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ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
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2022 წლის „  “ დეკემბერი, ქალაქი ბათუმი 

 

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადების 

შემოღების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 31 

იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის 

მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1. 

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი 

გადასახადების შემოღების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 31 იანვრის №2 დადგენილებაში (ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge, 16/02/2011, 

სარეგისტრაციო კოდი: 200230000.35.132.016030) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება 

1. დადგენილების პრეამბულა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის 

„დ.ბ“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის და 93-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 

საქართველოს კანონის „საქართველოს საგადასახადო კოდექსი“ და საქართველოს 

ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ 

ქვეპუნქტის თანახმად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:“. 

2. დადგენილების მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ა“, „ა.ბ“, „ა.გ“ და „ა.დ“ 

ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ა.ა) ადგილობრივი სამგზავრო-სატრანსპორტო გადაზიდვისას ავტობუსებისათ-

ვის (M3 კატეგორია – 5 ტონაზე მეტი), მათ ბალანსზე ძირითად საშუალებად აღრიცხული 

აქტივების, დაუმონტაჟებელი მოწყობილობების, დაუმთავრებელი მშენებლობის და 

არამატერიალური აქტივების, საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი ღირებულების 

გადასახადის წლიური განაკვეთი შეადგენს 0,01 პროცენტს, 2025 წლის 1 იანვრამდე; 

ა.ბ) წყლის მიწოდებისა და წყალარინების საქმიანობის სფეროში გამოყენებული, 

ძირითად საშუალებად აღრიცხული აქტივების, დაუმონტაჟებელი მოწყობილობების, 

დაუმთავრებელი მშენებლობის და არამატერიალური აქტივების, საშუალო წლიური 

საბალანსო ნარჩენი ღირებულების გადასახადის წლიური განაკვეთი შეადგენს 0,01 

პროცენტს, 2025 წლის 1 იანვრამდე; 

ა.გ) საყოფაცხოვრებო და სამედიცინო ნარჩენების მართვის სფეროში 

გამოყენებული, ძირითად საშუალებად აღრიცხული აქტივების, დაუმონტაჟებელი 

მოწყობილობების, დაუმთავრებელი მშენებლობის და არამატერიალური აქტივების, 

საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი ღირებულების გადასახადის წლიური განაკვეთი 

შეადგენს 0,01 პროცენტს, 2025 წლის 1 იანვრამდე“. 



ა.დ) სპორტის დარგში (საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის სექცია R, 

განყოფილება 93, ჯგუფი 93.1-ის კლასი 93.11, 93.12 პუნქტებით განსაზღვრული 

სპორტული ობიექტები  (ღია, დახურული დასასხდომი ადგილებით ან მათ გარეშე), 

რომლებიც გამოიყენება პროფესიონალი ან/და სპორტული ღონისძიებების, შეჯიბრებების 

ჩასატარებლად, გარდა 93.13 პუნქტით განსაზღვრული ობიექტებისა) მის ბალანსზე 

ძირითად საშუალებად ან/და ქონებად საინვესტიციო ქონებად აღრიცხული აქტივების, 

დაუმონტაჟებელი მოწყობილობების, დაუმთავრებელი მშენებლობის და მის მიერ 

ლიზინგით გაცემული ქონების საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი ღირებულების 

გადასახადის წლიური განაკვეთი შეადგენს 0,01 პროცენტს, 2025 წლის 1 იანვრამდე.“. 

 

მუხლი 2. 

დადგენილება ამოქმედდეს 2023 წლის 1 იანვრიდან. 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                   რამაზ ჯინჭარაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი   ბ ა რ ა თ ი 

 

პროექტის სახელწოდება და სათაური  

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადების 

შემოღების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 31 იანვრის №2 

დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტი. 

 

ა) ზოგადი ინფორმაცია პროექტის შესახებ 

ა) პროექტის მიღების მიზეზი და მიზანი:  

პროექტის მიზანს წარმოადგენს ადგილობრივი სამგზავრო-სატრანსპორტო გადაზიდვისას 

ავტობუსებისათვის (M3 კატეგორია – 5 ტონაზე მეტი), წყლის მიწოდებისა და წყალარინების 

საქმიანობის, საყოფაცხოვრებო და სამედიცინო ნარჩენების მართვის სფეროში  და სპორტის 

დარგში (საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის სექცია R, განყოფილება 93, ჯგუფი 93.1-ის 

კლასი 93.11, 93.12 პუნქტებით განსაზღვრული სპორტული ობიექტები  (ღია, დახურული 

დასასხდომი ადგილებით ან მათ გარეშე), რომლებიც გამოიყენება პროფესიონალი ან/და 

სპორტული ღონისძიებების, შეჯიბრებების ჩასატარებლად, გარდა 93.13 პუნქტით განსაზღვრული 

ობიექტებისა) გამოყენებული ძირითად საშუალებად აღრიცხული აქტივების, დაუმონტაჟებელი 

მოწყობილობების, დაუმთავრებელი მშენებლობის და არამატერიალური აქტივების, საშუალო 

წლიური საბალანსო ნარჩენი ღირებულების გადასახადის წლიური განაკვეთის მოქმედების ვადის 

გაგრძელება 2025 წლის 1 იანვრამდე (სპორტის დარგში შეღვათების დაწესებაზე მომართვა 

განხორციელდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 

2022 წლის 23 სექტემბრის #01-01-10/4311 წერილით). 

ა.ბ) პროექტის ძირითადი არსი: 

პროექტის მიხედვით „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი 

გადასახადების შემოღების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 31 

იანვრის №2 დადგენილებაში განხორციელდება ცვლილებები, კერძოდ: 

ადგილობრივი სამგზავრო-სატრანსპორტო გადაზიდვისას ავტობუსებისათვის (M3 

კატეგორია – 5 ტონაზე მეტი), მათ ბალანსზე ძირითად საშუალებად აღრიცხული აქტივების, 

დაუმონტაჟებელი მოწყობილობების, დაუმთავრებელი მშენებლობის და არამატერიალური 

აქტივების, საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი ღირებულების გადასახადის წლიური 

განაკვეთის (0,01 პროცენტი) მოქმედების ვადა გაგრძელდეს 2025 წლის 1 იანვრამდე; 

წყლის მიწოდებისა და წყალარინების საქმიანობის სფეროში გამოყენებული ძირითად 

საშუალებად აღრიცხული აქტივების, დაუმონტაჟებელი მოწყობილობების, დაუმთავრებელი 

მშენებლობის და არამატერიალური აქტივების, საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი 

ღირებულების გადასახადის წლიური განაკვეთის (0,01 პროცენტი) მოქმედების ვადა გაგრძელდეს 

2025 წლის 1 იანვრამდე; 

საყოფაცხოვრებო და სამედიცინო ნარჩენების მართვის სფეროში გამოყენებული ძირითად 

საშუალებად აღრიცხული აქტივების, დაუმონტაჟებელი მოწყობილობების, დაუმთავრებელი 

მშენებლობის და არამატერიალური აქტივების, საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი 

ღირებულების გადასახადის წლიური განაკვეთის (0,01 პროცენტი) მოქმედების ვადა გაგრძელდეს 

2025 წლის 1 იანვრამდე. 

სპორტის დარგში (საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის სექცია R, განყოფილება 93, 

ჯგუფი 93.1-ის კლასი 93.11, 93.12 პუნქტებით განსაზღვრული სპორტული ობიექტები  (ღია, 

დახურული დასასხდომი ადგილებით ან მათ გარეშე), რომლებიც გამოიყენება პროფესიონალი 

ან/და სპორტული ღონისძიებების, შეჯიბრებების ჩასატარებლად, გარდა 93.13 პუნქტით 

განსაზღვრული ობიექტებისა) მის ბალანსზე ძირითად საშუალებად ან/და ქონებად საინვესტიციო 



ქონებად აღრიცხული აქტივების, დაუმონტაჟებელი მოწყობილობების, დაუმთავრებელი 

მშენებლობის და მის მიერ ლიზინგით გაცემული ქონების საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი 

ღირებულების გადასახადის წლიური განაკვეთი შეადგენს 0,01 პროცენტს, 2025 წლის 1 იანვრამდე. 

 

ბ) პროექტის ფინანსური დასაბუთება 

ბ.ა) პროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების 

წყარო: 

წარმოდგენილი პროექტი არ ითვალისწინებს დამატებითი ხარჯების გაწევას; 

 

ბ.ბ) პროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო და ხარჯვით ნაწილზე: 

წარმოდგენილი პროექტი ბიუჯეტზე ზეგავლენას მოახდენს შემოსავლების კუთხით, 

პროექტით გათავისუფლებული სამი მიმართულება (ადგილობრივი სამგზავრო-სატრანსპორტო 

გადაზიდვა, წყლის მიწოდებისა და წყალარინების საქმიანობის სფერო და საყოფაცხოვრებო და 

სამედიცინო ნარჩენების მართვის სფერო) წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის რეგულირების სფეროს 

შესაბამისად ამ მიმართულებით მიღებული გადაწყვეტილებას ზეგავლენა აქვს თანაბრად როგორც 

ხარჯვით ასევე შემოსავლების კუთხით, ასევე სპორტული ობიექტების სფეროდან (მითითებული 

კატეგორიებიდან) მისაღები გადასახადებიდან (2021 წლის მაჩვენებლის მიხედვით საშუალოდ 1 

730 000 ლარის ოდენობით),  თუმცა აღსანიშნავია რომ აღნიშნული გადასახადის გადახდის წყარო 

არის აარ რესპუბლიკური ბიუჯეტი. 

ბ.გ) პროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, რომელთა 

მიმართაც ვრცელდება პროექტის მოქმედება: 

წარმოდგენილი პროექტით ადგილობრივი გადასახადის მოცემული განაკვეთის 

მოქმედების ვადა გაგრძელდა 2025 წლის 1 იანვრამდე, რაც შესაბამისად აისახება გადასახადის 

გადამხდელი პირების ფინანსურ შედეგებზე; 

 

გ) პროექტის შესაბამისობა უპირატესი იურიდიული ძალის მქონე ნორმატიულ 

აქტებთან: 

პროექტი სრულად შეესაბამება მოქმედ კანონმდებლობას; 

 

დ) პროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები 

სახელმწიფო, არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია/დაწესებულება, 

ექსპერტები, სპეციალისტები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს პროექტის შემუშავებაში და 

მათი შეფასება პროექტის მიმართ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში): 

 

ე) პროექტის ავტორი: 

პროექტის ავტორია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო 

სამსახური; 

 

ვ) პროექტის ინიციატორი: 

პროექტის ინიციატორია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერი; 

 

 

 

 

 


