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შემოს. კლას.
კოდი

დასახელება

1

2

3

შემოსავლები

1,170,462,207.60

64,048,585.17

1,234,510,792.77

1,099,636,481.10

39,806,270.07

1,139,442,751.17

1

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ტერიტორიული
ერთ. ბიუჯეტი
4

სულ
5

11

გადასახადები

111

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდ
ზე

409,465,618.09

13,734,828.45

423,200,446.54

1111

ფიზიკური პირებიდან

238,253,703.77

13,734,828.45

251,988,532.22

11111

საშემოსავლო გადასახადი

238,253,703.77

13,734,828.45

251,988,532.22

199,864,998.73

12,517,831.91

212,382,830.64

55,306,401.40

1,768,090.57

57,074,491.97

7,604,495.97

2,874,743.88

10,479,239.85

1111101

დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი

11111011

დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან დაფინანსებული საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან

11111012

დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი ავტონომიური
რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საბიუჯ
ეტო ორგანიზაციებიდან

11111013

დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი არასაბიუჯეტ
ო სექტორიდან

136,954,101.36

7,874,997.46

144,829,098.82

1111102

საშემოსავლო გადასახადი მეწარმე ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებული
შემოსავლებიდან

13,094,413.75

796,452.41

13,890,866.16

1111103

საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მიღებული დივიდენდები
დან

3,936,561.22

140,206.63

4,076,767.85

1111104

საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მიღებული პროცენტებიდა
ნ

571,138.01

13,538.42

584,676.43

1111105

საშემოსავლო გადასახადი დიპლომატიურ დაწესებულებებში დასაქმებული
რეზიდენტი ფიზიკური პირის მიერ მიღებული შემოსავლებიდან

651,376.62

2,468.79

653,845.41

1111106

არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი (გარდა ქონების რეალიზ
აციიდან მიღებული შემოსავლებისა)

1,253,556.61

68,504.04

1,322,060.65

1111107

არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი, ქონების რეალიზაციიდა
ნ მიღებული შემოსავლებიდან

7,828.41

3,795.61

11,624.02

1111108

საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მატერიალური აქტივების
რეალიზაციით მიღებული ნამეტიდან

4,409,027.16

41,756.88

4,450,784.04

1111109

საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირისთვის ქონების ჩუქებიდან

55,010.55

1,356.44

56,366.99

1111110

საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ ქონების მემკვიდრეობით მ
იღებიდან

20,497.07

5,082.80

25,579.87

1111111

საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ ქონების იჯარით გაცემის
შედეგად მიღებული შემოსავლებიდან

2,627,833.02

44,509.32

2,672,342.34

1111199

სხვა არაკლასიფიცირებული საშემოსავლო გადასახადი

11,761,462.62

99,325.20

11,860,787.82

1112

გადასახადი საწარმოებიდან

171,158,911.30

0.00

171,158,911.30

11121

მოგების გადასახადი

171,158,911.30

0.00

171,158,911.30

1112101

საქართველოს საწარმოთა მოგების გადასახადი

156,331,903.75

0.00

156,331,903.75

1,168,048.60

0.00

1,168,048.60

155,163,855.15

0.00

155,163,855.15

11121011

გადასახადი საქართველოს საწარმოების მოგებიდან მიღებული პროცენტები
დან

11121012

გადასახადი საქართველოს საწარმოების სხვა მოგებიდან

1112102

უცხოური საწარმოების მოგების გადასახადი

6,768,096.10

0.00

6,768,096.10

11121021

გადასახადი უცხოური საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდებიდა
ნ

6,017,622.11

0.00

6,017,622.11

11121022

გადასახადი უცხოური საწარმოების მოგებიდან მიღებული პროცენტებიდან

290,529.32

0.00

290,529.32

11121023

გადასახადი უცხოური საწარმოების სხვა მოგებიდან

1112109

სხვა არაკლასიფიცირებული მოგების გადასახადი

1113

სხვა გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნა
ზრდზე, რომელთა კლასიფიცირება შეუძლებელია

459,944.67

0.00

459,944.67

8,058,911.45

0.00

8,058,911.45

53,003.02

0.00

53,003.02

113

გადასახადები ქონებაზე

0.00

25,790,532.24

25,790,532.24

1131

გადასახდები უძრავ ქონებაზე

0.00

25,790,532.24

25,790,532.24

11311

ქონების გადასახადი

0.00

25,790,532.24

25,790,532.24

გვერდი 1 - 14 -დან

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი

0.00

21,528,284.58

21,528,284.58

1131102

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი

0.00

43,381.78

43,381.78

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი

0.00

1,061,094.49

1,061,094.49

11311031

ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი

0.00

816,334.05

816,334.05

11311032

არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახა
დი

0.00

237,198.14

237,198.14

11311033

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე ქონების გადასახ
ადი

0.00

7,161.00

7,161.00

11311034

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე) ქონების გადასახა
დი

0.00

94.38

94.38

11311035

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე ქონების გადასახადი

0.00

258.42

258.42

11311036

საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე ქონების გადასახადი

0.00

48.50

48.50

1131104

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

0.00

887,536.12

887,536.12

11311041

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკურ
ი პირებიდან

0.00

594,744.35

594,744.35

11311042

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდი
ული პირებიდან

0.00

292,791.77

292,791.77

1131105

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

0.00

2,228,556.54

2,228,556.54

11311051

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკ
ური პირებიდან

0.00

198,847.04

198,847.04

11311052

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იური
დიული პირებიდან

0.00

2,029,709.50

2,029,709.50

1131109

სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადი

0.00

41,678.73

41,678.73

114

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

671,896,902.57

0.00

671,896,902.57

1141

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

571,929,310.26

0.00

571,929,310.26

11411

დამატებული ღირებულების გადასახადი

571,929,310.26

0.00

571,929,310.26

1141101

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეუ
ლი მომსახურებიდან

140,011,680.20

0.00

140,011,680.20

11411011

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან

11,730,914.41

0.00

11,730,914.41

1141101101

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ცქრიალა და შუშხუნა ღვინ
ოებზე (მათ შორის შამპანური)

22,595.01

0.00

22,595.01

1141101103

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ შემაგრებულ ღვინოებზე ჩამოსასხმელი

94,255.95

0.00

94,255.95

1141101104

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ვერმუტზე და სხვა ნატურა
ლური ღვინოებზე, რომლებსაც დამატებული აქვთ მცენარეული ან არომატუ
ლი ექსტრაქტები

415,819.28

0.00

415,819.28

1141101105

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ყურძნის ნატურალური ღვ
ინოებზე, გარდა ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებისა (მათ შორის შამპანური
) და შემაგრებული ღვინოებისა _ ჩამოსხმული

10,125.42

0.00

10,125.42

1141101106

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ყურძნის ნატურალური ღვ
ინოებზე, გარდა ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებისა (მათ შორის შამპანურ
ი) და შემაგრებული ღვინოებისა _ ჩამოსასხმელი

36,938.46

0.00

36,938.46

1141101107

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სხვა დადუღებულ სასმელ
ებზე (ვაშლის სიდრი, პერი, თაფლის სასმელი), დადუღებული სასმელების ნ
არევზე და დადუღებული სასმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევზ
ე

2,425.00

0.00

2,425.00

1141101108

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ეთილის სპირტზე

1141101109

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სპირტიან სასმელებზე რომ
ლებიც მიღებულია ყურძნის ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით

1141101111

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ რომზე და ტაფიაზე

59,329.62

0.00

59,329.62

147,770.77

0.00

147,770.77

1,653.00

0.00

1,653.00

1141101113

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ არაყზე

478,309.21

0.00

478,309.21

1141101115

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სხვა სპირტიან სასმელებზ
ე

104,856.90

0.00

104,856.90

1141101116

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ლუდზე

315,330.42

0.00

315,330.42

0.00

2,540.43

1141101117

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სიგარაზე სიგარები წაჭრი
ლი ბოლოებით, თამბაქოს შემცველობით

2,540.43

1141101119

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ფილტრიან სიგარეტზე, თ
ამბაქოს შემცველობით

5,231,293.47

0.00

5,231,293.47

1141101120

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ყველა დანარჩენ უფილტ
რო სიგარეტზე და პაპიროსზე

64,300.33

0.00

64,300.33

1141101122

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ მსუბუქი ავტომობილებზე

93.12

0.00

93.12
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706,332.20

0.00

706,332.20

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობის მსუბუქ დისტი
ლატებზე

2,557,800.78

0.00

2,557,800.78

1141101125

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობის საშუალო დისტ
ილატებზე

1,018,809.62

0.00

1,018,809.62

1141101126

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობის მძიმე დისტილა
ტებზე

354,933.57

0.00

354,933.57

1141101127

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ზეთებზე და ქვანახშირის
ფისებისაგან მაღალ ტემპერატურაზე გამოხდილ სხვა პროდუქტებზე, ანალ
ოგიურ პროდუქტებზე, რომლებშიც არომატული შემადგენელი ნაწილების
მასა აღემატება არაარომატულების მასას

28,090.23

0.00

28,090.23

1141101128

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობის აირებზე და აირ
ისებრ ნახშირწყალბადებზე

14,468.52

0.00

14,468.52

1141101129

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობზე და ნავთობპრო
დუქტებზე, მიღებული ბიტუმოვანი ქანებისაგან, ნედლის გარდა: პროდუქტე
ბზე, სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან ჩაურთველი, ბიტუმოვანი ქანებისაგან
მიღებული ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების 70 მას.% ან მეტი შემცვე

15,455.13

0.00

15,455.13

1141101130

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ პიროლიზის თხევად პრო
დუქტზე

4,641.14

0.00

4,641.14

1141101131

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ მისართზე, გამხსნელზე, ან
ტიდეტონატორზე

77.60

0.00

77.60

1141101132

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ საპოხ მასალებზე და საშუ
ალებებზე

24,592.80

0.00

24,592.80

1141101133

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ შავი ან/და ფერადი ლითო
ნების ჯართზე

18,076.43

0.00

18,076.43

11411012

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეული მომსახურებიდან

128,280,765.79

0.00

128,280,765.79

114110121

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ გაწეული მომსახურებ
იდან

116,307,571.61

0.00

116,307,571.61

114110122

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე არარეზიდენტის მიერ გაწეული მომსახუ
რებიდან

11,973,194.18

0.00

11,973,194.18

48,341,160.32

0.00

48,341,160.32

3,293.74

0.00

3,293.74

1141101123

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ბუნებრივ აიროვან კონდეს
ატზე და ბუნებრივ აირზე, გარდა მილსადენისა

1141101124

1141102

დღგ იმპორტირებული პროდუქციიდან

114110201

დღგ იმპორტირებულ ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებზე (მათ შორის შამპანუ
რი)

114110202

დღგ იმპორტირებულ შემაგრებულ ღვინოებზე - ჩამოსხმული

871.99

0.00

871.99

0.00

7,346.08

114110204

დღგ იმპორტირებულ ვერმუტზე და სხვა ნატურალური ღვინოებზე, რომლებ
საც დამატებული აქვთ მცენარეული ან არომატული ექსტრაქტები

7,346.08

114110205

დღგ იმპორტირებულ ყურძნის ნატურალური ღვინოებზე, გარდა ცქრიალა
და შუშხუნა ღვინოებისა (მათ შორის შამპანური) და შემაგრებული ღვინოე
ბისა _ ჩამოსხმული

869.22

0.00

869.22

114110207

დღგ იმპორტირებულ სხვა დადუღებულ სასმელებზე (ვაშლის სიდრი, პერი,
თაფლის სასმელი), დადუღებული სასმელების ნარევზე და დადუღებული სა
სმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევზე

16.83

0.00

16.83

114110208

დღგ იმპორტირებულ ეთილის სპირტზე

114,824.51

0.00

114,824.51

114110209

დღგ იმპორტირებულ სპირტიან სასმელებზე რომლებიც მიღებულია ყურძნი
ს ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით

13,496.68

0.00

13,496.68

114110210

დღგ იმპორტირებულ ვისკზე

34,857.82

0.00

34,857.82

114110211

დღგ იმპორტირებულ რომზე და ტაფიაზე

2,537.73

0.00

2,537.73

46.63

0.00

46.63

466,158.94

0.00

466,158.94

114110212

დღგ იმპორტირებულ ჯინზე და ღვიის ნაყენზე

114110213

დღგ იმპორტირებულ არაყზე

114110214

დღგ იმპორტირებულ ლიქიორზე და ტკბილი ნაყენებზე

114110215

დღგ იმპორტირებულ სხვა სპირტიან სასმელებზე

114110216

დღგ იმპორტირებულ ლუდზე

114110217

დღგ იმპორტირებულ სიგარაზე სიგარები წაჭრილი ბოლოებით, თამბაქოს შე
მცველობით

114110218

დღგ იმპორტირებულ სიგარელებზე (წვრილი სიგარები), თამბაქოს შემცველ
ობით

114110219

დღგ იმპორტირებულ ფილტრიან სიგარეტზე, თამბაქოს შემცველობით

7,461,216.43

0.00

7,461,216.43

114110221

დღგ იმპორტირებულ სამრეწველო დამზადების სხვა თამბაქო და თამბაქოს
სამრეწველო შემცვლელებზე, თამბაქო ,,ჰომოგენიზებული" ან ,,აღდგენილი"
თამბაქოს ექსტრატებსა და ესენციებზე

1,606,838.49

0.00

1,606,838.49

114110223

დღგ იმპორტირებულ ბუნებრივ აიროვან კონდესატზე და ბუნებრივ აირზე, გ
არდა მილსადენისა

232.63

0.00

232.63

8,796.17

0.00

8,796.17

28,730.41

0.00

28,730.41

580,788.28

0.00

580,788.28

705.44

0.00

705.44

3,992.65

0.00

3,992.65
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114110224

დღგ იმპორტირებულ ნავთობის მსუბუქ დისტილატები

114110225

დღგ იმპორტირებულ ნავთობის საშუალო დისტილატებზე

114110226

დღგ იმპორტირებულ ნავთობის მძიმე დისტილატებზე

15,874,438.52

0.00

15,874,438.52

9,123.84

0.00

9,123.84

12,747,436.41

0.00

12,747,436.41

0.00

769,327.79

114110227

დღგ იმპორტირებულ ზეთებზე და ქვანახშირის ფისებისაგან მაღალ ტემპერ
ატურაზე გამოხდილ სხვა პროდუქტებზე, ანალოგიურ პროდუქტებზე, რომ
ლებშიც არომატული შემადგენელი ნაწილების მასა აღემატება არაარომატუ
ლების მასას

769,327.79

114110228

დღგ იმპორტირებულ ნავთობის აირებზე და აირისებრ ნახშირწყალბადებზე

6,939,623.31

0.00

6,939,623.31

114110229

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობზე და ნავთობპრო
დუქტებზე, მიღებული ბიტუმოვანი ქანებისაგან, ნედლის გარდა: პროდუქტე
ბზე, სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან ჩაურთველი, ბიტუმოვანი ქანებისაგან
მიღებული ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების 70 მას.% ან მეტი შემცვე

1,242,683.18

0.00

1,242,683.18

114110231

დღგ იმპორტირებულ მისართზე, გამხსნელზე, ანტიდეტონატორზე

138,322.19

0.00

138,322.19

284,584.41

0.00

284,584.41

383,576,469.74

0.00

383,576,469.74

62,058,112.65

0.00

62,058,112.65

321,518,357.09

0.00

321,518,357.09

აქციზი

99,967,592.31

0.00

99,967,592.31

114201

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე წარმოებული პროდუქცი
ის რეალიზაციიდან

25,171,516.43

0.00

25,171,516.43

11420101

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ცქრიალა
და შუშხუნა ღვინოებზე (მათ შორის შამპანური)

9,821.10

0.00

9,821.10

11420102

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ შემაგრებუ
ლ ღვინოებზე - ჩამოსხმული

370.59

0.00

370.59

11420103

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ შემაგრებუ
ლ ღვინოებზე - ჩამოსასხმელი

67,510.06

0.00

67,510.06

11420104

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

2,334.09

0.00

2,334.09

11420105

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ყურძნის
ნატურალური ღვინოებზე, გარდა ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებისა (მათ
შორის შამპანური) და შემაგრებული ღვინოებისა _ ჩამოსხმული

2,052.03

0.00

2,052.03

11420106

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ყურძნის
ნატურალური ღვინოებზე, გარდა ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებისა (მათ
შორის შამპანური) და შემაგრებული ღვინოებისა _ ჩამოსასხმელი

4,308.90

0.00

4,308.90

11420107

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სხვა დად
უღებულ სასმელებზე (ვაშლის სიდრი, პერი, თაფლის სასმელი), დადუღებუ
ლი სასმელების ნარევზე და დადუღებული სასმელებისა და უალკოჰოლო სა
სმელების ნარევზე

121.25

0.00

121.25

11420108

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ეთილის ს
პირტზე

125,801.49

0.00

125,801.49

11420109

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სპირტიან
სასმელებზე რომლებიც მიღებულია ყურძნის ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციი
თ

142,974.14

0.00

142,974.14

11420110

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ვისკზე

72.75

0.00

72.75

11420111

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ რომზე და
ტაფიაზე

77.60

0.00

77.60

11420112

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ჯინზე და
ღვიის ნაყენზე

2,036.03

0.00

2,036.03

11420113

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ არაყზე

1,658,418.05

0.00

1,658,418.05

11420114

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ლიქიორზ
ე და ტკბილი ნაყენებზე

31,001.54

0.00

31,001.54

11420115

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სხვა სპირ
ტიან სასმელებზე

14,556.30

0.00

14,556.30

11420116

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ლუდზე

1,875,517.46

0.00

1,875,517.46

11420117

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ სიგარაზე
სიგარები წაჭრილი ბოლოებით, თამბაქოს შემცველობით

0.27

0.00

0.27

11420119

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ფილტრია
ნ სიგარეტზე, თამბაქოს შემცველობით

19,245,519.48

0.00

19,245,519.48

11420120

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ყველა და
ნარჩენ უფილტრო სიგარეტზე და პაპიროსზე

1,076,424.47

0.00

1,076,424.47

114110232

დღგ იმპორტირებულ საპოხ მასალებზე და საშუალებებზე

1141109

სხვა არაკლასიფიცირებული დამატებული ღირებულების გადასახადი

11411091

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული სხვა არაკლასიფიცირებუ
ლი პროდუქციიდან

11411092

დღგ იმპორტირებული სხვა არაკლასიფიცირებული პროდუქციიდან

1142
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11420122

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ მსუბუქი ა
ვტომობილებზე

18.00

0.00

18.00

11420123

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ბუნებრივ
აიროვან კონდესატზე და ბუნებრივ აირზე, გარდა მილსადენისა

900,223.59

0.00

900,223.59

11420127

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ზეთებზე
და ქვანახშირის ფისებისაგან მაღალ ტემპერატურაზე გამოხდილ სხვა პროდ
უქტებზე, ანალოგიურ პროდუქტებზე, რომლებშიც არომატული შემადგენე
ლი ნაწილების მასა აღემატება არაარომატულების მასას

106.99

0.00

106.99

11420128

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობის
აირებზე და აირისებრ ნახშირწყალბადებზე

12,119.45

0.00

12,119.45

11420129

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობზე
და ნავთობპროდუქტებზე, მიღებული ბიტუმოვანი ქანებისაგან, ნედლის გა
რდა: პროდუქტებზე, სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან ჩაურთველი, ბიტუმ
ოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების 70 მას.%

130.80

0.00

130.80

114202

აქციზის გადასახადი იმპორტირებული პროდუქციიდან

73,331,740.41

0.00

73,331,740.41

11420201

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებზე (მა
თ შორის შამპანური)

0.00

0.00

0.00

11420207

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სხვა დადუღებულ სასმელებზე (ვაშლ
ის სიდრი, პერი, თაფლის სასმელი), დადუღებული სასმელების ნარევზე და
დადუღებული სასმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევზე

49.50

0.00

49.50

262,935.93

0.00

262,935.93

6,115.21

0.00

6,115.21

18,262.63

0.00

18,262.63

2,047.31

0.00

2,047.31

13.95

0.00

13.95

668,503.23

0.00

668,503.23

3,290.87

0.00

3,290.87

11420208

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ეთილის სპირტზე

11420209

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სპირტიან სასმელებზე რომლებიც მიღ
ებულია ყურძნის ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით

11420210

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ვისკზე

11420211

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ რომზე და ტაფიაზე

11420212

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ჯინზე და ღვიის ნაყენზე

11420213

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ არაყზე

11420214

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ლიქიორზე და ტკბილი ნაყენებზე

11420215

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სხვა სპირტიან სასმელებზე

31,586.67

0.00

31,586.67

515,993.60

0.00

515,993.60

11420216

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ლუდზე

11420217

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სიგარაზე სიგარები წაჭრილი ბოლოებ
ით, თამბაქოს შემცველობით

14,095.62

0.00

14,095.62

11420218

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სიგარელებზე (წვრილი სიგარები), თა
მბაქოს შემცველობით

1,310.76

0.00

1,310.76

11420219

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ფილტრიან სიგარეტზე, თამბაქოს შემ
ცველობით

19,422,090.00

0.00

19,422,090.00

11420221

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სამრეწველო დამზადების სხვა თამბა
ქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელებზე, თამბაქო ,,ჰომოგენიზებული" ა
ნ ,,აღდგენილი" თამბაქოს ექსტრატებსა და ესენციებზე

292,432.40

0.00

292,432.40

16,892,271.15

0.00

16,892,271.15

0.99

0.00

0.99

22,918,459.12

0.00

22,918,459.12

0.00

4,530,388.30

11420222

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ მსუბუქი ავტომობილებზე

11420223

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ბუნებრივ აიროვან კონდესატზე და ბ
უნებრივ აირზე, გარდა მილსადენისა

11420224

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ნავთობის მსუბუქ დისტილატები

11420225

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ნავთობის საშუალო დისტილატებზე

4,530,388.30

11420226

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ნავთობის მძიმე დისტილატებზე

6,598,279.83

0.00

6,598,279.83

11420227

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ზეთებზე და ქვანახშირის ფისებისაგა
ნ მაღალ ტემპერატურაზე გამოხდილ სხვა პროდუქტებზე, ანალოგიურ პრო
დუქტებზე, რომლებშიც არომატული შემადგენელი ნაწილების მასა აღემატ
ება არაარომატულების მასას

582,609.66

0.00

582,609.66

11420228

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ნავთობის აირებზე და აირისებრ ნახშ
ირწყალბადებზე

274,825.98

0.00

274,825.98

11420229

აქციზი საქ. ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობზე და ნავთობპროდუქტებ
ზე, მიღებული ბიტუმოვანი ქანებისაგან, ნედლის გარდა: პროდუქტებზე, სხვ
ა ადგილას დაუსახლებელი ან ჩაურთველი, ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებუ
ლი ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების 70 მას.% ან მეტი შემცვე

10,230.46

0.00

10,230.46

11420231

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ მისართზე, გამხსნელზე, ანტიდეტონა
ტორზე

91,970.73

0.00

91,970.73

11420232

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ საპოხ მასალებზე და საშუალებებზე

193,976.51

0.00

193,976.51

114203

აქციზის გადასახადი ექსპორტირებული პროდუქციიდან

1,415,302.26

0.00

1,415,302.26

1142031

აქციზის გადასახადი შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის ექსპორტზე

1,415,302.26

0.00

1,415,302.26

114209

სხვა არაკლასიფიცირებული აქციზი

49,033.21

0.00

49,033.21
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1142091

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე წარმოებული სხვა არაკლ
ასიფიცირებული პროდუქციის რეალიზაციიდან

40,847.62

0.00

40,847.62

1142092

აქციზის გადასახადი სხვა არაკლასიფიცირებული იმპორტირებული პროდუ
ქციიდან

8,185.59

0.00

8,185.59

115

გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე

9,083,193.16

0.00

9,083,193.16

1151

საბაჟო გადასახადი

9,083,193.16

0.00

9,083,193.16

115101

საბაჟო გადასახადი ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებზე (მათ შორის შამპანური)

3,693.25

0.00

3,693.25

115102

საბაჟო გადასახადი შემაგრებულ ღვინოებზე - ჩამოსხმული

20.15

0.00

20.15

0.00

4,991.59

115104

საბაჟო გადასახადი ვერმუტზე და სხვა ნატურალური ღვინოებზე, რომლებსა
ც დამატებული აქვთ მცენარეული ან არომატული ექსტრაქტები

4,991.59

115105

საბაჟო გადასახადი ყურძნის ნატურალური ღვინოებზე, გარდა ცქრიალა და
შუშხუნა ღვინოებისა (მათ შორის შამპანური) და შემაგრებული ღვინოები
სა _ ჩამოსხმული

966.24

0.00

966.24

115107

საბაჟო გადასახადი სხვა დადუღებულ სასმელებზე (ვაშლის სიდრი, პერი, თა
ფლის სასმელი), დადუღებული სასმელების ნარევზე და დადუღებული სასმ
ელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევზე

22.77

0.00

22.77

115108

საბაჟო გადასახადი ეთილის სპირტზე

108.25

0.00

108.25

115109

საბაჟო გადასახადი სპირტიან სასმელებზე რომლებიც მიღებულია ყურძნის
ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით

3,096.36

0.00

3,096.36

115110

საბაჟო გადასახადი ვისკზე

32,722.71

0.00

32,722.71

115111

საბაჟო გადასახადი რომზე და ტაფიაზე

3,361.27

0.00

3,361.27

21.07

0.00

21.07

29,035.00

0.00

29,035.00

115112

საბაჟო გადასახადი ჯინზე და ღვიის ნაყენზე

115113

საბაჟო გადასახადი არაყზე

115114

საბაჟო გადასახადი ლიქიორზე და ტკბილი ნაყენებზე

115115

საბაჟო გადასახადი სხვა სპირტიან სასმელებზე

4,988.82

0.00

4,988.82

11,888.30

0.00

11,888.30

95,681.64

0.00

95,681.64

1,864,405.04

0.00

1,864,405.04

1,050.39

0.00

1,050.39

115116

საბაჟო გადასახადი ლუდზე

115122

საბაჟო გადასახადი მსუბუქი ავტომობილებზე

115129

საბ. გად. საქ. ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობზე და ნავთობპროდუქტე
ბზე, მიღებული ბიტუმოვანი ქანებისაგან, ნედლის გარდა: პროდუქტებზე, სხ
ვა ადგილას დაუსახლებელი ან ჩაურთველი, ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებ
ული ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების 70 მას.% ან მეტი შემცვე

115199

საბაჟო გადასახადი სხვა არაკლასიფიცირებულ პროდუქციაზე

7,027,140.31

0.00

7,027,140.31

116

სხვა გადასახადები

9,190,767.28

280,909.38

9,471,676.66

1161

სხვა გადასახადები მეწარმე სუბიექტებიდან

5,249,836.55

0.00

5,249,836.55

2,778,402.88

0.00

2,778,402.88

6,637.98

0.00

6,637.98

100,161.40

0.00

100,161.40

11611

ჯარიმები და საურავები საგადასახადო სამართალდარღვევების გამო

1161101

ჯარიმა საგადასახადო ორგანოში გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვაზე
დადგომის წესის დარღვევისათვის

1161102

ჯარიმა შემოსავლებისა და ხარჯების, აგრეთვე გადასახადით დასაბეგრი სხვა
ობიექტების აღრიცხვის წესის დარღვევისათვის

1161103

ჯარიმა გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაუკავებლობისათვის

4,314.37

0.00

4,314.37

1161104

ჯარიმა საგადასახადო ორგანოს თანამდებობის პირისათვის წინააღმდეგობი
ს გაწევისათვის

97.00

0.00

97.00

1161105

ჯარიმა ყადაღადადებული ქონების მფლობელობის სარგებლობის ან/და განკ
არგვის წესის დარღვევისათვის

485.00

0.00

485.00

1161106

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

22,545.53

0.00

22,545.53

1161107

ჯარიმა მოსახლეობასთან ფულადი ანგარიშსწორებისას საკონტროლო-სალა
რო აპარატების გამოყენების წესის დარღვევისათვის

793,044.48

0.00

793,044.48

1161108

ჯარიმა გადასახადის გადარიცხვის თაობაზე საგადასახადო ორგანოს საინკას
ო დავალებისა და გადასახადის გადამხდელის/საგადასახადო აგენტის ან სხვ
ა ვალდებული პირის საგადახდო დავალების შესრულების ვადის დარრვევის
ათვის

54.85

0.00

54.85

1161109

ჯარიმა ბანკების მიერ გადასახადის გადამხდელთა ანგარიშის გახსნის წესის
დარღვევისათვის და გადასახადის გადამხდელის ანგარიშებზე ოპერაციების
შეჩერების შესახებ საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილების შეუსრულებლ
ობისათვის

34,023.50

0.00

34,023.50

1161110

ჯარიმა დოკუმენტების გარეშე მატერიალური ფასეულობის ტრანსპორტირებ
ისათვის (გადაზიდვისათვის) და აღურიცხაობისათვის

405,110.27

0.00

405,110.27

1161199

სხვა არაკლასიფიცირებული ჯარიმები და საურავები

1,411,928.50

0.00

1,411,928.50

11612

ჯარიმები და საურავები საბაჟო სამართალდარღვევების გამო

2,471,433.67

0.00

2,471,433.67

1161201

ჯარიმა საბაჟო გადასახდელების გადაუხდელობისათვის

168,536.57

0.00

168,536.57
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1161202

ჯარიმა დეკლარირების დადგენილ ვადაში განუხორციელებლობისათვის

296,474.75

0.00

296,474.75

1161203

ჯარიმა საბაჟო ორგანოს თანხმობის გარეშე საბაჟო იდენტიფიკაციის საშუალ
ებების მოხსნის, მოცილების ან/და განადგურებისათვის

39,600.00

0.00

39,600.00

1161204

ჯარიმა საბაჟო გადასახდელების ოდენობის შემცირებისთვის

84,069.93

0.00

84,069.93

1161205

ჯარიმა არასატარიფო ღონისძიებების დაცვისთვის თავის არიდებისთვის

156,930.00

0.00

156,930.00

1161206

ჯარიმა საქართველოს საბაჯო საზღვარზე საქონლის უკანონო გადატანის ან
გადმოტანისთვის

351,645.30

0.00

351,645.30

1161207

ჯარიმა საბაჟო ორგანოსთან შეუთანხმებლად საბაჟო ზედამხედველობის ქვე
შ მყოფი საქონლის გახსნის, ხელმეორედ შეფუთვის, გადატვირთვის ან გადმ
ოტვირთვისთვის.

990.00

0.00

990.00

1161209

ჯარიმა საბაჟო ორგანოს უფლებამოსილი პირისათვის წინააღმდეგობის გაწევ
ისათვის

990.00

0.00

990.00

1161210

ჯარიმა სატრანსპორტო საშუალეების გადაადგილებასთან დაკავშირებული ს
აქართველოს საბაჟო კანონმდებლობის დარღვევისთვის

688,562.08

0.00

688,562.08

1161211

ჯარიმა საბაჟო დამუშავების ოპერაციებზე საბაჟო კანონმდებლობით დადგენ
ილი პირობების დარღვევისათვის

275,515.00

0.00

275,515.00

1161212

ჯარიმა საქონლის დაკარგვის, განადგურების ან უკანონო განკარგვისათვის

4,423.32

0.00

4,423.32

1161213

ჯარიმა დოკუმენტების შენახვის ვადის დარღვევისათვის

5,517.00

0.00

5,517.00

1161214

ჯარიმა საბაჟო დეკლარაციაში საბაჟო ღირებულების თაობაზე არასწორი მონ
აცემების შეტანისთვის

66,872.82

0.00

66,872.82

1161215

ჯარიმა სატრანსპორტო საშუალებების შემოსვლის/ჩამოფრენის ან გასვლის/გ
აფრენის შესახებ საბაჟო ორგანოსათვის შეუტყობინებლობისათვის

79,915.00

0.00

79,915.00

1161216

ჯარიმა საბაჟო საწყობის, თავისუფალი საწყობის ან უბაჟო ვაჭრობის პუნქტი
ს საქმიანობის ნებართვის მფლობელის მიერ საქართველოს კანონმდებლობი
თ დადგენილი პირობების შეუსრულებლობისათვის

102,120.00

0.00

102,120.00

1161299

ჯარიმა საბაჟო დეკლარაციაში არასწორი მონაცემების შეტანისთვის

149,271.90

0.00

149,271.90

1162

სხვა გადასახადი არამეწარმე სუბიექტებიდან ან რომელთა კლასიფიცირება შ
ეუძლებელია

0.48

0.00

0.48

1163

სხვა არაკლასიფიცირებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადები

3,940,930.25

0.00

3,940,930.25

11631

დამქირავებლის სოციალური გადასახადი

2,946,836.96

0.00

2,946,836.96

11632

მეწარმე ფიზიკური პირის სოციალური გადასახადი

542,275.86

0.00

542,275.86

11633

სხვა არაკლასიფიცირებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადები

451,817.43

0.00

451,817.43

1164

სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი

0.00

280,909.38

280,909.38

13

გრანტები

16,000,008.86

530.00

16,000,538.86

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

15,639,240.40

530.00

15,639,770.40

1311

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

15,639,240.40

530.00

15,639,770.40

132

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

360,633.46

0.00

360,633.46

1321

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

360,633.46

0.00

360,633.46

0.00

135.00
135.00

133

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

135.00

1331

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

135.00

0.00

14

სხვა შემოსავლები

54,825,717.64

24,241,785.10

79,067,502.74

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

11,242,026.14

5,808,369.91

17,050,396.05

1411

პროცენტები

2,743,261.69

1,651,048.99

4,394,310.68

14111

ხელისუფლების სხვა დონის ორგანოებზე გაცემული სესხებიდან (კრედიტებ
იდან) მიღებული პროცენტი (სარგებელი)

122.00

0.00

122.00

14112

საფინანსო ინსტიტუტებზე გაცემული სესხებიდან (კრედიტებიდან) მიღებუ
ლი პროცენტი (სარგებელი)

222,659.47

0.00

222,659.47

14113

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

2,261,610.09

0.00

2,261,610.09

14114

კერძო საწარმოებზე გაცემული სესხებიდან (კრედიტებიდან) მიღებული პრო
ცენტი (სარგებელი)

171,486.81

0.00

171,486.81

14115

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

87,304.78

790,098.02

877,402.80

14119

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი პროცენტებიდან

78.54

860,950.97

861,029.51

126,416.95

358,780.65

1412

დივიდენდები

232,363.70

14121

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან
მიღებული დივიდენდები

232,363.70

0.00

232,363.70

14122

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

0.00

60,270.00

60,270.00
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14123

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

0.00

65,866.95

65,866.95

14129

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული დივიდენდებიდან

0.00

280.00

280.00

1415

რენტა

8,266,400.75

4,030,903.97

12,297,304.72

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

0.00

3,821,476.17

3,821,476.17

1415101

მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

0.00

2,692,948.43

2,692,948.43

1415102

მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლ
ობისათვის

0.00

631,834.67

631,834.67

1415103

მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული ტყის არამერქნული რესურსებით და
ტყის მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებით სარგებლობისათვის

0.00

6,921.00

6,921.00

1415104

მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის

0.00

164,985.10

164,985.10

1415105

მოსაკრებელი ცხოველთა სამყაროს რესურსებით სარგებლობისათვის

0.00

136,341.02

136,341.02

1415106

მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

0.00

6,125.00

6,125.00

1415109

სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მ
ოსაკრებელი

0.00

182,320.95

182,320.95

14152

მოსაკრებელი თევზჭერის ლიცენზირებიდან

475.00

0.00

475.00

14153

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

1,050.00

0.00

1,050.00

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხ
ვა) გადაცემიდან

2,018.25

208,940.80

210,959.05

1415401

სახელმწიფო მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და ს
ხვა) გადაცემიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკის ტ
ერიტორიაზე და არ არის ავტონომიური რესპუბლიკის სარგებლობაში

1,300.00

700.00

2,000.00

1415402

სახელმწიფო მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და ს
ხვა) გადაცემიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველ
ი ერთეულების (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვი
თმმართველი ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და არ არის ადგილობრივი თვი
თმმ

718.25

386.75

1,105.00

1415404

სახელმწიფო მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და ს
ხვა) გადაცემიდან, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების
(გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველი ერ
თეულებისა) სარგებლობაშია

0.00

21,805.05

21,805.05

1415406

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული მიწ
ის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდა
ნ მიღებული შემოსავალი

0.00

186,049.00

186,049.00

14155

სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებული შემოსავლები

8,262,857.50

487.00

8,263,344.50

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

23,041,276.74

12,918,829.30

35,960,106.04

1421

საბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

141.85

0.00

141.85

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

21,286,942.52

12,579,287.36

33,866,229.88

14221

საბაჟო მოსაკრებელი

4,534,513.47

0.00

4,534,513.47

2,278,750.24

0.00

2,278,750.24

4,212.00

0.00

4,212.00

75,237.52

0.00

75,237.52

0.00

2,730.00

14222

სალიცენზიო მოსაკრებლები

1422203

მოსაკრებელი ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ლიცენზირებიდან

1422206

მოსაკრებელი კერძო და სათემო მაუწყებლობის ლიცენზირებიდან

1422208

მოსაკრებელი საგანმანათლებლო საქმიანობის გენერალური, სპეციალური დ
ა სხვა ლიცენზირებიდან

2,730.00

1422211

მოსაკრებელი სამედიცინო საქმიანობის გენერალური, სპეციალური და სხვა
ლიცენზირებიდან

11,064.00

0.00

11,064.00

1422212

მოსაკრებელი ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის გენერალურ
ი ან ნავთობისა და გაზის ძებნა-ძიების და ნავთობისა და გაზის მოპოვების სპ
ეციალური ლიცენზირებიდან

87,999.24

0.00

87,999.24

1422213

მოსაკრებელი ტყით სარგებლობის გენერალური ან ხე-ტყის დამზადებისა და
სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური, აგრეთვე სასარგებლო წიაღისეულ
ის მოპოვების და მიწისქვეშა სივრცის გამოყენების ლიცენზირებიდან

11,223.40

0.00

11,223.40

1422216

მოსაკრებელი ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზირებიდან

232,202.45

0.00

232,202.45

1422299

სხვა არაკლასიფიცირებული სალიცენზიო მოსაკრებელი

1,854,081.63

0.00

1,854,081.63

14223

სანებართვო მოსაკრებლები

6,631,209.44

805,286.82

7,436,496.26

0.00

81,019.00

1422301

მოსაკრებელი ვეტერინარულ და ფიტოსანიტარულ კონტროლს დაქვემდებარ
ებული პროდუქციის ტრანზიტის და/ან იმპორტის ნებართვაზე

81,019.00

1422302

მოსაკრებელი გარემოზე ზემოქმედების ნებართვაზე

15,000.00

0.00

15,000.00

1422303

მოსაკრებელი ზედაპირული წყლის ობიექტიდან წყალაღებისა და ობიექტში
წყალჩაშვების ნებართვაზე

0.00

10.00

10.00
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1422304

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

651.80

0.00

651.80

1422305

მოსაკრებელი სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენებ
ის ნებართვაზე

120.00

0.00

120.00

1422306

მოსაკრებელი ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ნებართვაზე

380.00

0.00

380.00

1422307

მოსაკრებელი გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფ
აუნის სახეობების, მათი ნაწილებისა და დერივატების ექსპორტის, იმპორტი
ს, რეექსპორტისა და ზღვიდან ინტროდუქციის ნებართვაზე

150.00

0.00

150.00

1422308

მოსაკრებელი იარაღისა, საბრძოლო მასალის, სამხედრო-საბრძოლო იარაღის
იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტისა და ტრანზიტის, საბაჟო ტერიტორიაზ
ე და საქართველოს ტერიტორიის გარეთ გადამუშავებისა და დროებითი შემ
ოტანის ან/და გატანის ნებართვაზე

8,377.02

0.00

8,377.02

1422309

მოსაკრებელი იარაღისა და საბრძოლო მასალის გადატანა-გადაზიდვისა და გ
ადაგზავნის, იარაღის ერთი სახეობის ცალკეული ეგზემპლიარების საქართვ
ელოში შემოტანისა და საქართველოდან გატანის, იარაღის შეძენის ნებართვა
ზე

51,225.00

0.00

51,225.00

1422311

მოსაკრებელი იარაღის კოლექციონირებისა და ექსპონირების ნებართვაზე

100.00

0.00

100.00

1422312

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

0.00

299,811.48

299,811.48

1422313

მოსაკრებელი განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების, მათ შორის რა
დიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის ნებართვაზე

223,228.62

0.00

223,228.62

1422314

მოსაკრებელი საშიში საწარმოო ობიექტების ექსპლოატაციის ნებართვაზე

41,914.00

0.00

41,914.00

1422315

მოსაკრებელი ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანი
ს, საერთაშორისო საავტომობილო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისა და
სატვირთო გადაზიდვის ნებართვაზე

0.00

420,798.50

420,798.50

1422316

მოსაკრებელი ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ექსპორტის, იმპორტის,
რეექსპორტისა და ტრანზიტის ნებართვაზე

9,450.00

0.00

9,450.00

1422318

მოსაკრებელი უბაჟო საცალო ვაჭრობის ობიექტების, საბაჟო საწყობის (ღია ან
/და დახურული), დროებითი შენახვის საწყობის (ღია ან/და დახურული) საქმ
იანობის ნებართვაზე

2,000.00

0.00

2,000.00

1422319

მოსაკრებელი სამორინეს, სათამაშო აპარატების სალონის, ტოტალიზატორის
, ლოტოს, ბინგოს და წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის ნებართვაზე

6,117,069.00

0.00

6,117,069.00

1422320

მოსაკრებელი სამკურნალო საშუალებების ექსპორტისა და იმპორტის, ფარმაკ
ოლოგიური საშუალებების კლინიკური კვლევის და ფარმაცევტული წარმოე
ბის, I, II ჯგუფის აფთიაქების და სააფთიაქო პუნქტის საქმიანობების ნებართ
ვაზე

29,930.00

0.00

29,930.00

1422321

მოსაკრებელი არაიოდიზირებული მარილის იმპორტის ნებართვაზე

72.00

0.00

72.00

1422322

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე სამუშაოების, არქეოლოგიური სამუ
შაოებისა და საქართველოს კულტურულ ფასეულობათა საქართველოდან გა
ტანის ნებართვაზე

7,523.00

0.00

7,523.00

1422399

სხვა არაკლასიფიცირებული სანებართვო მოსაკრებელი

43,000.00

84,666.84

127,666.84

14224

სახელმწიფო სერტიფიკატის მოსაკრებლები

10,194.14

0.00

10,194.14

1422405

აუდიტორთა საკვალიფიკაციო სერტიფიცირების მოსაკრებელი

8,996.00

0.00

8,996.00

1422407

ვაზის სამყნობი და სარგავი მასალების (ნამყენი ნერგი) შესაბამისობის სერტი
ფიცირების მოსაკრებელი

40.00

0.00

40.00

1,158.14

0.00

1,158.14

1,141,877.90

0.00

1,141,877.90

საერთაშორისო, საქართველოს და ადგილობრივი შემოქმედებითი კავშირები
ს, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების სარეგისტრაციო, აგრეთვე მათ წ
ესდებაში ან დებულებაში ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანაზე მოსაკ
რებელი

665.00

0.00

665.00

1422503

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის, საქართველოში რეგი
სტრირებული და უცხო ქვეყნის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიუ
ლი პირის ფილიალის სარეგისტრაციო და მათ წესდებაში ან დებულებაში ცვ
ლილებების ან/და დამატებების შეტანაზე მოსაკრებელი

19,391.50

0.00

19,391.50

1422504

სატრანსპორტო საშუალებების ძარის, კაბინის ან ჩარჩოს, ძრავისა და მისაბმე
ლის გადაფორმების სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

172.00

0.00

172.00

1422506

საწარმოო წესით დამზადებული ცხოველთა საკვების და საკვებდანამატების
, პესტიციდების სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

4,200.00

0.00

4,200.00

1422507

სამედიცინო სამკურნალო საშუალებების, მასალების, ნაკეთობების და სხვა ს
აგნების სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

632,943.32

0.00

632,943.32

1422508

ბიოლოგიურად აქტიური დანამატის სარეგისტრაციო და ხელახალი რეგისტ
რაციის მოსაკრებელი

3,000.00

0.00

3,000.00

1422409

ჯიშიანი პირუტყვის სერტიფიკატის (სანაშენე მოწმობის) მოსაკრებელი

14225

სარეგისტრაციო მოსაკრებლები

1422502
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1422509

საწარმოს, საწარმოს ფილიალის, მათ წესდებაში ან დებულებაში ცვლილებებ
ის ან/და დამატებების შეტანის, საქმიანობის შეწყვეტის, ლიკვიდაციისა და
ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის შეცვლის სარეგისტრაციო მოსაკრე
ბელი

331,549.50

0.00

331,549.50

1422599

სხვა არაკლასიფიცირებული სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

149,956.58

0.00

149,956.58

14226

სახელმწიფო საექსპერტიზო მოსაკრებელი

3,656.50

0.00

3,656.50

1422601

მოსაკრებელი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის მი
ერ განხორციელებული ექსპერტიზისათვის

2,513.00

0.00

2,513.00

1422603

მოსაკრებელი საწარმოო და სამოქალაქო დანიშნულების ობიექტების მშენებ
ლობის პროექტების სახელმწიფო კომპლექსური და ქალაქმშენებლობითი დ
ოკუმენტაციის ექსპერტიზისათვის

168.00

0.00

168.00

1422605

მოსაკრებელი ტექნიკური ზედამხედველობის სფეროში ექსპერტიზისათვის

130.00

0.00

130.00

1422609

სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო საექსპერტიზო მოსაკრებელი

845.50

0.00

845.50

14227

სახელმწიფო ბაჟი

5,696,554.56

50,553.75

5,747,108.31

1422701

სახელმწიფო ბაჟი სასამართლოებში განსახილველ საქმეებზე

1,513,363.70

0.00

1,513,363.70

1422702

სახელმწიფო ბაჟი საქართველოს ტერიტორიაზე მოქალაქეობისა და პირადობ
ის დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემისათვის, მოქალაქეთა მდგომარ
ეობის აქტების რეგისტრაციისათვის

2,852,462.07

6,804.50

2,859,266.57

1422703

სახელმწიფო ბაჟი საქართველოს ტერიტორიაზე მოქალაქეობისა და ემიგრაც
ია-იმიგრაციის საკითხების განხილვისათვის

42,583.00

1,913.00

44,496.00

1422704

სახელმწიფო ბაჟი საქართველოს ტერიტორიაზე გაცემული ოფიციალური დ
ოკუმენტების აპოსტოლით დამოწმებისათვის

66,308.00

0.00

66,308.00

1422705

საქართველოს ბაჟი სახელმწიფო სასაზღვრო-გამტარ პუნქტებში საქართველ
ოს ორდინალური ვიზის გაცემისათვის

1,174,160.49

0.00

1,174,160.49

1422706

სახელმწიფო ბაჟი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ან საქართვე
ლოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ დოკუმენტების გამოთხოვისათვის ან/დ
ა ლეგალიზაციისათვის

44,906.00

0.00

44,906.00

1422709

სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ბაჟი

2,771.30

41,836.25

44,607.55

14228

საკონსულო მოსაკრებელი

675,111.11

0.00

675,111.11

1422801

მოსაკრებელი უცხო სახელმწიფოში საქართველოს საკონსულო დაწესებულე
ბების მიერ შესრულებული საკონსულო მოქმედებებისათვის

450,511.64

0.00

450,511.64

1422802

მოსაკრებელი უცხო სახელმწიფოში საქართველოს საკონსულო დაწესებულე
ბების მიერ შესრულებული სანოტარო მოქმედებებისათვის

54,826.36

0.00

54,826.36

1422803

მოსაკრებელი უცხო სახელმწიფოში საქართველოს საკონსულო დაწესებულე
ბების მიერ დოკუმენტების გამოთხოვისათვის

6,021.48

0.00

6,021.48

1422804

მოსაკრებელი უცხო სახელმწიფოში საქართველოს საკონსულო დაწესებულე
ბების მიერ დოკუმენტების ლეგალიზაციისათვის

12,684.20

0.00

12,684.20

1422809

სხვა არაკლასიფიცირებული საკონსულო მოსაკრებელი

151,067.43

0.00

151,067.43

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

7,806.04

630.78

8,436.82

194,200.00

320,400.00

514,600.00

683.52

0.00

683.52

142210

სატენდერო მოსაკრებელი

142211

სააღსრულებო მოსაკრებელი

104,404.60

11,600.50

116,005.10

0.00

7,143,318.49

7,143,318.49

142212

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

14221301

კაზინოების (სამორინეების) სათამაშო მაგიდიდან

0.00

336,076.00

336,076.00

14221302

სათამაშო აპარატებიდან

0.00

5,622,864.86

5,622,864.86

14221303

ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან

0.00

547,575.14

547,575.14

14221304

წამახალისებელი გათამაშებიდან

0.00

526,923.26

526,923.26

14221306

ლატარიების მოწყობაზე

0.00

26,649.42

26,649.42

14221309

სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.00

83,229.81

83,229.81

142214

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0.00

4,236,046.29

4,236,046.29

0.00

16,357.83

16,357.83

7,981.00

0.00

7,981.00

142216

მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142217

პრობაციის მოსაკრებელი

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.00

-4,907.10

-4,907.10

339,541.94

2,093,734.31

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1,754,192.37

14231

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

1,101,611.31

0.00

1,101,611.31

1423101

აქციზური მარკების ნომინალური ღირებულებიდან მიღებული შემოსავლებ
ი

1,101,611.01

0.00

1,101,611.01

1423109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქონლის რეალიზაციიდან

0.30

0.00

0.30

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

652,581.06

339,541.94

992,123.00
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1423201

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქ
ტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

273,506.41

276,783.38

550,289.79

14232011

საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის შენობებისა და ნაგებობების იჯა
რაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, მიღებუ
ლი შემოსავალი

108,969.34

0.00

108,969.34

14232012

სახელმწიფო შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქ
ტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი, რომელიც გან
ლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე და სახელმწიფო სა
რგებლობაშია

4,147.25

2,233.13

6,380.38

14232013

სახელმწიფო შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქ
ტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი, რომელიც გან
ლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ავტონო
მიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისა) ტე

160,124.19

86,220.59

246,344.78

14232014

სახელმწიფო შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქ
ტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, რომელიც ავტონომიური რესპუბლიკე
ბის სარგებლობაშია

0.00

997.00

997.00

14232015

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

0.00

32,397.12

32,397.12

14232016

ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული შენობებისა და ნაგე
ბობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემი
დან მიღებული შემოსავალი

265.63

493.31

758.94

14232017

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული შენობ
ებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და ს
ხვა) გადაცემიდან, მიღებული შემოსავალი

0.00

154,442.23

154,442.23

1423202

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

4,064.65

4,254.93

8,319.58

14232021

საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მანქანა-დანადგარების და მოწყ
ობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადა
ცემიდან, მიღებული შემოსავალი

5.04

0.00

5.04

14232023

სახელმწიფო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვ
აში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალ
ი, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების
(გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველი ერ

4,059.61

2,185.93

6,245.54

14232024

სახელმწიფო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვ
აში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, რომელიც ავტონომიუ
რი რესპუბლიკების სარგებლობაშია

0.00

49.00

49.00

14232027

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მანქან
ა-დანადგარების და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი
, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, მიღებული შემოსავალი

0.00

2,020.00

2,020.00

1423203

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მ
ართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0.00

800.00

800.00

375,010.00

57,703.63

432,713.63

19,740,050.04

4,961,797.87

24,701,847.91

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამ
ართალდარღვევების გამო

4,985,512.18

4,721,731.29

9,707,243.47

14311

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

4,460.00

356,326.60

360,786.60

14312

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

614.20

2,261.00

2,875.20

14313

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

131,150.40

412,037.58

543,187.98

14314

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამ
ართალდარღვევების გამო ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა დაცვის, განა
თლებისა და აღზრდის სფეროში

153.00

1,058.64

1,211.64

14315

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამ
ართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრონული და თბოენერგიის გ
ამოყენების დარგში

750.00

124,260.00

125,010.00

14316

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამ
ართალდარღვევების გამო სოფლის მეურნეობაში, ვეტერინალურ - სანიტარუ
ლი წესების დარღვევა

0.00

1,700.00

1,700.00

14317

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამ
ართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბ
მულობის დარგში

3,555,089.68

3,485,049.09

7,040,138.77

1423209

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

1431

გვერდი 11 - 14 -დან

2,089,921.15

3,134,881.74

5,224,802.89

0.00

7,713.00

7,713.00

1,465,168.53

342,454.35

1,807,622.88

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამ
ართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში

400.00

13,395.00

13,795.00

14319

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

1,150.00

66,603.50

67,753.50

143110

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

2,185.00

180,631.70

182,816.70

143111

შემოსავალი ჯარიმებიდან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
მოქალაქეთა საბინაო უფლებების, საბინაო–კომუნალური მეურნეობისა და კე
თილმოწყობის დარგში

0.00

1,000.00

1,000.00

1431111

დასუფტავების წესების დარღვევის გამო

0.00

1,000.00

1,000.00

143199

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურა
ვები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

1,289,559.90

77,408.18

1,366,968.08

1432

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზღვრის უკანონოდ დ
არღვევის გამო

44,802.00

0.00

44,802.00

1433

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) გაცემული სესხების და
ფარვის ვადების დარღვევის გამო

2,506,796.26

0.00

2,506,796.26

1434

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშე
ნებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

417.00

61,455.00

61,872.00

1435

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სისხლის სამართლის კ
ოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევების გამო

11,672,351.26

0.00

11,672,351.26

1439

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურა
ვები)

530,171.34

178,611.58

708,782.92

144

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

54.00

0.00

54.00

1441

მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

54.00

0.00

54.00

143171

საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის

143172

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

143174

სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზა
ო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

14318

14412

სხვა.მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1451

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

1452

ვალუტის კურსის ცვლილებით გამოწვეული შემოსავალი

1459

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

31

შემოსულობა არაფინანსური აქტივებიდან

54.00

0.00

54.00

802,310.72

552,788.02

1,355,098.74

0.00

74,550.65

74,550.65

440.36

63.00

503.36

801,870.36

478,174.37

1,280,044.73

23,605,189.14

8,960,352.38

32,565,541.52

21,823,055.96

1,159,526.99

22,982,582.95

1,899,123.96

937,598.80

2,836,722.76

311

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

3111

შემოსულობა შენობებისა და ნაგებობების გაყიდვიდან

31111

შემოსულობა საცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან

0.00

3,718.55

3,718.55

311117

შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში ა
რსებული საცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან

0.00

3,718.55

3,718.55

31112

შემოსულობა არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან

1,877,858.50

833,256.62

2,711,115.12

311121

შემოსულობა საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის არასაცხოვრებელი
შენობების გაყიდვიდან

1,156,534.37

0.00

1,156,534.37

311122

შემოსულობა სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომე
ლიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე და სახე
ლმწიფოს სარგებლობაშია

245,943.10

132,430.90

378,374.00

311123

შემოსულობა სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომე
ლიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა
ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმ
წიფოს სარგებლობაშია

287,015.93

154,546.97

441,562.90

311126

შემოსულობა ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული არასა
ცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან

188,365.10

349,820.90

538,186.00

311127

შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში ა
რსებული არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან

0.00

196,457.85

196,457.85

31113

შემოსულობა სხვა ნაგებობების გაყიდვიდან

21,265.46

100,623.63

121,889.09

311133

შემოსულობა სახელმწიფო სხვა ნაგებობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგ
ებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლი
კების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგე
ბლობაშია

21,265.46

11,450.63

32,716.09

გვერდი 12 - 14 -დან

0.00

89,173.00

89,173.00

შემოსულობა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან

801,347.14

37,744.84

839,091.98

31121

შემოსულობა სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან

134,766.66

36,146.63

170,913.29

311211

შემოსულობა საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სატრანსპორტო სა
შუალებების გაყიდვიდან

117,141.17

0.00

117,141.17

311212

შემოსულობა სახელმწიფო სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან, რომე
ლიც განლაგებულია ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე და სახე
ლმწიფოს სარგებლობაშია

2,906.15

1,564.85

4,471.00

311213

შემოსულობა სახელმწიფო სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან, რომე
ლიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა
ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმ
წიფოს სარგებლობაშია

6,414.55

3,453.95

9,868.50

311216

შემოსულობა ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული სატრა
ნსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან

8,304.79

15,423.16

23,727.95

311217

შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში ა
რსებული სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან

0.00

15,704.67

15,704.67

31122

შემოსულობა სხვა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან

666,580.48

1,598.21

668,178.69

311221

შემოსულობა საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სხვა მანქანა-დანა
დგარების გაყიდვიდან

664,420.40

0.00

664,420.40

311223

შემოსულობა სახელმწიფო სხვა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან, რომელი
ც განლაგებულია ადგილ. თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბ
ლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფო სარ
გებლობაშია

2,160.08

1,163.12

3,323.20

311225

შემოსულობა სახელმწიფო სხვა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან, რომელი
ც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ა
დგილ.თვითმ. ერთეულებისა) სარგებლობაშია

0.00

434.09

434.09

311227

შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში ა
რსებული სხვა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან

0.00

1.00

1.00

311137

შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში ა
რსებული სხვა ნაგებობების გაყიდვიდან

3112

3113

შემოსულობა სხვა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

19,122,584.86

184,183.35

19,306,768.21

31131

შემოსულობა კულტივირებული აქტივების გაყიდვიდან

30.55

16.45

47.00

311313

შემოსულობა სახელმწიფო კულტივირებული აქტივების გაყიდვიდან, რომე
ლიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა
ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმ
წიფოს სარგებლობაშია

30.55

16.45

47.00

31132

შემოსულობა არამატერიალური ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

19,122,554.31

184,166.90

19,306,721.21

18,921,345.31

0.00

18,921,345.31

311321

შემოსულობა ლიცენზიების გაყიდვიდან

311322

შემოსულობა სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

201,209.00

184,166.90

385,375.90

3113221

შემოსულობა საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სხვა არამატერიალ
ური ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

201,209.00

0.00

201,209.00

3113227

შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში ა
რსებული სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

0.00

184,166.90

184,166.90

312

შემოსულობა მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან

710.45

4,371.72

5,082.17

3121

შემოსულობა სტრატეგიული მარაგების გაყიდვიდან

510.45

0.00

510.45

3122

სხვა მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან

200.00

4,371.72

4,571.72

31221

შემოსულობა ნედლეულისა და მასალების გაყიდვიდან

0.00

3,992.60

3,992.60

31224

შემოსულობა შემდგომი რეალიზაციისათვის შეძენილი საქონლის გაყიდვიდ
ან

0.00

151.00

151.00

31225

შემოსულობა სხვა არაკლასიფიცირებული მატერიალური მარაგების გაყიდვი
დან

200.00

228.12

428.12

313

შემოსულობა ფასეულობების გაყიდვიდან

314

შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან

3141

შემოსულობა მიწის გაყიდვიდან

0.00

1,045.00

1,045.00

1,781,422.73

7,795,408.67

9,576,831.40

148,147.97

7,795,408.67

7,943,556.64

14,550.02

14,550.00

29,100.02

314102

შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნე
ო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობ
რივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობ
რივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე

314103

შემოსულობა ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული არასა
სოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან

0.00

118,026.00

118,026.00

314104

შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში ა
რსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან

0.00

6,410,775.61

6,410,775.61
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314105

შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დ
ანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ავტონომიური
რესპუბლიკების ტერიტორიაზე

150.00

600.00

750.00

314106

შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დ
ანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივ
ი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივ
ი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე

133,447.95

533,791.85

667,239.80

314107

შემოსულობა ავტონომიური რესპუბლიკების საკუთრებაში არსებული სასოფ
ლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან

0.00

4,000.00

4,000.00

314108

შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში ა
რსებული სასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან

0.00

49,409.51

49,409.51

0.00

664,255.70

664,255.70

1,633,274.76

0.00

1,633,274.76

314109

შემოსულობა მიწაზე უფლების აღიარებიდან

3143

შემოსულობა სხვა ბუნებრივი აქტივებიდან

31431

შემოსულობა რადიოსიხშირული სპექტრის სარგებლობის ლიცენზიიდან

32
321

შემოსულობა ფინანსური აქტივებიდან
შემოსულობა საშინაო ფინანსური აქტივებიდან

1,633,274.76

0.00

1,633,274.76

110,878,719.28

4,909,359.17

115,788,078.45

110,878,719.28

4,909,359.17

115,788,078.45

1,359.17

1,359.17

3212

ვალუტა და დეპოზიტები

0.00

3214

შემოსულობა სესხებიდან

4,197,035.72

3,240,000.00

7,437,035.72

106,681,181.33

1,668,000.00

108,349,181.33

502.23

0.00

502.23

13,939,845.76

210.00

13,940,055.76

0.00

200.00

200.00

0.00

200.00

200.00

13,939,845.76

10.00

13,939,855.76

3215

შემოსულობა აქციებიდან და სხვა კაპიტალიდან

3218

შემოსულობა სხვა დებიტორული დავალიანებებიდან

33
331

შემოსულობა ფინანსური ვალდებულებებიდან
შემოსულობა საშინაო ფინანსური ვალდებულებებიდან

3314

შემოსულობა სესხებიდან

332

შემოსულობა საგარეო ფინანსური ვალდებულებებიდან

3324

შემოსულობა სესხებიდან

4

სხვადასხვა

41

წლის დასაწყისისთვის გარდამავალი საბრუნავი სახსრები

42

წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები

13,939,845.76

10.00

13,939,855.76

759,584,462.83

6,329,375.28

765,913,838.11

753,615,475.23

5,666,681.49

759,282,156.72

5,968,987.60

662,693.79

6,631,681.39

პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა

1. __________________________
2. __________________________
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