ფორმა # 1

საქართველოს კონსოლიდირებული ბიუჯეტის შემოსავლები
ანგარიშგების პერიოდი

01/01/06

01/10/06
ინფორმაცია მომზადდა

23/06/16 11:46:25

კოდი

დასახელება

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

010000000000

საგადასახადო შემოსავლები

1,898,179,138.18

347,605,540.07

2,245,784,678.25

010100000000 საშემოსავლო გადასახადი

-483.92

256,340,329.30

256,339,845.38

010101000000 დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი

-377.69

187,514,285.66

187,513,907.97

010101010000 დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი ცენტრალური
ბიუჯეტის საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან

0.00

39,912,155.66

39,912,155.66

010101020000 დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი ტერიტორიუ
ლი ერთეულების ბიუჯეტების საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან

0.00

17,768,594.38

17,768,594.38

-377.69

129,833,535.62

129,833,157.93

010102000000 საშემოსავლო გადასახადი ინდივიდუალური საქმიანობით მიღებული შემოს
ავლებიდან

-3.36

13,067,561.62

13,067,558.26

010102010000 საშემოსავლო გადასახადი ბაზრის ორგანიზების ფიქსირებული გადასახადი
დან ფიზიკური პირის შემთხვევაში

0.00

166,991.14

166,991.14

010102020000 საშემოსავლო გადასახადი პურ-ფუნთუშეულის წარმოებისათვის ფიქსირებუ
ლი გადასახადიდან ფიზიკური პირის შემთხვევაში

0.00

55,095.19

55,095.19

010102060000 სხვა არაკლასიფიცირებული საშემოსავლო გადასახადი ინდივიდუალური სა
ქმიანობით მიღებული შემოსავლიდან

-3.36

12,845,475.29

12,845,471.93

010103000000 საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მიღებული დივიდენდები
დან და პროცენტებიდან

0.00

11,414,321.85

11,414,321.85

010103010000 საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მიღებული დივიდენდები
დან

0.00

7,447,271.38

7,447,271.38

010103020000 საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მიღებული პროცენტებიდა
ნ

0.00

3,967,050.47

3,967,050.47

-102.87

19,715,462.06

19,715,359.19

010101030000 დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი არასაბიუჯეტ
ო სექტორიდან

010104000000 არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი

ტერიტორიული ბ
იუჯეტი

სულ

0.00

24,628,698.11

24,628,698.11

010200000000 მოგების გადასახადი

254,589,089.50

14,212,758.08

268,801,847.58

010201000000 მოგების გადასახადი

251,835,468.38

14,179,672.50

266,015,140.88

1,318,525.86

93,599.57

1,412,125.43

42,849.51

4,021.30

46,870.81

250,474,093.01

14,082,051.63

264,556,144.64

2,753,621.12

33,085.58

2,786,706.70

010115000000 სხვა არაკლასიფიცირებული საშემოსავლო გადასახადი

010201010000 მოგების გადასახადი ბაზრის ორგანიზების ფიქსირებული გადასახადიდან
010201020000 მოგების გადასახადი პურ-ფუნთუშეულის წარმოებისათვის ფიქსირებული გ
ადასახადიდან
010201100000 არაკლასიფიცირებული მოგების გადასახადი
010202000000 მოგების გადასახადი საწარმოს მიერ მიღებული დივიდენდებიდან და პროცე
ნტებიდან

990,118.76

25,845.64

1,015,964.40

1,763,502.36

7,239.94

1,770,742.30

010300000000 დამატებული ღირებულების გადასახადი

934,872,971.63

-58.20

934,872,913.43

010301000000 საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მ
ომსახურებიდან

279,735,960.53

-58.20

279,735,902.33

2,752,046.21

0.00

2,752,046.21

010301020000 დამატებული ღირებულების გადასახადი პურ-ფუნთუშეულის წარმოებისათ
ვის ფიქსირებული გადასახადიდან

196,754.93

0.00

196,754.93

010301100000 არაკლასიფიცირებული დღგ ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან
და გაწეული მომსახურებიდან

276,787,159.39

-58.20

276,787,101.19

340,638.95

0.00

340,638.95

3,697.78

0.00

3,697.78

708.47

0.00

708.47

596,412.45

0.00

596,412.45

29,592.01

0.00

29,592.01

224,141.00

0.00

224,141.00

010202010000 მოგების გადასახადი საწარმოს მიერ მიღებული დივიდენდებიდან
010202020000 მოგების გადასახადი საწარმოს მიერ მიღებული პროცენტებიდან

010301010000 დამატებული ღირებულების გადასახადი ბაზრის ორგანიზების ფიქსირებუ
ლი გადასახადიდან

010301100100 დღგ ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებზე (მათ შორის შამპანურზე)
010301100200 დღგ შემაგრებულ ღვინოებზე
010301100300 დღგ ვერმუტზე და სხვა ნატურალურ ღვინოებზე, რომლებსაც დამატებული
აქვთ მცენარეული ან არომატული ექსტრატები
010301100400 დღგ ყურძნის ნატურალურ ღვინოებზე
010301100500 დღგ სხვა დადუღებული სასმელებზე (ვაშლის სიდრი, პერი, თაფლის სასმე
ლი) დადუღებული სასმელების ნარევზე და დადუღებული სასმელებისა და
უალკოჰოლო სასმელების ნარევზე.
010301100600 დღგ ეთილის სპირტზე
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010301100700 დღგ-სპირტიან სასმელებზე, რომლებიც მიღებულია ყურძნის ღვინის ან ჭაჭი
ს დისტილაციით

66,028.73

0.00

66,028.73

010301100800 დღგ ვისკიზე

21,288.66

0.00

21,288.66

2,545.63

0.00

2,545.63

010301101000 დღგ ჯინზე და ღვინის ნაყენზე
010301101100 დღგ ლიქიორზე და ტკბილ ნაყენებზე
010301101200 დღგ არაყზე
010301101300 დღგ სხვა სპირტიან სასმელებზე
010301101400 დღგ ლუდზე

3,177.80

0.00

3,177.80

648,996.18

0.00

648,996.18

452,499.70

-58.20

452,441.50

5,075,620.37

0.00

5,075,620.37

010301101500 დღგ- სიგარილაზე და სხვა ფილტრიან სიგარეტზე

2,410,875.85

0.00

2,410,875.85

010301101600 დღგ თამბაქოს სხვა ნაწარმზე (თამბაქოს ნედლეულის გარდა)

1,078,577.73

0.00

1,078,577.73

010301101700 დღგ მსუბუქ ავტომობილებზე

44,972.17

0.00

44,972.17

010301101800 დღგ ქვანახშირის ფისის მაღალი ტემპერატურით გამოხდისას მიღებულ ზეთ
ებზე და სხვა პროდუქტებზე

15,389.34

0.00

15,389.34

010301101900 დღგ ბუნებრივი გაზის კონდესატზე, გარდა მილსადენისა

1,282,509.75

0.00

1,282,509.75

010301102000 დღგ საავტომობილო ბენზინზე

5,492,123.96

0.00

5,492,123.96

45,482.64

0.00

45,482.64

2,052.00

0.00

2,052.00

010301102100 დღგ ნავთობის სხვა მსუბუქ დისტილატებზე
010301102200 დღგ ნავთზე

50,149.55

0.00

50,149.55

010301102400 დღგ დიზელის საწვავზე

977,454.10

0.00

977,454.10

010301102500 დღგ ნავთობის სხვა მძიმე დისტილატებზე

228,401.33

0.00

228,401.33

010301102600 დღგ ნავთობის სხვა აირებზე და აირისებრი ნახშირწყალბადებზე

200,215.68

0.00

200,215.68

94,281.12

0.00

94,281.12

010301102300 დღგ ნავთობის სხვა საშუალო დისტილატებზე

010301102700 დღგ ნედლი ნავთობისაგან და ბითომინოზური მინერალებისაგან მიღებულ
სხვა ნავთობპროდუქტებზე

10,161.85

0.00

10,161.85

663,595.19

0.00

663,595.19

010301104900 სხვა არაკლასიფიცირებული დღგ-ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქცი
იდან და გაწეული მომსახურებიდან

256,725,569.40

0.00

256,725,569.40

010302000000 დღგ იმპორტირებული პროდუქციიდან

655,137,011.10

0.00

655,137,011.10

010302010000 დღგ აქციზურ პროდუქციაზე

152,870,146.55

0.00

152,870,146.55

24,540.11

0.00

24,540.11

187.49

0.00

187.49

010302010300 დღგ ვერმუტზე და სხვა ნატურალურ ღვინოებზე, რომლებსაც დამატებული
აქვთ მცენარეული ან არომატული ექსტრატები

45,636.72

0.00

45,636.72

010302010400 დღგ ყურძნის ნატურალურ ღვინოებზე

19,000.39

0.00

19,000.39

010302010500 დღგ სხვა დადუღებული სასმელებზე (ვაშლის სიდრი, პერი, თაფლის სასმე
ლი) დადუღებული სასმელების ნარევი და დადუღებული სასმელებისა და უ
ალკოჰოლო სასმელების ნარევი).

34,229.07

0.00

34,229.07

511,478.25

0.00

511,478.25

75,656.53

0.00

75,656.53

010301102900 დღგ მისართზე, გამხსნელზე, ანტიდეტონატორზე
010301103900 დღგ სხვა აქციზურ პროდუქციაზე

010302010100 დღგ ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებზე (მათ შორის შამპანურზე)
010302010200 დღგ შემაგრებულ ღვინოებზე

010302010600 დღგ ეთილის სპირტზე
010302010700 დღგ სპირტიან სასმელებზე, რომლებიც მიღებულია ყურძნის ღვინის ან ჭაჭი
ს დისტილაციით

156,781.96

0.00

156,781.96

010302010900 დღგ რომზე და ტაფიაზე

14,127.79

0.00

14,127.79

010302011000 დღგ ჯინზე და ღვინის ნაყენზე

16,760.13

0.00

16,760.13

010302011100 დღგ ლიქიორზე და ტკბილ ნაყენებზე

44,933.79

0.00

44,933.79

010302011200 დღგ არაყზე

432,048.51

0.00

432,048.51

010302011300 დღგ- სხვა სპირტიან სასმელებზე

294,457.93

0.00

294,457.93

010302011400 დღგ ლუდზე

1,561,529.47

0.00

1,561,529.47

010302011500 დღგ სიგარილაზე და ფილტრიან სიგარეტზე

9,585,433.84

0.00

9,585,433.84

137,121.93

0.00

137,121.93

010302010800 დღგ ვისკზე

010302011600 დღგ თამბაქოს სხვა ნაწარმზე (თამბაქოს ნედლეულის გარდა)

4,917.55

0.00

4,917.55

010302011800 დღგ ქვანახშირის ფისის მაღალი ტემპერატურით გამოხდისას მიღებულ ზეთ
ებზე და სხვა პროდუქტებზე

65,349.86

0.00

65,349.86

010302011900 დღგ ბუნებრივი გაზის კონდესატზე, გარდა მილსადენისა

32,943.53

0.00

32,943.53

59,955,996.29

0.00

59,955,996.29

55,764.29

0.00

55,764.29

1,730,677.58

0.00

1,730,677.58

010302011700 დღგ მსუბუქ ავტომობილებზე

010302012000 დღგ საავტომობილო ბენზინზე
010302012100 დღგ ნავთობის სხვა მსუბუქ დისტილატებზე
010302012200 დღგ ნავთზე
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010302012300 დღგ ნავთობის სხვა საშუალო დისტილატებზე
010302012400 დღგ დიზელის საწვავზე
010302012500 დღგ ნავთობის სხვა მძიმე დისტილატებზე
010302012600 დღგ ნავთობის სხვა აირებზე და აირისებრ ნახშირწყალბადებზე
010302012700 დღგ ნედლი ნავთობისაგან და ბითომინოზური მინერალებისაგან მიღებულ
სხვა ნავთობპროდუქტებზე

22,379.38

0.00

22,379.38

43,752,020.96

0.00

43,752,020.96

3,112,382.54

0.00

3,112,382.54

24,993,228.87

0.00

24,993,228.87

4,760,105.80

0.00

4,760,105.80

1,195.20

0.00

1,195.20

167,888.84

0.00

167,888.84

1,261,371.95

0.00

1,261,371.95

9,650.67

0.00

9,650.67

010302030000 დღგ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებზე

17,910,004.13

0.00

17,910,004.13

010302040000 დღგ მცენარეული წარმოშობის პროდუქტებზე

34,201,289.64

0.00

34,201,289.64

010302040100 დღგ ხორბალზე

18,993,171.91

0.00

18,993,171.91

010302040200 დღგ სხვა მცენარეული წარმოშობის პროდუქტებზე

15,208,117.73

0.00

15,208,117.73

8,279,888.02

0.00

8,279,888.02

010302012800 დღგ პიროლიზის თხევად პროდუქტზე
010302012900 დღგ მისართზე, გამხსნელზე, ანტიდეტონატორზე
010302013900 დღგ სხვა აქციზურ პროდუქციაზე
010302020000 დღგ ცოცხალ ცხოველებზე

010302050000 დღგ ცხიმებზე, მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის ზეთებზე

38,126,387.94

0.00

38,126,387.94

010302060100 დღგ შაქარზე

4,170,106.00

0.00

4,170,106.00

010302060200 დღგ საკონდიტრო ნაწარმზე

7,054,957.15

0.00

7,054,957.15

010302060300 დღგ ფქვილზე

6,606,517.87

0.00

6,606,517.87

010302060400 დღგ ფქვილ-ბურღულეულის ნაწარმზე

2,666,917.13

0.00

2,666,917.13

010302060000 დღგ კვების მზა პროდუქტებზე

010302060500 დღგ უალკოჰოლო სასმელებზე, მინერალურ წყლებზე
010302060600 დღგ კვების სხვა მზა პროდუქტებზე
010302070000 დღგ მინერალურ პროდუქტებზე (გარდა საწვავისა)
010302080000 დღგ ქიმიური მრეწველობის და მასთან დაკავშირებულ პროდუქტებზე
010302080100 დღგ ფარმაცევტულ პროდუქციაზე
010302080200 დღგ სარეცხი საშუალებებზე. (საპონი, შამპუნი, სხვა)
010302080300 დღგ ფოტო და კინომასალებზე, გადაღების საშუალებებზე

1,433,878.22

0.00

1,433,878.22

16,194,011.57

0.00

16,194,011.57

3,346,114.00

0.00

3,346,114.00

18,942,415.42

0.00

18,942,415.42

22,408.69

0.00

22,408.69

6,880,895.28

0.00

6,880,895.28

93,256.43

0.00

93,256.43

010302080400 დღგ სხვა ქიმიურ პროდუქტებზე

11,945,855.02

0.00

11,945,855.02

010302090000 დღგ პოლიმერული ნაწარმზე, პლასტმასზე და მისგან დამზადებულ ნაკეთო
ბებზე.

14,350,312.22

0.00

14,350,312.22

010302100000 დღგ კაუჩუკზე, რეზინზე და მათგან დამზადებული ნაწარმზე

6,190,311.11

0.00

6,190,311.11

010302110000 დღგ დაუმუშავებელ და დამუშავებულ ტყავზე, მათ ნაწარმზე

265,538.17

0.00

265,538.17

6,638,727.35

0.00

6,638,727.35

539,766.72

0.00

539,766.72

4,798,253.78

0.00

4,798,253.78

010302120000 დღგ ქაღალდზე, მუყაოზე, მათ ნაწარმზე
010302130000 დღგ წიგნებზე, გაზეთებზე, ჟურნალებზე, სხვა პოლიგრაფიულ და ბეჭდვით
პროდუქციაზე
010302140000 დღგ ტექსტილზე და ტექსტილის ნაწარმზე
010302150000 დღგ ტანსაცმელზე და ფეხსაცმელზე

10,874,779.85

0.00

10,874,779.85

010302160000 დღგ ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, კერამიკის, მინის ნაკეთობებზე
და მინაზე

16,320,298.44

0.00

16,320,298.44

010302170000 დღგ არაძვირფას ლითონებზე და მათ ნაკეთობებზე

28,711,165.16

0.00

28,711,165.16

3,554,813.69

0.00

3,554,813.69

20,650,869.34

0.00

20,650,869.34

700,429.94

0.00

700,429.94

25,468.27

0.00

25,468.27

2,202,521.12

0.00

2,202,521.12

010302170600 დღგ ტყვიაზე და მის ნაწარმზე

50,105.45

0.00

50,105.45

010302170700 დღგ თუთიაზე და მის ნაწრმზე

27,200.34

0.00

27,200.34

010302170100 დღგ შავ ლითონზე
010302170200 დღგ შავი ლითონის ნაწარმზე
010302170300 დღგ სპილენძზე და მის ნაწარმზე
010302170400 დღგ ნიკელზე და მის ნაწარმზე
010302170500 დღგ ალუმინზე და მის ნაწარმზე

010302170800 დღგ კალაზე და მის ნაწარმზე
010302170900 დღგ სხვა არაძვირფას ლითონებზე და მათ ნაწარმზე
010302180000 დღგ ელექტრული მანქანებზე, მოწყობილობებზე და მათ ნაწილებზე.
010302190000 დღგ ჩამწერ აპარატურასა და მათ ნაწილებზე
010302200000 დღგ სატრანსპორტო საშუალებებზე და მასთან დაკავშირებულ მოწყობილობ
ებზე
010302200100 დღგ რკინიგზის ტრანსპორტის საშუალებებსა და მათ მოწყობილობებზე

36,394.07

0.00

36,394.07

1,463,362.94

0.00

1,463,362.94

51,320,877.05

0.00

51,320,877.05

1,482,775.67

0.00

1,482,775.67

33,752,180.11

0.00

33,752,180.11

5,536,948.53

0.00

5,536,948.53
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010302200200 დღგ სხვა მიწისზედა ტრანსპორტის საშუალებებზე
010302200300 დღგ ავტოსათადარიგო ნაწილებზე
010302200400 დღგ- საფრენი აპარატებსა და მათ ნაწილებზე
010302200500 დღგ გემებზე, ნავებზე და სხვა საცურაო საშუალებებზე
010302210000 დღგ ოპტიკურ, ფოტო და კინემატოგრაფიულ, საზომ, საკონტროლო და სხვა
აპარატურაზე და მოწყობილობებზე
010302220000 დღგ სამედიცინო და ქირურგიულ ინსტრუმენტებსა და აპარატურაზე
010302230000 დღგ საათებსა და მათ ნაწილებზე
010302240000 დღგ მუსიკალურ ინსტრუმენტებზე, მათი ნაწილებსა და საკუთნოებზე
010302250000 დღგ იარაღზე და საბრძოლო მასალებზე
010302260000 დღგ ყველა სახის ავეჯზე
010302270000 დღგ ასაწყობ სამშენებლო კონსტრუქციებზე
010302280000 დღგ სათამაშოებზე, სპორტულ ინვენტარზე, მათ ნაწილებსა და საკუთნოებზ
ე
010302290000 დღგ სხვადასხვა მზა ნაწარმზე
010302300000 დღგ ხელოვნების ნიმუშებზე, ანტიკვარულ და საკოლექციო საგნებზე
010302310000 დღგ ელექტროენერგიაზე

23,170,663.90

0.00

23,170,663.90

4,410,290.41

0.00

4,410,290.41

534,998.75

0.00

534,998.75

99,278.52

0.00

99,278.52

1,339,571.43

0.00

1,339,571.43

77,522.80

0.00

77,522.80

117,627.21

0.00

117,627.21

44,492.92

0.00

44,492.92

20,538,716.66

0.00

20,538,716.66

6,195,777.99

0.00

6,195,777.99

467,871.44

0.00

467,871.44

1,796,675.59

0.00

1,796,675.59

14,610,041.61

0.00

14,610,041.61

4,307.80

0.00

4,307.80

14,903,347.45

0.00

14,903,347.45

010302390000 დღგ სხვა არაკლასიფიცირებულ საქონელზე

146,110,176.20

0.00

146,110,176.20

010400000000 აქციზი

245,368,131.92

0.00

245,368,131.92

64,394,485.19

0.00

64,394,485.19

555,543.97

0.00

555,543.97

1,723.39

0.00

1,723.39

235.20

0.00

235.20

619,236.03

0.00

619,236.03

010401000000 საქართველოს ტერიტორიაზე წარმოებული პროდუქციიდან
010401010000 აქციზის გადასახადი ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებზე (მათ შორის შამპანურ
ზე)
010401020000 აქციზის გადასახადი შემაგრებულ ღვინოებზე
010401030000 აქციზის გადასახადი ვერმუტზე და სხვა ნატურალურ ღვინოებზე, რომლებსა
ც დამატებული აქვთ მცენარეული ან არომატული ექსტრატები
010401040000 აქციზის გადასახადი ყურძნის ნატურალურ ღვინოებზე
010401060000 აქციზის გადასახადი ეთილის სპირტზე

157,936.59

0.00

157,936.59

010401070000 აქციზის გადასახადი სპირტიან სასმელებზე, რომლებიც მიღებულია ყურძნი
ს ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით

451,353.76

0.00

451,353.76

30,208.63

0.00

30,208.63

010401080000 აქციზის გადასახადი ვისკიზე
010401090000 აქციზის გადასახადი რომზე და ტაფიაზე
010401100000 აქციზის გადასახადი ჯინზე და ღვინის ნაყენზე

49.25

0.00

49.25

912.91

0.00

912.91

240,823.01

0.00

240,823.01

6,267,312.81

0.00

6,267,312.81

58,770.02

0.00

58,770.02

010401140000 აქციზის გადასახადი ლუდზე

11,503,318.76

0.00

11,503,318.76

010401150000 აქციზის გადასახადი სიგარილაზე და ფილტრიან სიგარეტზე

38,420,134.66

0.00

38,420,134.66

010401160000 აქციზის გადასახადი თამბაქოს სხვა ნაწარმზე (თამბაქოს ნედლეულის გარდა
)

4,116,147.34

0.00

4,116,147.34

010401190000 აქციზის გადასახადი ბუნებრივი გაზის კონდესატზე, გარდა მილსადენისა

1,621,474.23

0.00

1,621,474.23

19.20

0.00

19.20

010401240000 აქციზის გადასახადი დიზელის საწვავზე

13,712.73

0.00

13,712.73

010401250000 აქციზის გადასახადი ნავთობის სხვა მძიმე დისტილატებზე

16,367.95

0.00

16,367.95

010401260000 აქციზის გადასახადი ნავთობის სხვა აირებზე და აირისებრი ნახშირწყალბად
ებზე

85,951.10

0.00

85,951.10

010401270000 აქციზის გადასახადი ნედლი ნავთობისაგან და ბითომინოზური მინერალები
საგან მიღებულ სხვა ნავთობპროდუქტებზე

350.85

0.00

350.85

21.38

0.00

21.38

336.05

0.00

336.05

232,545.37

0.00

232,545.37

180,973,646.73

0.00

180,973,646.73

11,971.91

0.00

11,971.91

3,922.18

0.00

3,922.18

159,245.48

0.00

159,245.48

010401110000 აქციზის გადასახადი ლიქიორზე და ტკბილ ნაყენებზე
010401120000 აქციზის გადასახადი არაყზე
010401130000 აქციზის გადასახადი სხვა სპირტიან სასმელებზე

010401230000 აქციზის გადასახადი ნავთობის სხვა საშუალო დისტილატებზე

010401280000 აქციზის გადასახადი პიროლიზის თხევად პროდუქტზე
010401290000 აქციზის გადასახადი მისართზე, გამხსნელზე, ანტიდეტონატორზე
010401390000 აქციზის გადასახადი სხვა არაკლასიფიცირებულ აქციზურ პროდუქციაზე
010402000000 აქციზი იმპორტირებული პროდუქციიდან
010402010000 აქციზის გადასახადი ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებზე (მათ შორის შამპანურ
ზე)
010402020000 აქციზის გადასახადი შემაგრებულ ღვინოებზე
010402030000 აქციზის გადასახადი ვერმუტზე და სხვა ნატურალურ ღვინოებზე, რომლებსა
ც დამატებული აქვთ მცენარეული ან არომატული ექსტრატები

გვერდი 4 - 22 -დან

4,921.16

0.00

4,921.16

1,622,575.46

0.00

1,622,575.46

010402070000 აქციზის გადასახადი სპირტიან სასმელებზე, რომლებიც მიღებულია ყურძნი
ს ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით

48,842.61

0.00

48,842.61

010402080000 აქციზის გადასახადი ვისკზე

76,157.16

0.00

76,157.16

010402090000 აქციზის გადასახადი რომზე და ტაფიაზე

10,448.03

0.00

10,448.03

010402100000 აქციზის გადასახადი ჯინზე და ღვინის ნაყენზე

61,957.43

0.00

61,957.43

010402110000 აქციზის გადასახადი ლიქიორზე და ტკბილ ნაყენებზე

26,004.76

0.00

26,004.76

987,954.85

0.00

987,954.85

83,402.82

0.00

83,402.82

1,520,022.69

0.00

1,520,022.69

31,516,949.38

0.00

31,516,949.38

2,322.00

0.00

2,322.00

010402040000 აქციზის გადასახადი ყურძნის ნატურალურ ღვინოებზე
010402060000 აქციზის გადასახადი ეთილის სპირტზე

010402120000 აქციზის გადასახადი არაყზე
010402130000 აქციზის გადასახადი სხვა სპირტიან სასმელებზე
010402140000 აქციზის გადასახადი ლუდზე
010402150000 აქციზის გადასახადი სიგარილაზე და ფილტრიან სიგარეტზე
010402160000 აქციზის გადასახადი თამბაქოს ნაწარმზე (თამბაქოს ნედლეულის გარდა)

41,791,938.40

0.00

41,791,938.40

010402180000 აქციზის გადასახადი ქვანახშირის ფისის მაღალი ტემპერატურით გამოხდისა
ს მიღებულ ზეთებზე და სხვა პროდუქტებზე

73,301.27

0.00

73,301.27

010402190000 აქციზის გადასახადი ბუნებრივი გაზის კონდესატზე, გარდა მილსადენისა

39,709.71

0.00

39,709.71

58,742,259.93

0.00

58,742,259.93

16,433.80

0.00

16,433.80

290,965.66

0.00

290,965.66

21,793.93

0.00

21,793.93

010402170000 აქციზის გადასახადი მსუბუქ ავტომობილებზე

010402200000 აქციზის გადასახადი საავტომობილო ბენზინზე
010402210000 აქციზის გადასახადი ნავთობის სხვა მსუბუქ დისტილატებზე
010402220000 აქციზის გადასახადი ნავთზე
010402230000 აქციზის გადასახადი ნავთობის სხვა საშუალო დისტილატებზე

29,921,205.56

0.00

29,921,205.56

010402250000 აქციზის გადასახადი ნავთობის სხვა მძიმე დისტილატებზე

1,659,535.05

0.00

1,659,535.05

010402260000 აქციზის გადასახადი ნავთობის სხვა აირებზე და აირისებრ ნახშირწყალბადე
ბზე

1,276,345.23

0.00

1,276,345.23

010402270000 აქციზის გადასახადი ნედლი ნავთობისაგან და ბითომინოზური მინერალები
საგან მიღებულ სხვა ნავთობპროდუქტებზე

571,813.68

0.00

571,813.68

93,289.84

0.00

93,289.84

10,338,356.75

0.00

10,338,356.75

119,494,515.24

0.00

119,494,515.24

7,301,294.33

0.00

7,301,294.33

17,275.62

0.00

17,275.62

1,282.25

0.00

1,282.25

21,204.08

0.00

21,204.08

010402240000 აქციზის გადასახადი დიზელის საწვავზე

010402290000 აქციზის გადასახადი მისართზე, გამხსნელზე, ანტიდეტონატორზე
010402390000 აქციზის გადასახადი სხვა აქციზურ პროდუქციაზე
010500000000 საბაჟო გადასახადი
010501000000 საბაჟო გადასახადი აქციზურ პროდუქციაზე
010501010000 საბაჟო გადასახადი ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებზე (მათ შორის შამპანურზ
ე)
010501020000 საბაჟო გადასახადი შემაგრებულ ღვინოებზე
010501030000 საბაჟო გადასახადი ვერმუტზე და სხვა ნატურალურ ღვინოებზე, რომლებსაც
დამატებული აქვთ მცენარეული ან არომატული ექსტრატები
010501040000 საბაჟო გადასახადი ყურძნის ნატურალურ ღვინოებზე

12,844.83

0.00

12,844.83

010501050000 საბაჟო გადასახადი სხვა დადუღებული სასმელებზე (ვაშლის სიდრი, პერი,
თაფლის სასმელი) დადუღებული სასმელების ნარევი და დადუღებული სასმ
ელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევი).

18,301.43

0.00

18,301.43

59.22

0.00

59.22

14,471.14

0.00

14,471.14

126,375.34

0.00

126,375.34

010501090000 საბაჟო გადასახადი რომზე და ტაფიაზე

21,876.29

0.00

21,876.29

010501100000 საბაჟო გადასახადი ჯინზე და ღვინის ნაყენზე

16,648.98

0.00

16,648.98

010501110000 საბაჟო გადასახადი ლიქიორზე და ტკბილ ნაყენებზე

26,617.54

0.00

26,617.54

010501120000 საბაჟო გადასახადი არაყზე

53,390.58

0.00

53,390.58

010501060000 საბაჟო გადასახადი ეთილის სპირტზე
010501070000 საბაჟო გადასახადი სპირტიან სასმელებზე, რომლებიც მიღებულია ყურძნის
ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით
010501080000 საბაჟო გადასახადი ვისკზე

010501130000 საბაჟო გადასახადი სხვა სპირტიან სასმელებზე
010501140000 საბაჟო გადასახადი ლუდზე
010501150000 საბაჟო გადასახადი სიგარილაძე და ფილტრიან სიგარეტზე
010501160000 საბაჟო გადასახადი თამბაქოს ნაწარმზე (თამბაქოს ნედლეულის გარდა)
010501170000 საბაჟო გადასახადი მსუბუქ ავტომობილებზე
010501180000 საბაჟო გადასახადი ქვანახშირის ფისის მაღალი ტემპერატურით გამოხდისას
მიღებულ ზეთებზე და სხვა პროდუქტებზე
010501190000 საბაჟო გადასახადი ბუნებრივი გაზის კონდესატზე, გარდა მილსადენისა

61,975.69

0.00

61,975.69

261,514.19

0.00

261,514.19

79.46

0.00

79.46

4.13

0.00

4.13

3,163,236.71

0.00

3,163,236.71

123.58

0.00

123.58

5,205.10

0.00

5,205.10
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010501200000 საბაჟო გადასახადი საავტომობილო ბენზინზე
010501210000 საბაჟო გადასახადი ნავთობის სხვა მსუბუქ დისტილატებზე

260.70

0.00

260.70

20,946.13

0.00

20,946.13

4,250.27

0.00

4,250.27

010501240000 საბაჟო გადასახადი დიზელის საწვავზე

14,312.32

0.00

14,312.32

010501250000 საბაჟო გადასახადი ნავთობის სხვა მძიმე დისტილატებზე

59,942.39

0.00

59,942.39

010501260000 საბაჟო გადასახადი ნავთობის სხვა აირებზე და აირისებრ ნახშირწყალბადებ
ზე

1,963,473.49

0.00

1,963,473.49

010501270000 საბაჟო გადასახადი ნედლი ნავთობისაგან და ბითომინოზური მინერალებისა
გან მიღებულ სხვა ნავთობპროდუქტებზე

1,358,892.63

0.00

1,358,892.63

2.14

0.00

2.14

010501290000 საბაჟო გადასახადი მისართზე, გამხსნელზე, ანტიდეტონატორზე

41,026.77

0.00

41,026.77

010501390000 საბაჟო გადასახადი სხვა აქციზურ პროდუქციაზე

15,701.33

0.00

15,701.33

010501220000 საბაჟო გადასახადი ნავთზე

010501280000 საბაჟო გადასახადი პიროლიზის თხევად პროდუქტზე

13,093.43

0.00

13,093.43

010503000000 საბაჟო გადასახადი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებზე

6,128,818.19

0.00

6,128,818.19

010504000000 საბაჟო გადასახადი მცენარეული წარმოშობის პროდუქტებზე

4,843,846.98

0.00

4,843,846.98

91,971.45

0.00

91,971.45

4,751,875.53

0.00

4,751,875.53

711,306.68

0.00

711,306.68

010506000000 საბაჟო გადასახადი კვების მზა პროდუქტებზე

8,649,153.01

0.00

8,649,153.01

010506010000 საბაჟო გადასახადი შაქარზე

1,630,522.90

0.00

1,630,522.90

736,475.87

0.00

736,475.87

1,186,090.39

0.00

1,186,090.39

010502000000 საბაჟო გადასახადი ცოცხალ ცხოველებზე

010504010000 საბაჟო გადასახადი ხორბალზე
010504020000 საბაჟო გადასახადი სხვა მცენარეული წარმოშობის პროდუქტებზე
010505000000 საბაჟო გადასახადი ცხიმებზე, მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის ზე
თებზე

010506020000 საბაჟო გადასახადი საკონდიტრო ნაწარმზე
010506030000 საბაჟო გადასახადი ფქვილზე
010506040000 საბაჟო გადასახადი ფქვილ-ბურღულეულის ნაწარმზე

842,429.63

0.00

842,429.63

010506050000 საბაჟო გადასახადი უალკოჰოლო სასმელებზე, მინერალურ წყლებზე

120,487.98

0.00

120,487.98

4,133,146.24

0.00

4,133,146.24

838,998.60

0.00

838,998.60

6,264,934.87

0.00

6,264,934.87

010506060000 საბაჟო გადასახადი კვების სხვა მზა პროდუქტებზე
010507000000 საბაჟო გადასახადი მინერალურ პროდუქტებზე (გარდა საწვავისა)
010508000000 საბაჟო გადასახადი ქიმიური მრეწველობის და მასთან დაკავშირებულ პროდ
უქტებზე
010508010000 საბაჟო გადასახადი ფარმაცევტულ პროდუქციაზე
010508020000 საბაჟო გადასახადი სარეცხი საშუალებებზე. (საპონი, შამპუნი, სხვა)

40,916.54

0.00

40,916.54

2,483,966.73

0.00

2,483,966.73

40,955.68

0.00

40,955.68

010508040000 საბაჟო გადასახადი სხვა ქიმიურ პროდუქტებზე

3,699,095.92

0.00

3,699,095.92

010509000000 საბაჟო გადასახადი პოლიმერული ნაწარმზე, პლასტმასზე და მისგან დამზად
ებულ ნაკეთობებზე.

5,326,525.42

0.00

5,326,525.42

010510000000 საბაჟო გადასახადი კაუჩუკზე, რეზინზე და მათგან დამზადებული ნაწარმზე

1,065,388.59

0.00

1,065,388.59

010511000000 საბაჟო გადასახადი დაუმუშავებელ და დამუშავებულ ტყავზე, მათ ნაწარმზე

137,504.17

0.00

137,504.17

010512000000 საბაჟო გადასახადი ქაღალდზე, მუყაოზე, მათ ნაწარმზე

543,751.36

0.00

543,751.36

82,702.15

0.00

82,702.15

010514000000 საბაჟო გადასახადი ტექსტილზე და ტექსტილის ნაწარმზე

2,263,765.93

0.00

2,263,765.93

010515000000 საბაჟო გადასახადი ტანსაცმელზე და ფეხსაცმელზე

5,375,821.04

0.00

5,375,821.04

010516000000 საბაჟო გადასახადი ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, კერამიკის, მინის
ნაკეთობებზე და მინაზე

4,951,262.85

0.00

4,951,262.85

010517000000 საბაჟო გადასახადი არაძვირფას ლითონებზე და მათ ნაკეთობებზე

2,569,565.22

0.00

2,569,565.22

56,488.24

0.00

56,488.24

1,770,425.75

0.00

1,770,425.75

54,478.52

0.00

54,478.52

7,577.43

0.00

7,577.43

267,638.65

0.00

267,638.65

887.73

0.00

887.73

010508030000 საბაჟო გადასახადი ფოტო და კინომასალებზე, გადაღების საშუალებებზე

010513000000 საბაჟო გადასახადი წიგნებზე, გაზეთებზე, ჟურნალებზე, სხვა პოლიგრაფიუ
ლ და ბეჭდვით პროდუქციაზე

010517010000 საბაჟო გადასახადი შავ ლითონზე
010517020000 საბაჟო გადასახადი შავი ლითონის ნაწარმზე
010517030000 საბაჟო გადასახადი სპილენძზე და მის ნაწარმზე
010517040000 საბაჟო გადასახადი ნიკელზე და მის ნაწარმზე
010517050000 საბაჟო გადასახადი ალუმინზე და მის ნაწარმზე
010517060000 საბაჟო გადასახადი ტყვიაზე და მის ნაწარმზე
010517070000 საბაჟო გადასახადი თუთიაზე და მის ნაწრმზე
010517080000 საბაჟო გადასახადი კალაზე და მის ნაწარმზე
010517090000 საბაჟო გადასახადი სხვა არაძვირფას ლითონებზე და მათ ნაწარმზე

4,139.46

0.00

4,139.46

10,098.80

0.00

10,098.80

397,830.64

0.00

397,830.64
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6,052,900.78

0.00

6,052,900.78

294,147.31

0.00

294,147.31

010520000000 საბაჟო გადასახადი სატრანსპორტო საშუალებებზე და მასთან დაკავშირებუ
ლ მოწყობილობებზე

7,439,859.65

0.00

7,439,859.65

010520010000 საბაჟო გადასახადი რკინიგზის ტრანსპორტის საშუალებებსა და მათ მოწყობ
ილობებზე

297,884.17

0.00

297,884.17

010520020000 საბაჟო გადასახადი სხვა მიწისზედა ტრანსპორტის საშუალებებზე

5,963,017.12

0.00

5,963,017.12

010520030000 საბაჟო გადასახადი ავტოსათადარიგო ნაწილებზე

1,028,576.00

0.00

1,028,576.00

115,003.77

0.00

115,003.77

35,378.59

0.00

35,378.59

010521000000 საბაჟო გადასახადი ოპტიკურ, ფოტო და კინემატოგრაფიულ, საზომ, საკონტ
როლო და სხვა აპარატურაზე და მოწყობილობებზე

257,571.34

0.00

257,571.34

010522000000 საბაჟო გადასახადი სამედიცინო და ქირურგიულ ინსტრუმენტებსა და აპარა
ტურაზე

65,457.75

0.00

65,457.75

010523000000 საბაჟო გადასახადი საათებსა და მათ ნაწილებზე

60,376.04

0.00

60,376.04

5,584.19

0.00

5,584.19

11,368,249.91

0.00

11,368,249.91

392,287.94

0.00

392,287.94

010518000000 საბაჟო გადასახადი ელექტრულ მანქანებზე, მოწყობილობებზე და მათ ნაწი
ლებზე.
010519000000 საბაჟო გადასახადი ჩამწერ აპარატურასა და მათ ნაწილებზე

010520040000 საბაჟო გადასახადი საფრენ აპარატებსა და მათ ნაწილებზე
010520050000 საბაჟო გადასახადი გემებზე, ნავებზე და სხვა საცურაო საშუალებებზე

010524000000 საბაჟო გადასახადი მუსიკალურ ინსტრუმენტებზე, მათი ნაწილებსა და საკუ
თნოებზე
010525000000 საბაჟო გადასახადი იარაღზე და საბრძოლო მასალებზე
010526000000 საბაჟო გადასახადი ყველა სახის ავეჯზე
010527000000 საბაჟო გადასახადი ასაწყობ სამშენებლო კონსტრუქციებზე

231,588.47

0.00

231,588.47

010528000000 საბაჟო გადასახადი სათამაშოებზე, სპორტულ ინვენტარზე, მათ ნაწილებსა დ
ა საკუთნოებზე

526,765.62

0.00

526,765.62

5,314,583.90

0.00

5,314,583.90

010530000000 საბაჟო გადასახადი ხელოვნების ნიმუშებზე, ანტიკვარულ და საკოლექციო ს
აგნებზე

2,514.46

0.00

2,514.46

010532000000 საბაჟო გადასახადი ელექტროენერგიაზე

2,041.89

0.00

2,041.89

30,412,853.17

0.00

30,412,853.17

010600000000 ქონების გადასახადი

0.00

37,734,314.69

37,734,314.69

010601000000 ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი

0.00

2,201,508.72

2,201,508.72

010601010000 არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებული უძრავი ქონების გადასახ
ადი

0.00

1,027,942.26

1,027,942.26

010601020000 ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებული ქონების გადასახადი

0.00

788,978.31

788,978.31

010601050000 სხვა არაკლასიფიცირებული ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი

0.00

384,588.15

384,588.15

010602000000 საწარმოთა ქონების გადასახადი

0.00

34,936,706.92

34,936,706.92

010610000000 სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადი

0.00

596,099.05

596,099.05

010529000000 საბაჟო გადასახადი სხვადასხვა მზა ნაწარმზე

010549000000 საბაჟო გადასახადი სხვა არაკლასიფიცირებულ საქონელზე

010700000000 გადასახადი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

0.00

13,044,793.22

13,044,793.22

010701000000 გადასახადი წიაღით სარგებლობისათვის

0.00

11,689,824.40

11,689,824.40

010702000000 გადასახადი ტყის ფონდის ზეზეური ხეების მერქნული რესურსებით სარგებ
ლობისათვის

0.00

985,159.99

985,159.99

010703000000 გადასახადი გარემოდან ამოღებული მცენარეული რესურსებით სარგებლობი
სათვის

0.00

27,783.23

27,783.23

010704000000 გადასახადი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის

0.00

195,265.73

195,265.73

010705000000 გადასახადი ცხოველთა სამყაროს რესურსებით (ობიექტებით) სარგებლობისა
თვის

0.00

19.20

19.20

010710000000 სხვა არაკლასიფიცირებული გადასახადი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლო
ბისათვის

0.00

146,740.67

146,740.67

010800000000 გადასახადი მავნე ნივთიერებებით გარემოს დაბინძურებისათვის

0.00

473,170.41

473,170.41

010801000000 გადასახადი ატმოსფეროში გამოფრქვეულ (წყალში ჩაშვებულ) მავნე ნივთიე
რებებით გარემოს დაბინძურებისათვის

0.00

446,571.02

446,571.02

010801010000 გადასახადი სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფეროში მავნე ნივთიერება
თა გამოფრქვევისათვის

0.00

163,735.02

163,735.02

010801020000 გადასახადი წყლის ობიექტებში მავნე ნივთიერებათა ჩაშვებისათვის

0.00

197,391.58

197,391.58

010801050000 სხვა არაკლასიფიცირებული გადასახადი ატმოსფეროში გამოფრქვეულ (წყა
ლში ჩაშვებულ) მავნე ნივთიერებებით გარემოს დაბინძურებისათვის

0.00

85,444.42

85,444.42

010802000000 იმპორტირებული, აგრეთვე საქართველოში წარმოებული და მიწოდებული ნ
ავთობპროდუქტების, თხევადი და ბუნებრივი აირის (გარდა საქონლის საწარ
მოებლად ნედლეულის სახით გამოყენებული ბუნებრივი აირისა) გადასახ

0.00

25,051.89

25,051.89

010802010000 გადასახადი მავნე ნივთიერებებით გარემოს დაბინძურებისათვის ბენზინზე

0.00

3,438.50

3,438.50
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010802020000 გადასახადი მავნე ნივთიერებებით გარემოს დაბინძურებისათვის დიზელის
საწვავზე

0.00

13,379.52

13,379.52

010802050000 გადასახადი მავნე ნივთიერებებით გარემოს დაბინძურებისათვის თხევად აი
რზე

0.00

343.14

343.14

010802060000 გადასახადი მავნე ნივთიერებებით გარემოს დაბინძურებისათვის ბუნებრივ ა
ირზე

0.00

7,890.73

7,890.73

010810000000 სხვა არაკლასიფიცირებული გადასახადი მავნე ნივთიერებებით გარემოს დაბ
ინძურებისათვის

0.00

1,547.50

1,547.50

010900000000 გადასახადი ქონების გადაცემისათვის

0.00

289,012.37

289,012.37

010901000000 გადასახადი უძრავი ქონების გადაცემისათვის

0.00

243,221.71

243,221.71

010902000000 გადასახადი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაცემისათვის

0.00

10,358.34

10,358.34

010903000000 მემკვიდრეობისა და ჩუქების გადასახადი

0.00

984.13

984.13

010910000000 სხვა არაკლასიფიცირებული გადასახადი ქონების გადაცემისათვის

0.00

34,448.19

34,448.19

011000000000 ფიქსირებული გადასახადი

47,650.39

11,912.60

59,562.99

011100000000 მცირე ბიზნესის გადასახადი

18,559.39

4,639.82

23,199.21

012500000000 სათამაშო ბიზნესის გადასახადი

0.00

7,486,189.46

7,486,189.46

012501000000 სათამაშო ბიზნესის გადასახადი თითოეული სათამაშო აპარატიდან

0.00

2,422,138.35

2,422,138.35

012502000000 სათამაშო ბიზნესის გადასახადი სამორინეს თითოეული სათამაშო მაგიდიდა
ნ

0.00

3,882,425.92

3,882,425.92

012503000000 სათამაშო ბიზნესის გადასახადი ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს თითოე
ული სალაროდან

0.00

1,030,188.37

1,030,188.37

012504000000 სათამაშო ბიზნესის გადასახადი ლატარიის მოწყობიდან (ლატარიის ბილეთე
ბის რეალიზაციიდან)

0.00

45,276.01

45,276.01

012505000000 სათამაშო ბიზნესის გადასახადი თითოეული წამახალისებელი გათამაშებიდ
ან

0.00

89,029.05

89,029.05

012506000000 სათამაშო ბიზნესის გადასახადი სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშო
ბიდან

0.00

1,206.06

1,206.06

012515000000 სხვა არაკლასიფიცირებული გადასახადი სათამაშო ბიზნესიდან

0.00

15,925.70

15,925.70

012600000000 საკურორტო გადასახადი

0.00

2,799.74

2,799.74

012700000000 სასტუმროს გადასახადი

0.00

34,967.88

34,967.88

012800000000 რეკლამის გადასახადი

0.00

50,341.28

50,341.28

012900000000 გადასახადი ადგილობრივი სიმბოლიკის გამოყენებისათვის

0.00

2,992.43

2,992.43

013000000000 მიწის გადასახადი

0.00

17,049,918.24

17,049,918.24

013001000000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი

0.00

3,621,305.28

3,621,305.28

013001010000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი ფიზიკური პირები
დან

0.00

2,806,030.86

2,806,030.86

013001020000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი იურიდიული პირებ
იდან

0.00

815,274.42

815,274.42

013002000000 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი

0.00

13,428,612.96

13,428,612.96

013002010000 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი ფიზიკური პირე
ბიდან

0.00

3,481,320.37

3,481,320.37

013002020000 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადი იურიდიული პი
რებიდან

0.00

9,947,292.59

9,947,292.59

3,038.74

0.00

3,038.74

013300000000 ჯარიმები მოსახლეობასთან ფულადი ანგარიშსწორებისას საკონტროლო-სა
ლარო აპარატების გამოყენების მოთხოვნათა დარღვევის შემთხვევაში

469,135.01

0.00

469,135.01

013301000000 ცენტრალური ბიუჯეტის შემოსავალი ჯარიმებიდან მოსახლეობასთან ფულა
დი ანგარიშსწორებისას საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების მოთ
ხოვნათა დარღვევის შემთხვევაში

233,339.35

0.00

233,339.35

013302000000 ტერიტორიული ერთეულის ბიუჯეტის შემოსავალი ჯარიმებიდან მოსახლე
ობასთან ფულადი ანგარიშსწორებისას საკონტროლო-სალარო აპარატების გა
მოყენების მოთხოვნათა დარღვევის შემთხვევაში

235,795.66

0.00

235,795.66

014000000000 სხვა არაკლასიფიცირებული გადასახადი

283,362.50

867,458.75

1,150,821.25

014010000000 სხვა არაკლასიფიცირებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადი

283,362.50

0.00

283,362.50

0.00

867,458.75

867,458.75

014100000000 საქართველოს სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდი (სოცია
ლური დაზღვევის გადასახადი)

340,795,095.84

0.00

340,795,095.84

014101000000 დამქირავებლის სოციალური დაზღვევის გადასახადი

302,122,221.86

0.00

302,122,221.86

69,728,706.28

0.00

69,728,706.28

013100000000 მსუბუქი ავტომანქანების იმპორტის ფიქსირებული გადასახადი

014020000000 სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი

014101010000 დამქირავებლის სოციალური დაზღვევის გადასახადი ცენტრალური ბიუჯე
ტის საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან
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014101020000 დამქირავებლის სოციალური დაზღვევის გადასახადი ტერიტორიული ერთე
ულების ბიუჯეტების საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან

30,831,474.11

0.00

30,831,474.11

014101030000 დამქირავებლის სოციალური დაზღვევის გადასახადი არასაბიუჯეტო სექტო
რიდან

201,562,041.47

0.00

201,562,041.47

3,143,085.50

0.00

3,143,085.50

014102010000 დაქირავებულის სოციალური დაზღვევის გადასახადი ცენტრალური ბიუჯე
ტის საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან

129,740.39

0.00

129,740.39

014102020000 დაქირავებულის სოციალური დაზღვევის გადასახადი ტერიტორიული ერთ
ეულების ბიუჯეტების საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან

161,305.94

0.00

161,305.94

014102030000 დაქირავებულის სოციალური დაზღვევის გადასახადი არასაბიუჯეტო სექტ
ორიდან

2,852,039.17

0.00

2,852,039.17

014110000000 სხვა არაკლასიფიცირებული გადასახადი სოციალური დაზღვევის ერთიან ს
ახელმწიფო ფონდში

35,529,788.48

0.00

35,529,788.48

014500000000 სახელმწიფო საგზაო ფონდი

2,238,071.94

0.00

2,238,071.94

014501000000 გადასახადი საერთო სარგებლობის საავტომობილო გზებით სარგებლობისათ
ვის

2,221,742.80

0.00

2,221,742.80

014501010000 გადასახადი საერთო სარგებლობის საავტომობილო გზებით სარგებლობისათ
ვის ბაზრის ორგანიზების ფიქსირებული გადასახადიდან

4,669.82

0.00

4,669.82

014501020000 გადასახადი საერთო სარგებლობის საავტომობილო გზებით სარგებლობისათ
ვის პურ-ფუნთუშეულის წარმოებისათვის ფიქსირებული გადასახადიდან

4,397.97

0.00

4,397.97

014501100000 არაკლასიფიცირებული გადასახადი საერთო სარგებლობის საავტომობილო გ
ზებით სარგებლობისათვის

2,212,675.01

0.00

2,212,675.01

15,577.43

0.00

15,577.43

4,785.18

0.00

4,785.18

014502020000 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მესაკუთრეთა გადასახადი ავტობუსებზე

76.33

0.00

76.33

014502030000 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მესაკუთრეთა გადასახადი სატვირთო ავ
ტომობილებზე

1,494.54

0.00

1,494.54

014502100000 სხვა არაკლასიფიცირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მესაკუთრე
თა გადასახადი

9,221.38

0.00

9,221.38

014503000000 გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებებ
ის შემოსვლისათვის და ზენორმატიული დატვირთვისათვის

205.92

0.00

205.92

014503010000 გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებებ
ის შემოსვლისათვის

205.92

0.00

205.92

014510000000 სხვა არაკლასიფიცირებული გადასახადი სახელმწიფო საგზაო ფონდში

545.79

0.00

545.79

014102000000 ფიზიკური პირების სოციალური დაზღვევის გადასახადი

014502000000 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მესაკუთრეთა გადასახადი
014502010000 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მესაკუთრეთა გადასახადი მსუბუქ ავტო
მობილებზე

020000000000

არასაგადასახადო შემოსავლები

020100000000 მოსაკრებლები
020101000000 საბაჟო მოსაკრებლები

364,875,567.67

24,430,826.93

389,306,394.60

202,248,447.48

12,432,925.15

214,681,372.63

17,864,538.34

0.00

17,864,538.34

139,496,894.00

26,204.00

139,523,098.00

020102010000 მოსაკრებელი სადაზღვევო საქმიანობის და დაზღვევის სფეროში საშუამავლ
ო საქმიანობის ლიცენზირებიდან

4,940.00

0.00

4,940.00

020102020000 მოსაკრებელი საბანკო და არა საბანკო სადეპოზიტო საქმიანობის, ვალუტის გ
ადამცვლელი პუნქტების საქმიანობის ლიცენზირებიდან

8,130.00

0.00

8,130.00

020102030000 მოსაკრებელი ფასიანი ქაღალდების ბაზრის რეგულირებადი მონაწილეების,
აქტივების მმართველი კომპანიისა და სპეციალიზებული დეპოზიტარის საქ
მიანობის ლიცენზირებიდან

700.00

0.00

700.00

020102040000 მოსაკრებელი სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის ლიცენზირებიდა
ნ

21,120.00

0.00

21,120.00

020102040100 მოსაკრებელი სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის ლიცენზირებიდა
ნ გადახდევინებული ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების მიერ

21,120.00

0.00

21,120.00

2,886.21

0.00

2,886.21

020102050100 მოსაკრებელი საპროექტო-სამშენებლო საქმიანობის ლიცენზირებიდან გადახ
დევინებული ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების მიერ

13.00

0.00

13.00

020102050200 მოსაკრებელი საპროექტო-სამშენებლო საქმიანობის ლიცენზირებიდან გადა
ხდევინებული ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების მიერ

2,873.21

0.00

2,873.21

020102060000 მოსაკრებელი აღმზრდელობით-საგანმანათლებლო დაწესებულებათა საქმია
ნობის ლიცენზირებიდან

10,550.00

0.00

10,550.00

35.00

0.00

35.00

160.00

0.00

160.00

020102000000 სალიცენზიო მოსაკრებლები

020102050000 მოსაკრებელი საპროექტო-საამშენებლო საქმიანობის ლიცენზირებიდან

020102070000 მოსაკრებელი აუდიტორული საქმიანობის ლიცენზირებიდან
020102080000 მოსაკრებელი მეტროლოგიური და გაზომვათა საშუალებების წარმოება და შ
ეკეთების ლიცენზირებიდან
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922.00

0.00

922.00

020102100000 მოსაკრებელი საზღვაო სამგზავრო გადაყვანის ლიცენზირებიდან

6,211.00

0.00

6,211.00

020102100200 მოსაკრებელი საზღვაო სამგზავრო გადაყვანის ლიცენზირებიდან გადახდევ
ინებული ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების მიერ

6,211.00

0.00

6,211.00

020102110000 მოსაკრებელი საბაჟო ბროკერისა და საბაჟო გადამზიდველის საქმიანობის ლ
იცენზირებიდან

33,000.00

0.00

33,000.00

020102120000 მოსაკრებელი ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ლიცენზირებიდან

4,420.00

0.00

4,420.00

020102130000 მოსაკრებელი ალკოჰოლიანი სასმელებისა და ეთილის სპირტის წარმოების
ლიცენზირებიდან

621.00

0.00

621.00

020102130200 მოსაკრებელი ალკოჰოლიანი სასმელების და ეთილის სპირტის წარმოების ლ
იცენზირებიდან გადახდევინებული ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანო
ების მიერ

621.00

0.00

621.00

020102140000 მოსაკრებელი ლუდის, უალკოჰოლო სასმელებისა და წყლის, მათ შორის, მინ
ერალური წყლის, სასაქონლო პროდუქციის წარმოების ლიცენზირებიდან

145.65

0.00

145.65

020102140100 მოსაკრებელი ლუდის, უალკოჰოლო სასმელებისა და წყლის, მათ შორის მინ
ერალური წყლის, სასაქონლო პროდუქციის წარმოების ლიცენზირებიდან გა
დახდევინებული ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების მიერ

145.65

0.00

145.65

020102150000 მოსაკრებელი ყველა სხვა სახის კვების (მათ შორის, ბავშვთა კვების) პროდუქ
ტებისა და თამბაქოს წარმოების ლიცენზირებიდან

2,657.00

0.00

2,657.00

020102150100 მოსაკრებელი ყველა სხვა სახის კვების (მათ შორის, ბავშვთა კვების) პროდუ
ქტებისა და თამბაქოს წარმოების ლიცენზირებიდან გადახდევინებული ცენტ
რალური ხელისუფლების ორგანოების მიერ

2,657.00

0.00

2,657.00

020102150200 მოსაკრებელი ყველა სხვა სახის კვების (მათ შორის, ბავშვთა კვების) პროდუქ
ტებისა და თამბაქოს წარმოების ლიცენზირებიდან გადახდევინებული ადგი
ლობრივი ხელისუფლების ორგანოების მიერ

0.00

0.00

0.00

020102170000 მოსაკრებელი კავშირგაბმულობისა და ფოსტის სფეროში საქმიანობის ლიცენ
ზირებიდან

138,992,119.92

0.00

138,992,119.92

020102210000 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის (გარდა ნავთობისა და
გაზის, მიწის რესურსებითა და ტყით სარგებლობისა) ლიცენზირებიდან

406,406.41

26,204.00

432,610.41

020102210100 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის (გარდა ნავთობისა და
გაზის, მიწის რესურსებითა და ტყით სარგებლობისა) ლიცენზირებიდან გად
ახდევინებული ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების მიერ

402,000.40

0.00

402,000.40

020102210200 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის (გარდა ნავთობისა და
გაზის, მიწის რესურსებითა და ტყით სარგებლობისა) ლიცენზირებიდან გად
ახდევინებული ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების მიერ

4,406.01

26,204.00

30,610.01

020102230000 მოსაკრებელი გარემოზე ზემოქმედების შეფასებითი საქმიანობის ლიცენზირ
ებიდან

15.16

0.00

15.16

020102230200 მოსაკრებელი გარემოზე ზემოქმედების შეფასებითი საქმიანობის ლიცენზირ
ებიდან გადახდევინებული ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების მიე
რ

15.16

0.00

15.16

020102240000 მოსაკრებელი სამთომოპოვებითი და სამთამადნო საქმიანობის ლიცენზირებ
იდან

327.40

0.00

327.40

020102240100 მოსაკრებელი სამთომოპოვებითი და სამთამადნო საქმიანობის ლიცენზირებ
იდან გადახდევინებული ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების მიერ

100.00

0.00

100.00

020102240200 მოსაკრებელი სამთომოპოვებითი და სამთამადნო საქმიანობის ლიცენზირებ
იდან გადახდევინებული ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების მიერ

227.40

0.00

227.40

020102270000 მოსაკრებელი მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტების ბეჭდვა და შენახვის ლიცენ
ზირებიდან

10.00

0.00

10.00

020102290000 მოსაკრებელი აგროქიმიური, ნიადაგის დაცვისა და აგროქიმიკატების ხარისხ
ის განსაზღვრის სფეროში ლაბორატორიული საქმიანობის ლიცენზირებიდან

30.00

0.00

30.00

1,355.00

0.00

1,355.00

020102360100 მოსაკრებელი სალიცენზიო მოწმობის დუბლიკატიდან გადახდევინებული ც
ენტრალური ხელისუფლების ორგანოების მიერ

450.00

0.00

450.00

020102360200 მოსაკრებელი სალიცენზიო მოწმობის დუბლიკატიდან გადახდევინებული ა
დგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების მიერ

905.00

0.00

905.00

020102500000 სხვა არაკლასიფიცირებული სალიცენზიო მოსაკრებლები

132.25

0.00

132.25

020102500100 სხვა არაკლასიფიცირებული სალიცენზიო მოსაკრებლები გადახდევინებულ
ი ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების მიერ

132.25

0.00

132.25

14,964,509.65

34.25

14,964,543.90

142,500.00

0.00

142,500.00

020102090000 მოსაკრებელი იარაღისა და საბრძოლო მასალების დამზადება, შეკეთება და მ
ათით ვაჭრობის ლიცენზირებიდან

020102360000 მოსაკრებელი სალიცენზიო მოწმობის დუბლიკატის გაცემის ლიცენზირები
დან

020103000000 სანებართვო მოსაკრებლები
020103010000 მოსაკრებელი საერთაშორისო საავტომობილო გადაყვანა-გადაზიდვის, საქა
ლაქთაშორისო, საგარეუბნო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისა და სახი
ფათო ტვირთების საავტომობილო გადაზიდვის ნებართვაზე
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020103020000 მოსაკრებელი საშიში საწარმოო ობიექტების ექსპლუატაც, კონსტრუირ, გაუქ
მებასთან, ექსპლუატაციის შეწყვეტასა და კონსერვაციასთან, საშიშ საწარმოო
ობიექტზე გამოყენებული ტექნიკური მოწყობილობის დამზადება

59,560.00

0.00

59,560.00

020103030000 მოსაკრებელი ისტორიისა და კულტურის ძეგლებზე სამუშაოების ჩასატარებ
ლად დაშვების ნებართვაზე

340.00

0.00

340.00

020103040000 მოსაკრებელი განსაკუთრებული მნიშვნელობისა და სტრატეგიული დანიშნ
ულების ობიექტების მშენებლობის ნებართვაზე

167,557.52

0.00

167,557.52

8.00

0.00

8.00

020103060000 მოსაკრებელი გარემოსდაცვითი საქმიანობის ნებართვაზე

17,714.50

0.00

17,714.50

020103060100 მოსაკრებელი გარემოსდაცვითი საქმიანობის ნებართვიდან გადახდევინებუ
ლი ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების მიერ

17,712.00

0.00

17,712.00

020103060200 მოსაკრებელი გარემოსდაცვითი საქმიანობის ნებართვიდან გადახდევინებუ
ლი ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების მიერ

2.50

0.00

2.50

020103070000 მოსაკრებელი საბაჟო საწყობების (გარდა საბაჟო ორგანოების მიერ დაარსებუ
ლი საწყობების) საქმიანობის ნებართვა, უბაჟო საცალო ვაჭრობის ობიექტის ს
აქმიანობის, საბაჟო კონტროლის ქვეშ და საბაჟო ტერიტორი

260,700.00

0.00

260,700.00

020103080000 მოსაკრებელი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური დათვალიერებ
ისათვის აუცილებელი დიაგნოსტიკური ცენტრების საქმიანობის ნებართვაზ
ე

658.50

0.00

658.50

020103080200 მოსაკრებელი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური დათვალიერებ
ისათვის აუცილებელი დიაგნოსტიკური ცენტრების საქმიანობის ნებართვიდ
ან გადახდევინებული ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების მიერ

658.50

0.00

658.50

020103090000 მოსაკრებელი ნავთობგადამამუშავებელი ობიექტების სათბობ-ენერგეტიკულ
სისტემაში განთავსების, ელექტროენერგიის წარმოების ობიექტების, აგრეთვ
ე იმ საშუალებების განთავსების ნებართვაზე, რომლებიც გამოიყე

566.00

0.00

566.00

020103100000 მოსაკრებელი ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების, კა
ზინოების (სამორინეების) მოწყობის ნებართვაზე

13,169,328.00

0.00

13,169,328.00

020103100100 მოსაკრებელი ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების, კა
ზინოების (სამორინეების) მოწყობის ნებართვიდან გადახდევინებული ცენტ
რალური ხელისუფლების ორგანოების მიერ

13,169,280.00

0.00

13,169,280.00

020103100200 მოსაკრებელი ლატარიების, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების, კა
ზინოების (სამორინეების) მოწყობის ნებართვიდან გადახდევინებული ადგი
ლობრივი ხელისუფლების ორგანოების მიერ

48.00

0.00

48.00

020103120000 მოსაკრებელი ტყით სარგებლობის ნებართვაზე

25,832.59

0.00

25,832.59

020103120100 მოსაკრებელი ტყით სარგებლობის ნებართვიდან გადახდევინებული ცენტრა
ლური ხელისუფლების ორგანოების მიერ

13,610.00

0.00

13,610.00

020103120200 მოსაკრებელი ტყით სარგებლობის ნებართვიდან გადახდევინებული ადგილ
ობრივი ხელისუფლების ორგანოების მიერ

12,222.59

0.00

12,222.59

020103130000 მოსაკრებელი შეიარაღების (მათ შორის, იარაღის), სამხედრო ტექნიკის, ტექნ
იკური დოკუმენტაციის, იარაღის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოებ
ის, მომსახურების და საბრძოლო მასალების ექსპორტის, იმპორტ

721,962.42

0.00

721,962.42

020103140000 მოსაკრებელი სამკურნალო საშუალებების, ფარმაცევტული სუბსტანციებისა
და დაუფასოებელი ფარმაცევტული პროდუქციის იმპორტისა და რეექსპორტ
ის ნებართვა, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშ

75,589.26

0.00

75,589.26

16.00

0.00

16.00

020103160000 მოსაკრებელი შავი და ფერადი ლითონების ჯართისა და ნარჩენების (მათ შო
რის საწარმოო ნარჩენების) ექსპორტისა და რეექსპორტის, ორმაგი დანიშნულ
ების პროდუქციის ექსპორტის, იმპორტის, რეექსპორტისა და ტრან

7,642.00

0.00

7,642.00

020103180000 მოსაკრებელი არასახიფათო ნარჩენების იმპორტისა და ტრანზიტის, ოზონის
შრის დამშლელ ნივთიერებათა იმპორტის ნებართვაზე

25.00

0.00

25.00

020103190000 მოსაკრებელი მხოლოდ ვეტერინარიაში გამოსაყენებელი ბიოლოგიური, სამკ
ურნალო და სხვა ქიმიურ-ფარმაცევტული პრეპარატების, ცხოველთა, ცხოვე
ლური წარმოშობის პროდუქტების, ცხოველთა საკვების იმპორტის, ექსპო

179,104.20

0.00

179,104.20

020103210000 მოსაკრებელი კონტროლს დაქვემდებარებული მცენარეული წარმოშობის პრ
ოდუქტების იმპორტისა და ტრანზიტის ნებართვაზე

54,423.35

0.00

54,423.35

020103220000 მოსაკრებელი წინასწარ დასაბუთებული თანხმობის პროცედურას დაქვემდე
ბარებული საშიში ქიმიური ნივთიერებების იმპორტისა და ექსპორტის ნებარ
თვაზე

6.00

0.00

6.00

020103240000 მოსაკრებელი კავშირგაბმულობისა და ფოსტის სფეროში საქმიანობის ნებარ
თვაზე

40.00

0.00

40.00

020103250000 მოსაკრებელი იარაღის შეძენის, შენახვის, ტარების, გადატანა-გადაზიდვისა
და გადაგზავნის, იარაღის ცალკ. ეგზემპლ. საქართ. შემოტანისა და საქართვე
ლოდან გატანის (გარდა ექსპორტ-იმპორტის, ტრანზიტის და

30,973.20

0.00

30,973.20

020103270000 მოსაკრებელი საქართველოს კულტურულ ფასეულობათა საქართველოდან გ
ატანისა და საქართველოში შემოტანის ნებართვაზე

938.00

0.00

938.00

020103050000 მოსაკრებელი ანტიკვარული ნივთებით ვაჭრობის ნებართვაზე

020103150000 მოსაკრებელი ხე-ტყის ექსპორტისა და იმპორტის ნებართვაზე
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020103280000 მოსაკრებელი ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის სფეროში საქმიან
ობის ნებართვაზე

8.00

0.00

8.00

020103330000 მოსაკრებელი ალკოჰოლიანი სასმელებისა და ეთილის სპირტის საწარმოებზ
ე ნებართვაზე

177.56

0.00

177.56

020103330200 მოსაკრებელი ალკოჰოლიანი სასმელებისა და ეთილის სპირტის საწარმოებზ
ე ნებართვიდან გადახდევინებული ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოე
ბის მიერ

177.56

0.00

177.56

020103340000 მოსაკრებელი ლუდის, უალკოჰოლო სასმელებისა და წყლის საწარმოებზე ნე
ბართვაზე

0.00

0.00

0.00

020103340200 მოსაკრებელი ლუდის, უალკოჰოლო სასმელებისა და წყლის საწარმოებზე ნე
ბართვიდან გადახდევინებული ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების
მიერ

0.00

0.00

0.00

020103410000 მოსაკრებელი სანებართვო მოწმობის დუბლიკატის ნებართვაზე

14.00

0.00

14.00

020103410100 მოსაკრებელი სანებართვო მოწმობის დუბლიკატიდან გადახდევინებული ცე
ნტრალური ხელისუფლების ორგანოების მიერ

14.00

0.00

14.00

020103500000 სხვა არაკლასიფიცირებული სანებართვო მოსაკრებლები

48,825.55

34.25

48,859.80

020103500100 სხვა არაკლასიფიცირებული სანებართვო მოსაკრებლები გადახდევინებული
ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების მიერ

48,556.00

0.00

48,556.00

020103500200 სხვა არაკლასიფიცირებული სანებართვო მოსაკრებლები გადახდევინებული
ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების მიერ

269.55

34.25

303.80

27,137.28

0.00

27,137.28

285.00

0.00

285.00

46.00

0.00

46.00

020104000000 სახელმწიფო სერტიფიკატის მოსაკრებლები
020104030000 განათლების სისტემაში არსებული სერტიფიცირების მოსაკრებელი
020104040000 ექიმისა და ფარმაცევტის სერტიფიცირების მოსაკრებელი

7.50

0.00

7.50

25,514.78

0.00

25,514.78

020104070000 ალკოჰოლური სასმელების სერტიფიცირების მოსაკრებელი

265.00

0.00

265.00

020104090000 ვეტერინარიის სფეროს სერტიფიცირების მოსაკრებელი

929.00

0.00

929.00

90.00

0.00

90.00

9,697,675.27

0.00

9,697,675.27

1,700.00

0.00

1,700.00

020105020000 მოსაკრებელი ფონდის, შემოქმედებითი კავშირის, საზღვარგარეთის ქვეყნის
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის (განურჩევლად მისი
ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმისა) ფილიალის, მოქალაქის პოლ

17,257.50

0.00

17,257.50

020105030000 ავტომანქანის მართვის მოწმობისა და ტექნიკური პასპორტის, სახელმწიფო
და სატრანზიტო, მოტოციკლის და მისაბმელის სანომრე ნიშნის, წლიური ტე
ქნიკური დათვალიერების დამადასტურებელი ფირნიშის გაცემა

5,590,418.51

0.00

5,590,418.51

020105040000 მსუბუქი ავტომანქანის ძარის, სატვირთო ავტომანქანის კაბინის ან ჩარჩოს, ფ
ურგონის ტიპის სატვირთო ავტომანქანის ან ავტობუსის ძარის, სატრანსპორ
ტო საშუალებების ძრავის, სატრანსპორტო საშუალებების მისა

1,532,222.00

0.00

1,532,222.00

88,469.00

0.00

88,469.00

7,973.00

0.00

7,973.00

1,443,876.34

0.00

1,443,876.34

5,080.00

0.00

5,080.00

020104050000 ობიექტის და პროდუქციის ჰიგიენური სერტიფიცირების მოსაკრებელი
020104060000 აუდიტორთა საკვალიფიკაციო სერტიფიცირების მოსაკრებელი

020104200000 სხვა სახელმწიფო სერტიფიკატის მოსაკრებლები
020105000000 სარეგისტრაციო მოსაკრებლები
020105010000 მოსაკრებელი ფასიანი ქაღალდებისა და შეთავაზებების რეგისტრაციიდან

020105050000 იარაღის რეგისტრაცია და ხელახალი რეგისტრაცია
020105070000 სასოფლო-სამეურნეო და სასურსათო პროდუქციისა და ტექნიკის რეგისტრაც
ია, ტრაქტორის მართვის მოწმობის გაცემა, ცხოველთა საკვების და საკვებდან
ამატების, ცხოველთა კოსმეტიკის საშუალებების, ქიმიური საშუა
020105080000 სამკურნალო, პარასამკურნალო, ჰომეოპათიური, დიაგნოსტიკური და რადი
ოფარმაცევტული, კონტრაცეპტიული მექანიკური და სამკურნალო-პროფილ
აქტიკური საშუალებების, თერაპიული ეფექტის მქონე კვებითი დანამატის,
020105090000 ბიოლოგიური და ფარმაკოლოგიური პრეპარატების რეგისტრაცია
020105100000 საწარმოს და კავშირის (ასოციაციის) რეგისტრაცია

999,433.77

0.00

999,433.77

020105100100 საწარმოს და კავშირის (ასოციაციის) რეგისტრაცია გადახდევინებული ცენტ
რალური ხელისუფლების ორგანოების მიერ

997,958.27

0.00

997,958.27

020105100200 საწარმოს და კავშირის (ასოციაციის) რეგისტრაცია გადახდევინებული ადგი
ლობრივი ხელისუფლების ორგანოების მიერ

1,475.50

0.00

1,475.50

020105110000 მიწის ნაკვეთისა და მასთან დაკავშირებული უძრავი ქონების რეგისტრაცია

10,690.12

0.00

10,690.12

40.00

0.00

40.00

515.03

0.00

515.03

020105200100 სხვა არაკლასიფიცირებული სარეგისტრაციო მოსაკრებლები გადახდევინებუ
ლი ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების მიერ

0.00

0.00

0.00

020105200200 სხვა არაკლასიფიცირებული სარეგისტრაციო მოსაკრებლები გადახდევინებუ
ლი ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების მიერ

515.03

0.00

515.03

26,585.18

0.00

26,585.18

020105120000 სახელობითი დამღის შიფრისა და დამზადების წლის ლიტერის მინიჭება და
ტვიფრისა და სახელობითი დამღის ანაბეჭდის ტვიფრის რეგისტრაცია
020105200000 სხვა არაკლასიფიცირებული სარეგისტრაციო მოსაკრებლები

020106000000 სახელმწიფო საექსპერტიზო მოსაკრებლები

გვერდი 12 - 22 -დან

19,658.55

0.00

19,658.55

10.00

0.00

10.00

020106030000 მოსაკრებელი ძვირფას ლითონებთან, ძვირფას ქვებთან და მათ ნაწარმთან და
კავშირებული ექსპერტიზის პროცედურებისათვის

2,320.00

0.00

2,320.00

020106050000 მოსაკრებელი საწარმოო და სამოქალაქო დანიშნულების ობიექტების მშენებ
ლობის პროქტების ექსპერტიზისათვის

1,522.70

0.00

1,522.70

020106080000 მოსაკრებელი უშიშროების სამინისტროს ექსპერტიზის პროცედურებისათვი
ს

1,500.00

0.00

1,500.00

020106090000 მოსაკრებელი საქართველოს ტექნიკური ზედამხედველობის სახელმწიფო ინ
სპექციის მიერ განხორციელებული ექსპერტიზის პეოცედურებისათვის

160.00

0.00

160.00

020106100000 მოსაკრებელი მეტროლოგიის სფეროში არსებული დოკუმენტების ექსპერტი
ზისათვის

55.00

0.00

55.00

020106110000 მოსაკრებელი საქართველოს გეოლოგიის სახელმწიფო დეპარტამენტის შესაბ
ამისი სამსახურის მიერ განხორციელებული ექსპერტიზისათვის

346.93

0.00

346.93

020106010000 მოსაკრებელი სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტროს მიერ განხო
რციელებული ექსპერტიზის პროცედურებისათვის
020106020000 მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტებისა და ბილეთების დამუშავება და ლეგალი
ზაციის მოსაკრებელი

020106200000 სხვა სახელმწიფო საექსპერტიზო მოსაკრებლები
020107000000 სახელმწიფო ბაჟი
020107010000 სახელმწიფო ბაჟი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში განსახილვ
ელ საქმეებზე
020107020000 სახელმწიფო ბაჟი უზენაეს სასამართლოში განსახილველ საქმეებზე
020107030000 სახელმწიფო ბაჟი საერთო სასამართლოებში განსახილველ საქმეებზე

1,012.00

0.00

1,012.00

9,795,770.17

65,030.59

9,860,800.76

3,505.50

0.00

3,505.50

132,452.89

0.00

132,452.89

2,342,135.28

0.00

2,342,135.28

020107040000 სახელმწიფო ბაჟი მოქალაქეთა მდგომარეობის აქტების რეგისტრაციისათვის

593,737.66

16,487.24

610,224.90

020107040100 სახელმწიფო ბაჟი მოქალაქეთა მდგომარეობის აქტების რეგისტრაციიდან გა
დახდევინებული ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების მიერ

593,737.66

0.00

593,737.66

020107040200 სახელმწიფო ბაჟი მოქალაქეთა მდგომარეობის აქტების რეგისტრაციიდან გა
დახდევინებული ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების მიერ

0.00

16,487.24

16,487.24

020107050000 სახელმწიფო ბაჟი რეგისტრაციის, მოქალაქეობისა და პირადობის დამადასტ
ურებელი დოკუმენტების გაცემისა და ემიგრაცია-იმიგრაციის საკითხების გა
ნხილვისათვის

6,010,871.00

39,949.50

6,050,820.50

020107050100 სახელმწიფო ბაჟი რეგისტრაციის, მოქალაქეობისა და პირადობის დამადასტ
ურებელი დოკუმენტების გაცემისა და ემიგრაცია-იმიგრაციის საკითხების გა
ნხილვიდან გადახდევინებული ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოებ

6,010,871.00

0.00

6,010,871.00

020107050200 სახელმწიფო ბაჟი რეგისტრაციის, მოქალაქეობისა და პირადობის დამადასტ
ურებელი დოკუმენტების გაცემისა და ემიგრაცია-იმიგრაციის საკითხების გა
ნხილვიდან გადახდევინებული ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოე

0.00

39,949.50

39,949.50

020107150000 სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ბაჟი

713,067.84

8,593.85

721,661.69

020107150100 სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ბაჟი გადახდევინებული ცენტრალ
ური ხელისუფლების ორგანოების მიერ

713,067.84

0.00

713,067.84

020107150200 სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ბაჟი გადახდევინებული ადგილობ
რივი ხელისუფლების ორგანოების მიერ

0.00

8,593.85

8,593.85

020108000000 საკონსულო მოსაკრებლები

6,773,481.57

0.00

6,773,481.57

020108010000 მოსაკრებელი საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემაზე

2,386,056.12

0.00

2,386,056.12

020108020000 მოსაკრებელი უცხო სახელმწიფოში მყოფი საქართველოს მოქალაქის რეგისტ
რაცია და პირადობის მოწმობის გაცემაზე

536,582.57

0.00

536,582.57

020108030000 მოსაკრებელი მოქალაქეობრივი მდგომარეობის რეგისტრაციის საკითხებთან
დაკავშირებული დოკუმენტების გადაგზავნა და გაფორმებაზე

44,698.14

0.00

44,698.14

020108040000 მოსაკრებელი საქართველოს ვიზის გაცემასა და მასთან დაკავშირებული მოქ
მედებების შესრულებაზე

2,814,181.35

0.00

2,814,181.35

020108050000 მოსაკრებელი ემიგრაცია-იმიგრაციის საკითხებთან დაკავშირებული დოკუმე
ნტების გაცემა და გაფორმებაზე

61,166.24

0.00

61,166.24

020108060000 მოსაკრებელი საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივ
ი თვითმმართველობის ორგანოებიდან დოკუმენტების გამოთხოვა და გაცემა
ზე

15,945.30

0.00

15,945.30

020108060100 მოსაკრებელი საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებიდან დ
ოკუმენტების გამოთხოვა და გაცემაზე

15,915.30

0.00

15,915.30

020108060200 მოსაკრებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან დოკუმენ
ტების გამოთხოვა და გაცემაზე

30.00

0.00

30.00

020108070000 მოსაკრებელი სანოტარო მოქმედებების შესრულებაზე

151,069.15

0.00

151,069.15

020108080000 მოსაკრებელი დოკუმენტების ლეგალიზაციაზე

423,506.49

0.00

423,506.49

4,886.82

0.00

4,886.82

020108090000 მოსაკრებელი საქართველოს მოქალაქის საზღვარგარეთ გასამგზავრებელი დ
ოკუმენტების მომზადება და შესაბამისი ვიზის მიღებასთან დაკავშირებული
მოქმედებების შესრულებაზე
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150.00

0.00

150.00

335,239.39

0.00

335,239.39

212.80

0.00

212.80

1,279.00

0.00

1,279.00

020111000000 სატენდერო მოსაკრებელი

376,983.07

0.00

376,983.07

020113000000 სააღსრულებო მოსაკრებელი

872,614.67

0.00

872,614.67

1,962.00

0.00

1,962.00

1,557,429.75

173,047.75

1,730,477.50

020116000000 საკარანტინო მომსახურების მოსაკრებელი

783,238.11

0.00

783,238.11

020116010000 მოსაკრებელი ფიტოსანიტარულ-საკარანტინო ღონისძიებებისათვის

609,316.79

0.00

609,316.79

020116020000 მოსაკრებელი ვეტერინარულ-საკარანტინო ღონისძიებებისათვის

173,921.32

0.00

173,921.32

020117000000 ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

0.00

8,897,706.62

8,897,706.62

020117010000 წიაღით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

0.00

6,716,150.47

6,716,150.47

020117020000 ტყის ფონდის ზეზეული ხეების მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვი
ს მოსაკრებელი

0.00

2,023,610.29

2,023,610.29

020117030000 გარემოდან ამოღებული მცენარეთა არამერქნული რესურსებისა და მათი პრო
დუქტებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

0.00

13,165.60

13,165.60

020117040000 წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

0.00

43,081.09

43,081.09

020117050000 ცხოველთა სამყაროს რესურსებით (ობიექტებით) სარგებლობისათვის მოსაკ
რებელი

0.00

33,839.00

33,839.00

020117060000 გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე მოსაკრებელი

0.00

58,125.00

58,125.00

020117100000 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებ
ლობისათვის

0.00

9,735.17

9,735.17

020108100000 მოსაკრებელი საზღვაო და საჰაერო ხომალდების საკონსულო მომსახურებაზ
ე
020108200000 სხვა არაკლასიფიცირებული საკონსულო მოსაკრებლები
020109000000 მიგრანტთა ინპექტირების მოსაკრებლები
020110000000 თანამდებობის პირთა მიერ დეკლარაციებისა და თანდართული მასალების ა
სლების გადაღების მოსაკრებელი

020114000000 ლატარიებისა და სხვა მომგებიანი თამაშების მოწყობაზე მომსახურების მიზნ
ობრივი მოსაკრებელი
020115000000 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

020130000000 სხვა არაკლასიფიცირებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მოსაკრებლები

8,136.62

330,678.40

338,815.02

020130010000 სხვა არაკლასიფიცირებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მოსაკრებლები გა
დახდევინებული ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების მიერ

8,136.62

0.00

8,136.62

020130020000 სხვა არაკლასიფიცირებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მოსაკრებლები გა
დახდევინებული ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების მიერ

0.00

330,678.40

330,678.40

020131000000 ადგილობრივი მოსაკრებლები

0.00

2,940,223.54

2,940,223.54

020131010000 მოსაკრებელი მშენებლობის დაწყების ნებართვისათვის

0.00

1,350,759.55

1,350,759.55

020131020000 მოსაკრებელი გარე ვაჭრობის ნებართვისათვის

0.00

3,112.52

3,112.52

020131030000 მოსაკრებელი გარე რეკლამის გავრცელების ნებართვისათვის

0.00

13,201.15

13,201.15

020131040000 მოსაკრებელი საზოგადოებრივი ადგილებით სარგებლობის შეზღუდვის ნება
რთვისათვის

0.00

6.00

6.00

020131050000 მოსაკრებელი ადგილობრივი სამგზავრო-სატრანსპორტო გადაზიდვის ნება
რთვისათვის

0.00

1,128,146.00

1,128,146.00

020131060000 მოსაკრებელი არქიტექტურული ობიექტის სრტუქტურულ-ფუნქციური წყობ
ისა და იერსახის შეცვლის ნებართვისათვის

0.00

15,676.64

15,676.64

020131070000 მოსაკრებელი ავტოტრანსპორტის პარკირების ნებართვისათვის

0.00

2,013.64

2,013.64

020131080000 ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი

0.00

416,383.87

416,383.87

020131200000 სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი მოსაკრებლები

0.00

10,924.17

10,924.17

546,335.84

2,513,386.68

3,059,722.52

020201000000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან

0.00

1,571,128.28

1,571,128.28

020201010000 საერთო სახელმწიფო საკუთრების მიწის იჯარით მიღებული შემოსავლები

0.00

20,329.25

20,329.25

020200000000 სახელმწიფო ქონების იჯარიდან მიღებული შემოსავლები

0.00

1,550,799.03

1,550,799.03

020202000000 შემოსავალი შენობების და ნაგებობების იჯარიდან

428,487.49

774,547.45

1,203,034.94

020202010000 საერთო სახელმწიფო საკუთრების შენობების და ნაგებობების იჯარით მიღებ
ული შემოსავლები

201,942.95

0.00

201,942.95

020202020000 რესპუბლიკური დაქვემდებარების შენობების და ნაგებობების იჯარით მიღე
ბული შემოსავლები

226,544.54

121,985.01

348,529.55

020202030000 ადგილობრივი საკუთრების შენობების და ნაგებობების იჯარით მიღებული
შემოსავლები

0.00

652,562.44

652,562.44

020203000000 შემოსავალი მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების იჯარიდან

1,647.56

1,497.65

3,145.21

020203020000 რესპუბლიკური დაქვემდებარების მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობე
ბის იჯარით მიღებული შემოსავლები

1,647.56

887.15

2,534.71

020201020000 ადგილობრივი საკუთრების მიწის იჯარით მიღებული შემოსავლები
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020203030000 ადგილობრივი საკუთრების მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების იჯ
არით მიღებული შემოსავლები

0.00

610.50

610.50

020210000000 სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარიდან მიღებული შემ
ოსავლები

116,200.79

166,213.30

282,414.09

020210010000 საერთო სახელმწიფო საკუთრების სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების იჯა
რით მიღებული შემოსავლები

43,834.15

0.00

43,834.15

020210020000 რესპუბლიკური დაქვემდებარების ხვა არაკლასიფიცირებული ქონების იჯარ
ით მიღებული შემოსავლები

72,366.64

38,966.45

111,333.09

020210030000 ადგილობრივი საკუთრების ხვა არაკლასიფიცირებული ქონების იჯარით მი
ღებული შემოსავლები

0.00

127,246.85

127,246.85

81,623.95

2,326,118.42

2,407,742.37

3,644.00

0.00

3,644.00

020300000000 მომსახურების გაწევის საფასურით მიღებული შემოსავლები
020301000000 შემოსავალი სატრანზიტო მომსახურების გაწევიდან

20.00

0.00

20.00

3,624.00

0.00

3,624.00

020302000000 შემოსავალი სამედიცინო მომსახურების გაწევიდან

140.00

2,639.47

2,779.47

020302010000 საერთო სახელმწიფოებრივი დაქვემდებარების საბიუჯეტო ორგანიზაციების
მიერ სამედიცინო მომსახურების გაწევიდან მიღებული შემოსავალი

140.00

0.00

140.00

020302020000 ადგილობრივი დაქვემდებარების საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ სამედი
ცინო მომსახურების გაწევიდან მიღებული შემოსავალი

0.00

2,639.47

2,639.47

020303000000 შემოსავალი განათლების სფეროში მომსახურების გაწევიდან

105.20

1,442,193.54

1,442,298.74

020303010000 საერთო სახელმწიფოებრივი დაქვემდებარების საბიუჯეტო ორგანიზაციების
მიერ განათლების სფეროში მომსახურების გაწევიდან მიღებული შემოსავალ
ი

105.20

0.00

105.20

0.00

1,442,193.54

1,442,193.54

020304000000 შემოსავალი კულტურის სფეროში მომსახურების გაწევიდან

2,604.40

705,182.18

707,786.58

020304010000 საერთო სახელმწიფოებრივი დაქვემდებარების საბიუჯეტო ორგანიზაციების
მიერ კულტურის სფეროში მომსახურების გაწევიდან მიღებული შემოსავალ
ი

2,604.40

0.00

2,604.40

020304020000 ადგილობრივი დაქვემდებარების საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ კულტ
ურის სფეროში მომსახურების გაწევიდან მიღებული შემოსავალი

0.00

705,182.18

705,182.18

020305000000 შემოსავალი სანახაობითი, გასართობი და სპორტული დაწესებულებებიდან

0.00

19,292.76

19,292.76

020305020000 ადგილობრივი დაქვემდებარების საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ სანახაო
ბითი, გასართობი და სპორტულ სფეროში მომსახურების გაწევიდან მიღებუ
ლი შემოსავალი

0.00

19,292.76

19,292.76

020306000000 შემოსავალი საარქივო მომსახურების გაწევიდან

33,550.33

78,899.32

112,449.65

020306010000 საერთო სახელმწიფოებრივი დაქვემდებარების საბიუჯეტო ორგანიზაციების
მიერ საარქივო სფეროში მომსახურების გაწევიდან მიღებული შემოსავალი

33,550.33

0.00

33,550.33

020306020000 ადგილობრივი დაქვემდებარების საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ საარქივ
ო სფეროში მომსახურების გაწევიდან მიღებული შემოსავალი

0.00

78,899.32

78,899.32

020307000000 შემოსავალი სათბობ-ენერგეტიკის სფეროში მომსახურების გაწევიდან

385.00

0.00

385.00

020307010000 საერთო სახელმწიფოებრივი დაქვემდებარების საბიუჯეტო ორგანიზაციების
მიერ სათბობ-ენერგეტიკის სფეროში მომსახურების გაწევიდან მიღებული შ
ემოსავალი

385.00

0.00

385.00

020308000000 შემოსავალი სახელმწიფო დაცვის სამსახურის მიერ გაწეული მომსახურებიდ
ან

8,825.13

0.00

8,825.13

020320000000 სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევის საფასურით მიღებული შ
ემოსავლები

32,369.89

77,911.15

110,281.04

020320010000 საერთო სახელმწიფოებრივი დაქვემდებარების საბიუჯეტო ორგანიზაციების
მიერ სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან მიღებული შემო
სავალი

32,369.89

0.00

32,369.89

020320020000 ადგილობრივი დაქვემდებარების საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ სხვა არ
აკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან მიღებული შემოსავალი

0.00

77,911.15

77,911.15

78,938.04

270.20

79,208.24

020402000000 შემოსავალი მუზეუმებში ბარათებისა და რეპროდუქციების გაყიდვიდან

700.00

170.20

870.20

020402010000 საერთო სახელმწიფოებრივი დაქვემდებარების მუზეუმებში ბარათებისა და
რეპროდუქციების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლები

700.00

0.00

700.00

020402020000 ადგილობრივი დაქვემდებარების მუზეუმებში ბარათებისა და რეპროდუქცი
ების გაყიდვიდან

0.00

170.20

170.20

020415000000 სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები არაძირითადი (თანმდევი) გაყიდვ
იდან

78,238.04

100.00

78,338.04

020301010000 შემოსავალი ნავთობსადენის მომსახურებიდან
020301100000 შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სატრანზიტო მომსახურების გაწევი
დან

020303020000 ადგილობრივი დაქვემდებარების საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ განათ
ლების სფეროში მომსახურების გაწევიდან მიღებული შემოსავალი

020400000000 შემოსავალი არაძირითადი (თანმდევი) გაყიდვიდან
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020415010000 საერთო სახელმწიფოებრივი დაქვემდებარების საბიუჯეტო ორგანიზაციების
მიერ სხვა არაკლასიფიცირებული არაძირითადი (თანმდევი) გაყიდვიდან მ
იღებული შემოსავლები

78,238.04

0.00

78,238.04

020415020000 ადგილობრივი დაქვემდებარების საბიუჯეტო ორგანოების მიერ სხვა არაკლ
ასიფიცირებული არაძირითადი (თანმდევი) გაყიდვიდან მიღებული შემოსავ
ლები

0.00

100.00

100.00

020500000000 შემოსავალი დივიდენდებიდან და ეროვნული ბანკის მოგებიდან

63,681,695.17

528,788.67

64,210,483.84

020501000000 სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მიღებული დივიდენდები

12,654,715.13

528,188.67

13,182,903.80

020501010000 ცენტრალური ხელისუფლების წილობრივი მონაწილეობით მიღებული დივ
იდენდები

12,654,715.13

0.00

12,654,715.13

020501020000 ადგილობრივი ხელისუფლების წილობრივი მონაწილეობით მიღებული დივ
იდენდები

0.00

528,188.67

528,188.67

51,000,000.00

0.00

51,000,000.00

020515000000 სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები დივიდენდებიდან და მოგებიდან

26,980.04

600.00

27,580.04

020515010000 ცენტრალური ხელისუფლების სხვა არაკლასიფიცირებული დივიდენდები
და მოგება

26,980.04

0.00

26,980.04

0.00

600.00

600.00

020502000000 შემოსავალი ეროვნული ბანკის მოგებიდან

020515020000 ადგილობრივი ხელისუფლების სხვა არაკლასიფიცირებული დივიდენდები
და მოგება

9,299.08

0.00

9,299.08

020601000000 საფასური სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებისა და ტექნოგენური წარმონა
ქმნების გადამუშავების პროცესში წიაღით სარგებლობის უფლებისათვის

20.00

0.00

20.00

020601020000 საფასური ადგილობრივი დაქვემდებარების საბიუჯეტო ორგანიზაციების სა
სარგებლო წიაღისეულის მოპოვებისა და ტექნოგენური წარმონაქმნების გადა
მუშავების პროცესში წიაღით სარგებლობის უფლებისათვის

20.00

0.00

20.00

020603000000 საფასური სამრეწველო, სავაჭრო ან სამეცნიერო-კვლევითი გამოყენებისათვი
ს ან გამოყენების უფლებისათვის

3,613.00

0.00

3,613.00

020603010000 საფასური საერთო სახელმწიფოებრივი დაქვემდებარების საბიუჯეტო ორგან
იზაციების სამრეწველო, სავაჭრო ან სამეცნიერო-კვლევითი გამოყენებისათვ
ის ან გამოყენების უფლებისათვის

3,613.00

0.00

3,613.00

020604000000 საფასური ნოუ-ჰაუს გამოყენებისათვის

500.00

0.00

500.00

020604020000 საფასური ადგილობრივი დაქვემდებარების საბიუჯეტო ორგანიზაციების ნო
უ-ჰაუს გამოყენებისათვის

500.00

0.00

500.00

020606000000 საფასური ზემოთ კლასიფიცირებულ უფლებებთან დაკავშირებით ტექნიკურ
ი დახმარების გაწევისათვის ან ამ უფლებათა გამოყენებისაგან თავის შეკავებ
ისათვის

166.08

0.00

166.08

020606010000 საფასური საერთო სახელმწიფოებრივი დაქვემდებარების საბიუჯეტო ორგან
იზაციების ზემოთ კლასიფიცირებულ უფლებებთან დაკავშირებით ტექნიკუ
რი დახმარების გაწევისათვის ან ამ უფლებათა გამოყენებისაგან თავის

166.08

0.00

166.08

020600000000 როიალტი

020620000000 სხვა არაკლასიფიცირებული როიალტის სახით მიღებული შემოსავლები

5,000.00

0.00

5,000.00

020620010000 საერთო სახელმწიფოებრივი დაქვემდებარების საბიუჯეტო ორგანიზაციების
სხვა არაკლასიფიცირებული როიალტის სახით მიღებული შემოსავლები

5,000.00

0.00

5,000.00

020700000000 სახელმწიფო სესხის, დეპოზიტის, ვექსილის და სხვა სახის პროცენტი (სარგე
ბელი).

2,700,839.25

9,494.00

2,710,333.25

020701000000 სახელმწიფო საწარმოებზე გაცემული სესხებიდან მიღებული სარგებელი

2,179,029.34

480.00

2,179,509.34

020701010000 ცენტრალური ბიუჯეტის მიერ სახელმწიფო საწარმოებზე გაცემული სესხები
დან მიღებული სარგებელი

2,179,029.34

0.00

2,179,029.34

0.00

480.00

480.00

020701020000 ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტების მიერ სახელმწიფო საწარმოებზე
გაცემული სესხებიდან მიღებული სარგებელი
020702000000 კერძო საწარმოებზე გაცემული სესხებიდან მიღებული სარგებელი

181,302.83

1,011.50

182,314.33

020702010000 ცენტრალური ბიუჯეტის მიერ კერძო საწარმოებზე გაცემული სესხებიდან მი
ღებული სარგებელი

181,302.83

0.00

181,302.83

020702020000 ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტების მიერ კერძო საწარმოებზე გაცემუ
ლი სესხებიდან მიღებული სარგებელი

0.00

1,011.50

1,011.50

020715000000 სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო სესხის, დეპოზიტის, ვექსილის და
სხვა სახის პროცენტი (სარგებელი)

340,507.08

8,002.50

348,509.58

020715010000 ცენტრალური ბიუჯეტის მიერ მიღებული სხვა არაკლასიფიცირებული სახე
ლმწიფო სესხის, დეპოზიტის, ვექსილის და სხვა სახის პროცენტი (სარგებელ
ი)

340,507.08

0.00

340,507.08

0.00

8,002.50

8,002.50

30,965,652.85

3,350,068.97

34,315,721.82

020715020000 ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტების მიერ მიღებული სხვა არაკლასიფ
იცირებული სახელმწიფო სესხის, დეპოზიტის, ვექსილის და სხვა სახის პრო
ცენტი (სარგებელი)
020800000000 ჯარიმებითა და სანქციებით მიღებული შემოსავლები
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020801000000 შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან შრომის, ჯანმრთ
ელობის დაცვისა და სავალდებულო სოციალური დაზღვევის სფეროებში

170,217.62

1,476.00

171,693.62

020801010000 შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან შრომის, ჯანმრთ
ელობის დაცვისა და სავალდეულო სოციალური დაზღვევის სფეროებში გად
ახდევინებული ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების მიერ

170,217.62

0.00

170,217.62

020801020000 შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან შრომის, ჯანმრთ
ელობის დაცვისა და სავალდებულო სოციალური დაზღვევის სფეროებში გა
დახდევინებული ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების მიერ

0.00

1,476.00

1,476.00

020802000000 შემოსავალი სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამარ
თალდარღვევებიდან

117,486.32

20,819.83

138,306.15

020802010000 შემოსავალი სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამარ
თალდარღვევებიდან გადახდევინებული ცენტრალური ხელისუფლების ორგ
ანოების მიერ

117,486.32

0.00

117,486.32

020802020000 შემოსავალი ადგილობრივი სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტ
რაციული სამართალდარღვევებიდან გადახდევინებული ადგილობრივი ხე
ლისუფლების ორგანოების მიერ

0.00

20,819.83

20,819.83

020803000000 შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან გარემოს დაცვის
, ბუნებათსარგებლობის, ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა დაცვის დარგში

809,793.22

42,083.82

851,877.04

020803010000 შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან გარემოს დაცვი
ს, ბუნებათსარგებლობის, ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა დაცვის დარგშ
ი გადახდევინებული ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების მიერ

809,793.22

0.00

809,793.22

020803020000 შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან გარემოს დაცვის
, ბუნებათსარგებლობის, ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა დაცვის დარგში
გადახდევინებული ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების მიერ

0.00

42,083.82

42,083.82

020804000000 შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან მრეწველობის, ე
ლექტრონული და თბოენერგიის გამოყენების დარგში

58,773.00

182.56

58,955.56

020804010000 შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან მრეწველობის, ე
ლექტრონული და თბოენერგიის გამოყენების დარგში გადახდევინებული ცე
ნტრალური ხელისუფლების ორგანოების მიერ

58,773.00

0.00

58,773.00

020804020000 შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან მრეწველობის, ე
ლექტრონული და თბოენერგიის გამოყენების დარგში გადახდევინებული ად
გილობრივი ხელისუფლების ორგანოების მიერ

0.00

182.56

182.56

020805000000 შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან სოფლის მეურნე
ობაში, ვეტერინარულ-სანიტარიული წესების დარღვევა

2,827.30

250.00

3,077.30

020805010000 შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან სოფლის მეურნ
ეობაში, ვეტერინარულ-სანიტარიული წესების დარღვევიდან გადახდევინებ
ული ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების მიერ

2,827.30

0.00

2,827.30

020805020000 შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან სოფლის მეურნე
ობაში, ვეტერინარულ-სანიტარიული წესების დარღვევიდან გადახდევინებუ
ლი ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების მიერ

0.00

250.00

250.00

020806000000 შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარეღვევებიდან საგზაო მეურნე
ობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

4,742,390.67

8,103.00

4,750,493.67

020806010000 შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარეღვევებიდან საგზაო მეურნე
ობისა და კავშირგაბმულობის დარგში გადახდევინებული ცენტრალური ხე
ლისუფლების ორგანოების მიერ

4,742,390.67

0.00

4,742,390.67

020806020000 შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარეღვევებიდან საგზაო მეურნე
ობისა და კავშირგაბმულობის დარგში გადახდევინებული ადგილობრივი ხე
ლისუფლების ორგანოების მიერ

0.00

8,103.00

8,103.00

020807000000 შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან ვაჭრობისა და ფ
ინანსების დარგში

158,037.76

11,555.28

169,593.04

020807010000 შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან ვაჭრობისა და ფ
ინანსების დარგში გადახდევინებული ცენტრალური ხელისუფლების ორგან
ოების მიერ

158,037.76

0.00

158,037.76

020807020000 შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან ვაჭრობისა და ფ
ინანსების დარგში გადახდევინებული ადგილობრივი ხელისუფლების ორგა
ნოების მიერ

0.00

11,555.28

11,555.28

020808000000 შემოსავალი საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამა
რთალდარღვევებიდან

116,900.80

130,916.21

247,817.01

020808010000 შემოსავალი საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამა
რთალდარღვევებიდან გადახდევინებული ცენტრალური ხელისუფლების ო
რგანოების მიერ

116,900.80

0.00

116,900.80

020808020000 შემოსავალი საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამა
რთალდარღვევებიდან გადახდევინებული ადგილობრივი ხელისუფლების ო
რგანოების მიერ

0.00

130,916.21

130,916.21

501,804.00

35,601.65

537,405.65

020809000000 შემოსავალი მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციუ
ლი სამართალდარღვევებიდან
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020809010000 შემოსავალი მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციუ
ლი სამართალდარღვევებიდან გადახდევინებული ცენტრალური ხელისუფ
ლების ორგანოების მიერ

501,804.00

0.00

501,804.00

020809020000 შემოსავალი მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციუ
ლი სამართალდარღვევებიდან გადახდევინებული ადგილობრივი ხელისუფ
ლების ორგანოების მიერ

0.00

35,601.65

35,601.65

76,659.94

0.00

76,659.94

517,410.42

0.00

517,410.42

020812000000 ბანკებისა და ცალკეულ სახეობათა საბანკო ოპერაციების განმახორციელებე
ლი ორგანიზაციების პასუხისმგებლობა

85,156.51

0.00

85,156.51

020813000000 ჯარიმები ანტიმონოპოლიური და რეკლამის სფეროში კანონმდებლობის და
რღვევისათვის

836.87

0.00

836.87

1,908,494.36

0.00

1,908,494.36

020810000000 კონფისკაციაქმნილი ქონების რეალიზაციით მიღებული შემოსავალი
020811000000 ჯარიმა დეკლარაციისა და ინფორმაციის დაგვიანებით წარდგენისათვის

020814000000 ჯარიმები საბაჟო პროცედურების დარღვევისათვის

13,367.66

0.00

13,367.66

020816000000 ჯარიმები მიწის გამოყენებისა და დაცვის წესების დარღვევისათვის

242,343.94

48,678.59

291,022.53

020816010000 შემოსავალი ჯარიმებიდან მიწის გამოყენებისა და დაცვის წესების დარღვევი
სათვის გადახდევინებული ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების მიერ

242,343.94

0.00

242,343.94

020816020000 შემოსავალი მიწის გამოყენებისა და დაცვის წესების დარღვევისათვის გადახ
დევინებული ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების მიერ

0.00

48,678.59

48,678.59

020817000000 გაცემული სესხების დაფარვის ვადების დარღვევისათვის გადახდილი საურა
ვი

3,795.00

0.00

3,795.00

020817010000 ცენტრალური ბიუჯეტის მიერ გაცემული სესხების დაფარვის ვადების დარღ
ვევისათვის გადახდილი საურავი

3,795.00

0.00

3,795.00

020815000000 ჯარიმები საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთისათვის

1,419,764.71

2,129,647.05

3,549,411.76

020819000000 ჯარიმა არქიტექტურულ - სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვე
ვებისათვის

11,710.00

35,022.12

46,732.12

020819010000 ჯარიმა არქიტექტურულ - სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვე
ვებისათვის, გადახდევინებული ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების
მიერ

11,710.00

0.00

11,710.00

020819020000 ჯარიმა არქიტექტურულ - სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვე
ვებისათვის, გადახდევინებული ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები
ს მიერ

0.00

35,022.12

35,022.12

020830000000 სხვა არაკლასიფიცირებული ჯარიმები და სანქციები

20,007,882.75

885,732.86

20,893,615.61

020830010000 შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული ჯარიმებიდან და სანქციებიდან გა
დახდევინებული ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების მიერ

20,007,882.75

0.00

20,007,882.75

020830020000 შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული ჯარიმებიდან და სანქციებიდან გა
დახდევინებული ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების მიერ

0.00

885,732.86

885,732.86

020900000000 გაცემული კრედიტების დაბრუნება

13,023,915.10

117,848.00

13,141,763.10

020901000000 ქვეყნის შიგნით გაცემული კრედიტების დაბრუნება

13,023,915.10

117,838.00

13,141,753.10

020901010000 სახელმწიფო მმართველობის სხვა დონეებზე გაცემული კრედიტების დაბრუ
ნება

8,325.00

0.00

8,325.00

020901010100 ცენტრალურ ბიუჯეტიდან სახელმწიფო მმართველობის სხვა დონეებზე გაცე
მული კრედიტების დაბრუნება

8,325.00

0.00

8,325.00

020818000000 ჯარიმა საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის

020901020000 არასაფინასო სახელმწიფო საწარმობზე გაცემული კრედიტების დაბრუნება

11,174,105.65

111,566.00

11,285,671.65

020901020100 ცენტრალურ ბიუჯეტიდან არასაფინასო სახელმწიფო საწარმობზე გაცემული
კრედიტების დაბრუნება

11,174,105.65

0.00

11,174,105.65

020901020200 ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებიდან არასაფინასო სახელმწიფო საწ
არმობზე გაცემული კრედიტების დაბრუნება

0.00

111,566.00

111,566.00

020901030000 საფინასო ინსტიტუტებზე გაცემული კრედიტების დაბრუნება

0.00

88.50

88.50

020901030200 ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებიდან საფინასო ინსტიტუტებზე გაც
ემული კრედიტების დაბრუნება

0.00

88.50

88.50

020901040000 სხვა პირებზე გაცემული კრედიტების დაბრუნება

1,841,484.45

6,183.50

1,847,667.95

020901040100 ცენტრალურ ბიუჯეტიდან სხვა პირებზე გაცემული კრედიტების დაბრუნება

1,841,484.45

0.00

1,841,484.45

0.00

6,183.50

6,183.50

020901040200 ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებიდან სხვა პირებზე გაცემული კრე
დიტების დაბრუნება
020902000000 ქვეყნის გარეთ გაცემული კრედიტების დაბრუნება

0.00

10.00

10.00

020902020000 გაცემული სხვა საგარეო კრედიტების დაბრუნება

0.00

10.00

10.00

020902020200 ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებიდან გაცემული სხვა საგარეო კრე
დიტების დაბრუნება

0.00

10.00

10.00

51,538,820.91

3,151,926.84

54,690,747.75

196.00

0.00

196.00

021000000000 სხვა არასაგადასახადო შემოსავლები
021001000000 შემოსავლები სახელმწიფო ლატარიის ჩატარებიდან
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021001020000 ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების მიერ სახელმწიფო ლატარის ჩა
ტარებიდან მიღებული შემოსავალი

196.00

0.00

196.00

021002000000 შემოსავალი გამოყენებული საქონლის, ჯართის და ნარჩენების რეალიზაციი
დან

560,762.15

51,821.12

612,583.27

021002010000 ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების მიერ გამოყენებული საქონლის,
ჯართის და ნარჩენების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი

560,762.15

0.00

560,762.15

021002020000 ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების მიერ გამოყენებული საქონლის
, ჯართის და ნარჩენების რეალიზაციიდან

0.00

51,821.12

51,821.12

021003000000 ვალუტის კურსის ცვლილებით მიღებული შემოსავალი

37,879.14

62.60

37,941.74

021003010000 ცენტრალური ბიუჯეტის შემოსავალი მიღებული ვალუტის კურსის ცვლილე
ბით

37,879.14

0.00

37,879.14

021003020000 ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტების შემოსავალი მიღებული ვალუტი
ს კურსის ცვლილებით

0.00

62.60

62.60

162,687.74

0.00

162,687.74

021005000000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო-სამეურნეო მიზნი
თ გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული
ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი

0.00

2,353,928.23

2,353,928.23

021005010000 ცენტრალური ბიუჯეტის მიერ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ა
რასასოფლო-სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების ღ
ირებულებისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოს

0.00

1,534,476.25

1,534,476.25

021005020000 ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტის მიერ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნ
ულების მიწის არასასოფლო-სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას სანაცვლო მიწ
ის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურებიდან მი

0.00

819,451.98

819,451.98

2,046,192.72

0.00

2,046,192.72

940,867.00

0.00

940,867.00

021008000000 შემოსავალი შემოწირულობებიდან და ქველმოქმედებიდან

261,459.41

111,670.40

373,129.81

021008010000 ცენტრალური ბიუჯეტის შემოსავალი შემოწირულობებიდან და ქველმოქმე
დებიდან

261,459.41

0.00

261,459.41

0.00

111,670.40

111,670.40

6,387.50

0.00

6,387.50

17.50

0.00

17.50

6,370.00

0.00

6,370.00

021004000000 სახაზინო თავდებობიდან მიღებული შემოსავალი

021006000000 აქციზური მარკების ნომინალური ღირებულებიდან მიღებული შემოსავალი
021007000000 რიკოთის საუღელტეხილო საავტომობილო გვირაბით სარგებლობისათვის შე
მოსავალი

021008020000 ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტების შემოსავალი შემოწირულობებიდ
ან და ქველმოქმედებიდან
021010000000 რეგულირების ყოველწლიური საფასური
021010020000 საფასური ნავთობისა და გაზის ოპერაციების და ნავთობის გადამუშავების, გ
აზის დამუშავების და ტრანსპორტირების საქმიანობის რეგულირებისათვის
021010070000 1%-იანი ერთჯერადი გადასახდელი დაფარული ქონების ლეგალიზაციაზე
021020000000 სხვა არაკლასიფიცირებული არასაგადასახადო შემოსავლები

47,522,389.25

634,444.49

48,156,833.74

021020010000 სხვა არაკლასიფიცირებული არასაგადასახადო შემოსავლები გადახდევინებ
ული ცენტრალური დაქვემდებარების ორგანიზაციების მიერ

47,522,389.25

0.00

47,522,389.25

021020020000 სხვა არაკლასიფიცირებული არასაგადასახადო შემოსავლები გადახდევინებ
ული ადგილობრივი დაქვემდებარების ორგანიზაციების მიერ

0.00

633,025.74

633,025.74

021020030000 შემოსავალი კრედიტორული და სადეპონენტო დავალიანებიდან

0.00

1,418.75

1,418.75

021020030200 ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტების შემოსავალი კრედიტორული და
სადეპონენტო დავალიენებიდან

0.00

1,418.75

1,418.75

306,980,141.27

83,500,225.30

390,480,366.57

281,202,052.01

54,582,978.44

335,785,030.45

622.50

56,318.03

56,940.53

030101010000 საერთო სახელმწიფო დაქვემდებარების ბინებისა და აგარაკების გაყიდვიდან
მიღებული შემოსავალი

70.00

0.00

70.00

030101020000 რესპუბლიკური დაქვემდებარების სახელმწიფო ბინებისა და აგარაკების გაყი
დვიდან მიღებული შემოსავალი

552.50

297.50

850.00

0.00

56,020.53

56,020.53

19,367,904.07

38,338,674.71

57,706,578.78

030102010000 საერთო სახელმწიფო საკუთრების შენობებისა და ნაგებობების გაყიდვიდან მ
იღებული შემოსავალი

8,425,975.08

0.00

8,425,975.08

030102020000 რესპუბლიკური დაქვემდებარების შენობებისა და ნაგებობების გაყიდვიდან
მიღებული შემოსავალი

10,941,928.99

5,891,807.51

16,833,736.50

030102030000 ადგილობრივი საკუთრების შენობებისა და ნაგებობების გაყიდვიდან მიღებ
ული შემოსავალი

0.00

32,446,867.20

32,446,867.20

876,281.62

608,270.65

1,484,552.27

030000000000

შემოსავლები კაპიტალის ოპერაციებიდან

030100000000 შემოსავლები ძირითადი კაპიტალის გაყიდვიდან
030101000000 შემოსავალი სახელმწიფო ბინებისა და აგარაკების გაყიდვიდან

030101030000 ადგილობრივი დაქვემდებარების სახელმწიფო ბინებისა და აგარაკების გაყი
დვიდან მიღებული შემოსავალი
030102000000 შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების გაყიდვიდან

030103000000 შემოსავალი მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან

გვერდი 19 - 22 -დან

030103010000 საერთო სახელმწიფო საკუთრების მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან მიღებ
ული შემოსავალი

100,677.97

0.00

100,677.97

030103020000 რესპუბლიკური დაქვემდებარების მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან მიღებ
ული შემოსავალი

775,603.65

417,632.41

1,193,236.06

030103030000 ადგილობრივი საკუთრების მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან მიღებული შ
ემოსავალი

0.00

190,638.24

190,638.24

030115000000 სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები ძირითადი კაპიტალის გაყიდვიდ
ან

260,957,243.82

15,579,715.05

276,536,958.87

030115010000 საერთო სახელმწიფო საკუთრების სხვა არაკლასიფიცირებული ძირითადი კ
აპიტალის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

250,472,307.08

0.00

250,472,307.08

030115020000 რესპუბლიკური დაქვემდებარების სხვა არაკლასიფიცირებული ძირითადი კ
აპიტალის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

10,484,936.74

5,645,735.11

16,130,671.85

0.00

9,933,979.94

9,933,979.94

766,279.57

0.00

766,279.57

030115030000 ადგილობრივი საკუთრების სხვა არაკლასიფიცირებული ძირითადი კაპიტა
ლის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი
030200000000 შემოსავალი სახელმწიფო მარაგების გაყიდვიდან
030300000000 შემოსავალი მიწისა და არამატერიალური აქტივების გაყიდვიდან

25,011,809.69

28,916,846.86

53,928,656.55

030301000000 შემოსავალი მიწის გაყიდვიდან

25,011,805.19

28,916,831.86

53,928,637.05

030301010000 სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულე
ბის მიწის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

23,699,892.85

23,699,890.37

47,399,783.22

030301010100 საერთო სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო - სამეურნეო და
ნიშნულების მიწის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

545,665.27

545,664.74

1,091,330.01

030301010200 ადგილობრივი მმართველობის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეუ
რნეო დანიშნულების მიწის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

23,154,227.58

23,154,225.63

46,308,453.21

030301020000 ფიზიკური პირისა და კერძო სამართლის იურიდიული პირის სარგებლობაში
არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სახელმწიფო მიწაზე კე
რძო საკუთრების მინიჭების (გაყიდვის) შედეგად მიღებული შემოსავალი

520,207.23

520,205.75

1,040,412.98

030301020100 ფიზიკური პირისა და კერძო სამართლის იურიდიული პირის სარგებლობაში
არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების საერთო სახელმწიფო სა
კუთრების მიწაზე კერძო საკუთრების მინიჭების (გაყიდვის) შედეგად მ

144,244.27

144,243.61

288,487.88

030301020200 ფიზიკური პირისა და კერძო სამართლის იურიდიული პირის სარგებლობაში
არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ადგილობრივი მმართვ
ელობის საკუთრების მიწაზე კერძო საკუთრების მინიჭების (გაყიდვის) შე

375,962.96

375,962.14

751,925.10

030301030000 სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

791,705.11

4,696,735.74

5,488,440.85

030301030100 საერთო სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო - სამეურნეო დანიშ
ნულების მიწის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

394,603.56

70,734.98

465,338.54

030301030200 ადგილობრივი მმართველობის საკუთრებაში არსებული სასოფლო- სამეურნ
ეო დანიშნულების მიწის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

397,101.55

4,626,000.76

5,023,102.31

030302000000 შემოსავალი არამატერიალური აქტივების გაყიდვიდან

4.50

15.00

19.50

030302010000 საერთო სახელმწიფო საკუთრების არამატერიალური აქტივების გაყიდვიდან
მიღებული შემოსავალი

4.50

0.00

4.50

030302020000 ადგილობრივი საკუთრების არამატერიალური აქტივების გაყიდვიდან მიღებ
ული შემოსავალი

0.00

15.00

15.00

031000000000 სხვა შემოსავლები კაპიტალის ოპერაციებიდან

0.00

400.00

400.00

031002000000 ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტების სხვა შემოსავლები კაპიტალის ო
პერაციებიდან

0.00

400.00

400.00

57,301,500.90

38,002.50

57,339,503.40

57,301,408.90

37,744.50

57,339,153.40

040101000000 სხვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული მიმდინარე დანიშნულების გრანტე
ბი

8,029,032.56

0.00

8,029,032.56

040101010000 ცენტრალურ ბიუჯეტში სხვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული მიმდინარე
დანიშნულების გრანტები

8,029,032.56

0.00

8,029,032.56

040101011500 ცენტრალურ ბიუჯეტში სხვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული სხვა მიმდი
ნარე დანიშნულების გრანტები

8,029,032.56

0.00

8,029,032.56

040102000000 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული მიმდინარე დანიშნულების გ
რანტები

29,912,366.34

17,840.00

29,930,206.34

040102010000 ცენტრალურ ბიუჯეტში საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული მიმ
დინარე დანიშნულების გრანტები

29,912,366.34

0.00

29,912,366.34

040102020000 ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებში საერთაშორისო ორგანიზაციები
დან მიღებული მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

0.00

17,840.00

17,840.00

040000000000

გრანტები

040100000000 შემოსავალი მიმდინარე დანიშნულების გრანტებიდან
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040103000000 სხვა საგარეო არასახელმწიფოებრივი წყაროებიდან მიღებული მიმდინარე დ
ანიშნულების გრანტები

19,360,000.00

19,004.50

19,379,004.50

040103010000 ცენტრალურ ბიუჯეტში სხვა საგარეო არასახელმწიფოებრივი წყაროებიდან მ
იღებული მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

19,360,000.00

0.00

19,360,000.00

040103020000 ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებში სხვა საგარეო არასახელმწიფოებ
რივი წყაროებიდან მიღებული მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

0.00

19,004.50

19,004.50

040104000000 სახელმწიფო მმართველობის სხვა დონეების ორგანიზაციებიდან მიღებული
მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

10.00

0.00

10.00

040104010000 ცენტრალურ ბიუჯეტში სახელმწიფო მმართველობის სხვა დონეების ორგანი
ზაციებიდან მიღებული მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

10.00

0.00

10.00

040115000000 სხვა არაკლასიფიცირებული მიმდინარე დანიშნულების გრანტებიდან შემოს
ავალი

0.00

900.00

900.00

040115020000 ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტების სხვა არაკლასიფიცირებული მიმ
დინარე დანიშნულების გრანტები

0.00

900.00

900.00

92.00

258.00

350.00

040203000000 სხვა საგარეო არასახელმწიფოებრივი წყაროებიდან მიღებული კაპიტალური
დანიშნულების გრანტები

0.00

258.00

258.00

040203020000 ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებში სხვა საგარეო არასახელმწიფოებ
რივი წყაროებიდან მიღებული კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

0.00

258.00

258.00

040204000000 სახელმწიფო მმართველობის სხვა დონეების ორგანიზაციებიდან მიღებული
კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

92.00

0.00

92.00

040204010000 ცენტრალურ ბიუჯეტში სახელმწიფო მმართველობის სხვა დონეების ორგანი
ზაციებიდან მიღებული კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

92.00

0.00

92.00

040200000000 შემოსავალი კაპიტალური დანიშნულების გრანტებიდან

132,276,784.22

2,245,935.53

134,522,719.75

050100000000 საშინაო სესხები

131,323,150.22

2,245,901.51

133,569,051.73

050106000000 გარდამავალი საბრუნავი სახსრები

130,034,071.44

2,042,259.82

132,076,331.26

050106010000 ცენტრალური ბიუჯეტის გარდამავალი საბრუნავი სახსრები

130,034,071.44

0.00

130,034,071.44

0.00

2,042,259.82

2,042,259.82

050107000000 წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები

1,289,078.78

203,641.69

1,492,720.47

050107010000 ცენტრალური ბიუჯეტის წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბი
უჯეტო სახსრები

1,289,078.78

0.00

1,289,078.78

0.00

203,641.69

203,641.69

050200000000 საგარეო სესხები

953,634.00

34.02

953,668.02

050203000000 გრძელვადიანი საგარეო კრედიტები

953,634.00

34.02

953,668.02

050203010000 გრძელვადიანი საგარეო კრედიტები საეთაშორისო ორგანიზაციებიდან

953,217.63

0.00

953,217.63

050203010100 გრძელვადიანი საგარეო კრედიტები ცენტრალურ ბიუჯეტში საერთაშორისო
ორგანიზაციებიდან

953,217.63

0.00

953,217.63

050203020000 გრძელვადიანი საგარეო კრედიტები სხვა ქვეყნის მთავრობებიდან

416.37

0.00

416.37

050203020100 ცეტრალური ბიუჯეტის საგარეო გრძელვადიანი კრედიტები სხვა ქვეყნის მთ
ავრობებიდან

416.37

0.00

416.37

050203040000 სხვა არაკლასიფიცირებული გრძელვადინი საგარეო კრედიტები

0.00

34.02

34.02

050203040200 ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტების სხვა არაკლასიფიცირებული გრძ
ელვადიანი საგარეო კრედიტები

0.00

34.02

34.02

სულ

2,759,613,132.24

457,820,530.33

3,217,433,662.57

050000000000

სესხის აღება (დაფინანსება)

050106020000 ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტების გარდამავალი საბრუნავი სახსრე
ბი

050107020000 ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტების წინა წელს გამოუყენებელი და
დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები

პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა

1. __________________________
2. __________________________
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