.00

0.00

480.00

7,470,000.00

0.00

7,470,000.00

1422316

1422319

1422320

მოსაკრებელი სამკურნალო საშუალებების ექსპორტისა
და იმპორტის, ფარმაკოლოგიური საშუალებების
კლინიკური კვლევის და ფარმაცევტული წარმოების, I,
II ჯგუფის აფთიაქების და სააფთიაქო პუნქტის
საქმიანობების ნებართვაზე

10,630.00

0.00

10,630.00

1422322

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე სამუშაოების,
არქეოლოგიური სამუშაოებისა და საქართველოს
კულტურულ ფასეულობათა საქართველოდან გატანის
ნებართვაზე
სხვა არაკლასიფიცირებული სანებართვო
მოსაკრებელი
სარეგისტრაციო მოსაკრებლები

8,440.50

0.00

8,440.50

650.00

156,805.40

157,455.40

227,020.11

0.00

227,020.11

1,000.00

0.00

1,000.00

182,950.00

0.00

182,950.00

43,070.11

0.00

43,070.11

88.00

0.00

88.00

1422399
14225
1422502

საერთაშორისო, საქართველოს და ადგილობრივი
შემოქმედებითი კავშირების, მოქალაქეთა
პოლიტიკური გაერთიანების სარეგისტრაციო, აგრეთვე
მათ წესდებაში ან დებულებაში ცვლილებების ან/და
დამატებების შეტანაზე მოსაკრებელი

1422507

სამედიცინო სამკურნალო საშუალებების, მასალების,
ნაკეთობების და სხვა საგნების სარეგისტრაციო
მოსაკრებელი
სხვა არაკლასიფიცირებული სარეგისტრაციო
მოსაკრებელი
სახელმწიფო საექსპერტიზო მოსაკრებელი

1422599
14226
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1422609
14227
1422701

სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო
საექსპერტიზო მოსაკრებელი
სახელმწიფო ბაჟი

88.00

0.00

88.00

2,138,395.67

0.00

2,138,395.67

2,030,256.32

0.00

2,030,256.32

325.00

0.00

325.00

4,630.00

0.00

4,630.00

1422709

სახელმწიფო ბაჟი სასამართლოებში განსახილველ
საქმეებზე
საქართველოს ბაჟი სახელმწიფო სასაზღვრო-გამტარ
პუნქტებში საქართველოს ორდინალური ვიზის
გაცემისათვის
სახელმწიფო ბაჟი საქართველოს საგარეო საქმეთა
სამინისტროს ან საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს მიერ დოკუმენტების გამოთხოვისათვის
ან/და ლეგალიზაციისათვის
სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ბაჟი

103,184.35

0.00

103,184.35

14228

საკონსულო მოსაკრებელი

372,407.86

0.00

372,407.86

1422801

მოსაკრებელი უცხო სახელმწიფოში საქართველოს
საკონსულო დაწესებულებების მიერ შესრულებული
საკონსულო მოქმედებებისათვის

338,328.33

0.00

338,328.33

1422802

მოსაკრებელი უცხო სახელმწიფოში საქართველოს
საკონსულო დაწესებულებების მიერ შესრულებული
სანოტარო მოქმედებებისათვის

16,065.45

0.00

16,065.45

1422803

8,160.57

0.00

8,160.57

9,804.09

0.00

9,804.09

1422809

მოსაკრებელი უცხო სახელმწიფოში საქართველოს
საკონსულო დაწესებულებების მიერ დოკუმენტების
გამოთხოვისათვის
მოსაკრებელი უცხო სახელმწიფოში საქართველოს
საკონსულო დაწესებულებების მიერ დოკუმენტების
ლეგალიზაციისათვის
სხვა არაკლასიფიცირებული საკონსულო მოსაკრებელი

49.42

0.00

49.42

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

42,637.54

885.90

43,523.44

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.00

75.50

75.50

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და
მომსახურება
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

337,917.98

744,822.17

1,082,740.15

70,375.95

102.00

70,477.95

70,375.95

0.00

70,375.95

0.00

102.00

102.00

238,524.80

744,720.17

983,244.97

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან
მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
გადაცემიდან
საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან,
მიღებული შემოსავალი
სახელმწიფო შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან
მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი, რომელიც
განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკის
ტერიტორიაზე და სახელმწიფო სარგებლობაშია

238,524.80

709,839.35

948,364.15

195,759.97

0.00

195,759.97

104.00

56.00

160.00

14232013

სახელმწიფო შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან
მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი, რომელიც
განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულების (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისა) ტე

1,802.62

970.64

2,773.26

14232015

სახელმწიფო შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან
მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
გადაცემიდან, რომელიც ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ავტონომიური
რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულების) სარგებლობაშია

0.00

10,035.00

10,035.00

1422705

1422706

1422804

14231
1423101
1423109
14232
1423201

14232011

14232012

აქციზური მარკების ნომინალური ღირებულებიდან
მიღებული შემოსავლები
სხვა არაკლასიფიცირებული საქონლის
რეალიზაციიდან
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
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14232016

14232017

ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებაში
არსებული შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან
მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
საკუთრებაში არსებული შენობებისა და ნაგებობების
იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და
სხვა) გადაცემიდან, მიღებული შემოსავალი

40,858.21

75,879.57

116,737.78

0.00

622,898.14

622,898.14

1423202

შემოსავალი მანქანა-დანადგარებისა და
მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0.00

18,220.00

18,220.00

14232027

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
საკუთრებაში არსებული მანქანა-დანადგარების და
მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან,
მიღებული შემოსავალი
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული
მომსახურების გაწევიდან
სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული
საქონლიდან და მომსახურებიდან
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

0.00

18,220.00

18,220.00

0.00

16,660.82

16,660.82

29,017.23

0.00

29,017.23

1423209
14233
143

8,375,056.29

8,465,115.79

16,840,172.08

1431

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

3,249,197.66

7,770,366.70

11,019,564.36

14311

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სფეროებში

21,495.64

493,893.47

515,389.11

143110

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

901.87

188,188.27

189,090.14

1431103

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
მმართველობის წესის ხელმყოფი სხვა
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

901.87

188,188.27

189,090.14

143111

შემოსავალი ჯარიმებიდან ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევების გამო მოქალაქეთა საბინაო
უფლებების, საბინაო–კომუნალური მეურნეობისა და
კეთილმოწყობის დარგში
დასუფტავების წესების დარღვევის გამო

0.00

98,522.35

98,522.35

0.00

82,977.35

82,977.35

თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიის
კეთილმოწყობის წესების დარღვევის გამო
თვითმმართველი ერთეულის იერსახის დამახინჯების
გამო
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სამოქალაქო
რეესტრის სააგენტოს საქმიანობასთან დაკავშირებულ
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა გამო

0.00

15,475.00

15,475.00

0.00

70.00

70.00

8,784.75

0.00

8,784.75

3,500.00

0.00

3,500.00

1431111
1431112
1431113
143112

143113

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და სურავები)
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სფეროში
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

14312

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

0.00

39,672.34

39,672.34

14313

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში

45,583.76

309,950.58

355,534.34
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14314

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა დაცვის,
განათლებისა და აღზრდის სფეროში

0.00

5,406.40

5,406.40

14315

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
მრეწველობის, ელექტრო და თბოენერგიის
გამოყენებისა და წყალმომარაგების დარგში

2,512.34

62.50

2,574.84

14316

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
სოფლის მეურნეობაში, ვეტერინალურ - სანიტარული
წესების დარღვევა

71,742.22

3,000.00

74,742.22

14317

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და
კავშირგაბმულობის დარგში

3,034,342.62

6,458,799.86

9,493,142.48

143171

საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის

2,974,165.89

4,459,119.31

7,433,285.20

0.00

805,199.34

805,199.34

200.00

54,408.17

54,608.17

59,976.73

1,139,173.04

1,199,149.77

შემოსავალი სანქციებიდან(ჯარიმები და საურავები)
საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადამყვანის
პირობების დარღვევის გამო
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში

0.00

900.00

900.00

0.00

49,681.73

49,681.73

14319

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

1,794.55

46,291.73

48,086.28

143199

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული
სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

58,539.91

76,897.47

135,437.38

1432

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
საზღვრის უკანონოდ დარღვევის გამო

208,291.00

0.00

208,291.00

1433

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
გაცემული სესხების დაფარვის ვადების დარღვევის
გამო
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში
გამოვლენილი დარღვევის გამო
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული
სამართალდარღვევების გამო

1,989.42

0.00

1,989.42

2,600.00

295,366.59

297,966.59

4,440,733.49

0.00

4,440,733.49

54,830.00

0.00

54,830.00

72.66

0.00

72.66

417,342.06

399,382.50

816,724.56

143172

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
დედაქალაქის ტერიტორიაზე ავტოტრანსპორტის
პარკირების წესების დარღვევის გამო

143173

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
უბილეთო მგზავრობის გამო
სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და
კავშირგაბმულობის დარგში

143174

143175

14318

1434

1435

1436

1437

1439

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
სათამაშო ბიზნესის სფეროში სანებართვო პირობების
დარღვევის გამო
შემოსავალი სანქციებიდან(ჯარიმები და საურავები)
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონით
გათვალისწინებული სამართალდარღვევების გამო
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული
სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
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144

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

51,776.75

0.00

51,776.75

1441

მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების
გარდა
სხვა.მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები,
გრანტების გარდა
კაპიტალური ნებაყოფლობითი ტრანსფერები,
გრანტების გარდა
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული
შემოსავლები
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის
არასასოფლო-სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას
სანაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და
მიყენებული ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული
შემოსავალი
სახელმწიფოსადმი მიყენებული ზიანის
ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი
შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის
გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან

48,776.75

0.00

48,776.75

48,776.75

0.00

48,776.75

3,000.00

0.00

3,000.00

10,445,933.19

4,151,348.84

14,597,282.03

0.00

178,819.68

178,819.68

57,983.74

88,027.90

146,011.64

306,354.19

1,840,458.86

2,146,813.05

8,131.76

0.00

8,131.76

229,253.49

0.00

229,253.49

0.00

119,536.00

119,536.00

55,390.75

0.00

55,390.75

3,364,069.32

661,079.40

4,025,148.72

14,504.57

545.81

15,050.38

0.00

217,876.59

217,876.59

0.00

215,740.45

215,740.45

5,791,200.00

0.00

5,791,200.00

0.00

315,305.00

315,305.00

619,045.37

513,959.15

1,133,004.52

25,921,068.63

6,778,016.22

32,699,084.85

25,822.77

383,183.45

409,006.22

14412
1442
145
1451

14510
14511

14512
14513
14515
14516

14517
1452
1454

ჯართის რეალიზაციის შედეგად მიღებული
შემოსავალი
შემოსავალი შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის
ექსპორტის მომსახურების ტარიფიდან
შემოსავალი მწვანე ნარგავის აღდგენითი
ღირებულებიდან
შემოსავალი ფერადი ლითონების დამუშავებული
შენადნობის ექსპორტის მომსახურების ტარიფიდან
წინა წელს გამოუყენებული და დაბრუნებული
საბიუჯეტო სახსრები
ვალუტის კურსის ცვლილებით გამოწვეული
შემოსავალი
შემოსავალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების
პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან

1455

შემოსავალი სხვა მართვის უფლების გადაცემიდან

1456

გზათსარგებლობის საფასურით მიღებული
შემოსავალი
შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული
სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე

1458

1459

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

31

შემოსულობა არაფინანსური აქტივებიდან

311

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

3111

შემოსულობა შენობებისა და ნაგებობების გაყიდვიდან

347.35

363,524.95

363,872.30

31111

შემოსულობა საცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან

342.35

0.65

343.00

311111

შემოსულობა საერთო-სახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის საცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან

342.00

0.00

342.00

311116

შემოსულობა ავტონომიური რესპუბლიკების
საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი შენობების
გაყიდვიდან
შემოსულობა არასაცხოვრებელი შენობების
გაყიდვიდან
შემოსულობა საერთო-სახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის არასაცხოვრებელი შენობების
გაყიდვიდან
შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულების საკუთრებაში არსებული
არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან
შემოსულობა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან

0.35

0.65

1.00

5.00

363,524.30

363,529.30

5.00

0.00

5.00

0.00

363,524.30

363,524.30

3,613.32

19,658.50

23,271.82

325.00

19,301.00

19,626.00

31112
311121

311127

3112
31121

შემოსულობა სატრანსპორტო საშუალებების
გაყიდვიდან
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311211

311216

311217

31122
311221

311226

3113
31132

შემოსულობა საერთო-სახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის სატრანსპორტო საშუალებების
გაყიდვიდან
შემოსულობა ავტონომიური რესპუბლიკების
საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო
საშუალებების გაყიდვიდან
შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულების საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო
საშუალებების გაყიდვიდან
შემოსულობა სხვა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან
შემოსულობა საერთო-სახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის სხვა მანქანა-დანადგარების
გაყიდვიდან
შემოსულობა ავტონომიური რესპუბლიკების
საკუთრებაში არსებული სხვა მანქანა-დანადგარების
გაყიდვიდან
შემოსულობა სხვა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

45.00

0.00

45.00

280.00

520.00

800.00

0.00

18,781.00

18,781.00

3,288.32

357.50

3,645.82

3,095.82

0.00

3,095.82

192.50

357.50

550.00

21,862.10

0.00

21,862.10

21,862.10

0.00

21,862.10

21,862.10

0.00

21,862.10

21,862.10

0.00

21,862.10

0.00

131.65

131.65

312

შემოსულობა არამატერიალური ძირითადი აქტივების
გაყიდვიდან
შემოსულობა სხვა არამატერიალური ძირითადი
აქტივების გაყიდვიდან
შემოსულობა საერთო-სახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის სხვა არამატერიალური ძირითადი
აქტივების გაყიდვიდან
შემოსულობა მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან

3122

სხვა მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან

0.00

131.65

131.65

31224

შემოსულობა შემდგომი რეალიზაციისათვის შეძენილი
საქონლის გაყიდვიდან
შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების
გაყიდვიდან
შემოსულობა მიწის გაყიდვიდან

0.00

131.65

131.65

25,895,245.86

6,394,701.12

32,289,946.98

18,680.64

6,394,701.12

6,413,381.76

311322
3113221

314
3141
314102

შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების
გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი
თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური
რესპუბლიკების ადგილობრივი
თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე

16,519.50

16,519.50

33,039.00

314103

შემოსულობა ავტონომიური რესპუბლიკების
საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან
შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლოსამეურნეო მიწების გაყიდვიდან
შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების
გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი
თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური
რესპუბლიკების ადგილობრივი
თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე

0.00

378,583.08

378,583.08

0.00

5,739,196.19

5,739,196.19

2,161.14

4,013.51

6,174.65

0.00

991.85

991.85

314104

314106

314108

314109

შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულების საკუთრებაში არსებული სასოფლოსამეურნეო მიწების გაყიდვიდან
შემოსულობა მიწაზე უფლების აღიარებიდან

0.00

255,396.99

255,396.99

3143

შემოსულობა სხვა ბუნებრივი აქტივებიდან

25,876,565.22

0.00

25,876,565.22

31431

შემოსულობა რადიოსიხშირული სპექტრის
სარგებლობის ლიცენზიიდან
შემოსულობა ფინანსური აქტივებიდან

25,876,565.22

0.00

25,876,565.22

7,772,741.99

29,222.71

7,801,964.70

7,772,741.99

29,222.71

7,801,964.70

32
321

შემოსულობა საშინაო ფინანსური აქტივებიდან

3212

ვალუტა და დეპოზიტები

0.00

8,265.99

8,265.99

3214

შემოსულობა სესხებიდან

7,771,209.84

20,686.72

7,791,896.56

3215

შემოსულობა აქციებიდან და სხვა კაპიტალიდან

0.00

270.00

270.00
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3218

შემოსულობა სხვა დებიტორული დავალიანებებიდან

1,532.15

0.00

1,532.15

33

შემოსულობა ფინანსური ვალდებულებებიდან

209,717,282.13

3,429.00

209,720,711.13

331

176,122,360.24

0.00

176,122,360.24

176,122,360.24

0.00

176,122,360.24

33,594,921.89

3,429.00

33,598,350.89

3324

შემოსულობა საშინაო ფინანსური
ვალდებულებებიდან
შემოსულობა ფასიანი ქაღალდებიდან, გარდა
აქციებისა
შემოსულობა საგარეო ფინანსური
ვალდებულებებიდან
შემოსულობა სესხებიდან

33,594,921.89

0.00

33,594,921.89

3328

შემოსულობა სხვა დებიტორული დავალიანებებიდან

0.00

3,429.00

3,429.00

4

სხვადასხვა

434,417,875.95

292,787,019.67

727,204,895.62

41

წლის დასაწყისისთვის გარდამავალი საბრუნავი
სახსრები

434,417,875.95

292,787,019.67

727,204,895.62

3313
332

პასუხისმგებელი პირის
ხელმოწერა :

გვერდი 14 - 14 დან

