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მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

დადგენილება №20 

2010 წლის 5 ოქტომბერი 

დ. მესტია 

,,მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების 

შემოღების, ოდენობის განსაზღვრისა და გადახდევინების წესის შესახებ“ 

ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე 

 ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის ,,მ” ქვეპუნქტის ,,ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ” 

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ,”,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის 

შესაბამისად, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

1. მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შემოღებულ იქნეს შემდეგი სახის 

ადგილობრივი მოსაკრებლები: 

ა) ადგილობრივი სანებართვო მოსაკრებელი: მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა 

განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული მშენებლობისა) 

ნებართვისათვის (დანართი №1); 

ბ) სატენდერო მოსაკრებელი და საფასური (დანართი №2); 

გ) მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის (დანართი №3). 

2. სახეების მიხედვით ადგილობრივი მოსაკრებლის განაკვეთები განისაზღვროს შემდეგი 

ოდენობით: 

 ა) მშენებლობის ნებართვისათვის გარდა რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების 

მშენებლობისა) მოსაკრებლის ოდენობა ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის 

მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე განისაზღვროს ახალასაშენებელი ობიექტის 

პროექტით გათვალისწინებული განაშენიანების ფართობის თითოეული კვადრატული 

მეტრისათვის 1 ლარის ოდენობით, ხოლო საკურორტო ზონაში სამრეწველო ობიექტის 

მშენებლობისათვის – 5 ლარის ოდენობით. 

ბ) სატენდერო დოკუმენტაციის მიღებისათვის სატენდერო მოსაკრებლის განაკვეთი 

განისაზღვროს 150 ლარით, ხოლო სატენდერო წინადადების წარდგენის საფასური – 50 

ლარით; 

გ) მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის განისაზღვროს: ერთ 

სულ მოსახლეზე 0.30 ლარი თვეში; იურიდიული პირებისათვის, ორგანიზაციებისათვის, 

დაწესებულებისათვის შემდეგი სახით: 

 

№ სამეწარმეო საქმიანობა 
საზომი 

ერთეული 

ნარჩენების წლი-

ური დაგროვების 

ნორმა მ3 

მოსაკრებლის განა-

კვეთი თვეში ზომის 

ერთეულზე 

(სვეტი №4:12 თვე X 10 

ლარი)1 მ3 ნარჩენის 

გატანის მომსახურე-

ბის ღირებულება ლარი 

1 2 3 4 5 

1 მუზეუმები, ბიბლიოთეკები, არქივები 

(ინფრასტრუქტურის ფართზე 

მოსაკრებელი არ დაერიცხება) 

საერთო ფართის 

1მ2 

0,048 0,04 

2 ოფისები, სააგენტოები, პროფესიული 

და სახელმწიფო ორგანიზაციები, 

ბანკები და საკრედიტო 

ორგანიზაციები (ინფრასტრუქტურის 

ფართზე მოსაკრებელი არ 

საერთო ფართის 

1მ2 

0,04 0,03 
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დაერიცხება) 

3 კინოთეატრები და თეატრები მაყურებლის 

ერთი 

სავარძელი 

0,048 0,04 

4 სკოლები,კოლეჯები, საბავშვო ბაგა-

ბაღები, საგანმანათლებლო 

დაწესებულებები 

ერთ 

მოსწავლეზე 

0,06 0,05 

5 სასტუმროები 1 საწოლი 0,24 0,2 

6 საავადმყოფოები ერთი საწოლი 0,12 0,1 

7 პოლიკლინიკები,სამედიცინო 

დიაგნოსტიკური ცენტრები, ექიმებისა 

და სტომატოლოგიური კაბინეტები 

(ინფრასტრუქტურის ფართზე 

მოსაკრებელი არ დაერიცხება) 

საერთო ფართი 

1მ2 

0.08 0.07 

8 სასურსათო საქონლის მაღაზიები საერთო ფართის 

1მ2 

0,38 0,32 

9 სამეწარმეო საქონლის მაღაზიები და 

აფთიაქები (სავაჭრო დარბაზი) 

საერთო ფართის 

1მ2 

0,125 0,1 

10 აგრარული ბაზრები და შერეული 

საქონლის ბაზრობები 

საერთო ფართის 

1მ2 

0,15 0,125 

11 ავტოგასამართი სადგურები საერთო ფართის 

1მ2 

0.04 0.03 

12 ა/მანქანები სარემონტო სადგურები 

ტექ-მომსახურების ადგილები 

ღია საერთო 

ფართი 1მ2 

დახურული 

ფართი 1მ2 

0,012 

 

0,06 

0,01 

 

0,05 

13 სადალაქოები და სილამაზის 

სალონები 

საერთო ფართის 

1მ2 

0,12 0,1 

14 მცირე სანმეწარმეო საქმიანობა 

(საყოფაცხოვრებო მომსახურების 

ობიექტები) 

საერთო ფართის 

1მ2 

0.096 0.08 

15 რესტორნები, სასადილოები, კაფეები 

და ბარები 

ერთ დასაჯდომ 

ადგილზე 

0,6 0,5 

16 საცხობები სამუშაო ფართის 

1მ2 

0,12 0,1 

17 ტოტალიზატორები, სათამაშო და 

გასართობი ცენტრები 

საერთო ფართის 

1მ2 

0,18 0,15 

18 აეროპორტი, და საავტომობილო 

სადგურები 

ღია საერთო 

ფართის 1მ2 

დახურული 

საერთო ფართის 

1მ2 

0,012 

 

0,12 

0,01 

 

0,1 

19 სამხედრო ნაწილები ერთი ადგილი 0,3 0,25 

 

სამშენებლო ნარჩენები 1 მ/კბ ნარჩენებზე თვეში ფიზიკური პირისათვის 0.50 ლარი და 

იურიდიული პირისათვის 10 ლარი. 

3. ადგილობრივი მოსაკრებლის განაკვეთები, გამოანგარიშებისა და გადახდის 

ინსტრუქციები განისაზღვროს თანდართული დანართების შესაბამისად.  

4. დამტკიცდეს მოსაკრებლის გადახდის ქვითრები დანართი №4 და №5.  

5. დადგენილება ძალაშია ,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონით 

დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე  

საკრებულოს თავმჯდომარე                 გ. გვარლიანი 
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დანართი № 1 

 ინსტრუქცია მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის 

რადიაციული ან ბირთვული მშენებლობისა) ნებართვისათვის მოსაკრებლის 

გადახდევინების წესის შესახებ 

ინსტრუქცია შემუშავებულია ,,ადგილობრივი მოსაკრებლის შესახებ” საქართველოს 

კანონის შესაბამისად. იგი განსაზღვრავს მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული 

ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვის მოსაკრებლის გამოანგარიშებისა და გადახდის წესს.  

 მუხლი 1. ზოგადი ნაწილი 
1. მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული 

ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვა არის განსაზღვრული ფორმის მქონე, ერთჯერადი 

დოკუმენტი, რომელიც უფლებას აძლევს მშენებლობის ობიექტის მესაკუთრეს, ფიზიკურ ან 

იურიდიულ პირს განახორციელოს არქიტექტურულ-გეგმარებითი დავალების შესაბამისად 

შედგენილი პროექტით განსაზღვრული ნაგებობების, მისი ელემენტების, კონკრეტული 

სისიტემის ან მათი შემაერთებელი კვანძების მშენებლობის მონტაჟის ან სხვა სპეციალური 

სამუშაოები, ნებართვაში მითითებული თარიღიდან არქიტექტურულ-გეგმარებით 

დავალებაში მითითებულ ვადებში. 

2. მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული 

ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვა ადასტურებს მისი მიმღების უფლებას 

კანონმდებლობით განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად ნებართვაში მითითებულ 

ვადებში განახორციელოს სამშენებლო სამუშაოები. 

 მუხლი 2. მოსაკრებლის დაბეგვრის ობიექტი 
 მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული 

ობიექტის მშენებლობისა) ნებართვის მოსაკრებლით დაბეგვრის ობიექტია მშენებარე 

ობიექტის მესაკუთრე ფიზიკური ან/და იურიდიული პირი. 

 მუხლი 3. მოსაკრებლის გადამხდელი 
 მშენებლობის ( გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული 

ობიექტის მშენებლობისა) ნებართვის მოსაკრებლის გადამხდელნი არიან მშენებარე 

ობიექტების მესაკუთრე ფიზიკური და იურიდიული პირები ან მათი უფლებამოსილი 

წარმომადგენლები, რომლებთაც სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად 

სჭირდებათ მშენებლობის ნებართვა. 

 მუხლი 4. მოსაკრებლის განაკვეთი 
მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული 

ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის მოსაკრებლის ოდენობა ფიზიკური და 

იურიდიული პირებისათვის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე განისაზღვროს 

ახალასაშენებელი ობიექტის პროექტით გათვალისწინებული განაშენიანების ფართობის 

თითოეული კვ.მეტრისათვის 1 ლარის ოდენობით, ხოლო საკურორტო ზონაში სამრეწველო 

ობიექტის მშენებლობისათვის 5 ლარის ოდენობით. 

 მუხლი 5 მოსაკრებლის გაანგარიშების წესი 
 მოსაკრებელი გამოიანგარიშება ობიექტის პროექტით განსაზღვრული განაშენიანების 

ფართის (კვადრატულ მეტრში) გადამრავლებით მოსაკრებლის განაკვეთზე. 

 მუხლი 6. მოსაკრებლის გადახდის წესი და ვადები 
მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული 

ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის მოსაკრებლის გადახდა ხდება წინასწარ 
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ნებართვის გაცემამდე ადგილობრივი ბიუჯეტის მომსახურე ბანკში; ერთიანი საგადასახადო 

ანგარიში მესტია ანგარიში (კრედიტი)-220122900 სახელმწიფო ხაზინა, ბანკის კოდი-

220101222 შემოსავლის სახაზინო კოდი-300373090. 

 მუხლი 7. მშენებლობის ნებართვის გამცემის პასუხისმგებლობა 
მოსაკრებლის თანხების ბიუჯეტში სწორად და დროულად გადახდაზე და ნებართვის 

მისაღებად წარმოდგენილი დოკუმენტაციის სრულყოფაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება 

მესტიის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურს. 

 მუხლი 8. მოსაკრებლისგან გათავისუფლება 
მოსაკრებლისაგან გათავისუფლებულია სტიქიური უბედურების შედეგად 

დაზარალებული ობიექტთა აღდგენითი სამუშაოები. 

 მუხლი 9. ინსტრუქციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის წესი 
ინსტრუქციაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანა ხდება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 
  

დანართი №2 

ინსტრუქცია ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით სახელმწიფო შესყიდვების 

განსახორციელებად დაწესებული სატენდერო მოსაკრებლის გადახდის წესის შესახებ 

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად განისაზრვრება 

მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებით სახელმწიფო შესყიდვის 

განხოციელებისას სატენდერო მოსაკრებლის გამოანგარიშებისა და გადახდის წესი. 

 მუხლი 1. ზოგადი ნაწილი 
1. სატენდერო მოსაკრებელი წარმოადგენს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 

სახსრებით სახელმწიფო შესყიდვის (მუნიციპალიტეტის საჭიროებათა დასაკმაყოფილებლად 

ნებისმიერი სახის საქონლის, სამუშაოებისა და მომსახურების) განხორციელებისას 

სატენდერო დოკუმენტაციის მიღებისათვის გადასახდელს. 

2. ბიუჯეტის სახსრებით სახელმწიფო შესყიდვის განსახორციელებლად საჭირო 

სატენდერო დოკუმენტაცია წარმოადგენს დოკუმენტთა პაკეტს, რომელიც შეიცავს 

,,სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ’’ საქართველოს კანონის შესაბამისად განსაზღვრულ 

მონაცემებს. 

 3. სატენდერო დოკუმენტაცია, სატენდერო მოსაკრებლის გადახდის შედეგად, მიეცემა 

საქართველოს ან უცხო ქვეყნის ფიზიკურ და იურდიულ პირს, რომელმაც გაირა 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებით სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებასთან 

დაკავშირებული საკვალიფიკაციო შერჩევის პროცედურა (შემდეგი – პრეტენდენტი).  

3. სახელმწიფო შესყიდვასთან დაკავშირებით ტენდერში მონაწილეობისათვის სატენდერო 

დოკუმენტაციას გასცემს ბიუჯეტის სახსრებით სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების 

მიზნით მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სატენდერო კომისიის აპარატი. 

 მუხლი 2. მოსაკრებლის გადამხდელი  
სატენდერო მოსაკრებლის გადამხდელია პრეტენდენტი, რომელსაც სურვილი აქვს 

მონაწილეობა მიიღოს ტენდერში.  

 მუხლი 3. მოსაკრებლის განაკვეთი 
სატენდერო დოკუმენტაციის მიღებისათვის სატენდერო მოსაკრებლის განაკვეთი 

შეადგენს 150 ლარს, ხოლო სატენდერო წინადადებებისათვის საფასური 50 ლარს. 
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 მუხლი 4. მოსაკრებლის გადახდის ვადები 
სატენდერო მოსაკრებლის გადახდა წარმოებს წინასწარ სატენდერო დოკუმენტაციის 

მიღების ვადის გასვლამდე და მის მიღებამდე თანხის ჩარიცხვით ერთიან საგადასახადო 

ანგარიშზე მესტია (კრედიტი)– 220122900; 

სახელმწიფო ხაზინა ბანკის კოდი 220101222, შემოსავლის სახაზინო კოდი 300413174. 

 მუხლი 5. მოსაკრებლის გადახდის უფლებები და ვალდებულებები 
1. მოსაკრებლის გადამხდელს უფლება აქვს მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი 

ქვითრის წარმოდგენისთანავე მიიღოს სატენდერო დოკუმენტაცია. 

2. მოსაკრებლის გადამხდელს შეუძლია მოითხოვოს სატენდერო დოკუმენტაციის 

დროულად მიუღებლობის შემთხვევაში მიყენებული ზარალის ანაზღაურება მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად. 

3. პრედენდენტის მიერ მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრის 

სატენდერო კომისიაში წარდგენის და მის საფუძველზე სატენდერო დოკუმენტაციის 

მიღების შემთხვევაში მას სატენდერო მოსაკრებელი უკან არ უბრუნდება. გარდა შემდეგი 

შემთხვევებისა: 

 ა) თუ შემსყიდველმა ორგანიზაციამ ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ’’ კანონის მე-7 

მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ’’ ქვეპუნქტისა და მე-2 პუნქტის ,,ვ’’ ქვეპუნქტის საფუძველზე 

მიიღო გადაწყვეტილება სახელმწიფო შესყიდვის პროცედურის შეწყვეტის თაობაზე; 

ბ) თუ შემსყიდველმა ორგანიზაციამ ვერ უზრუნველყო გადამხდელი პირისათვის 

სატენდრო დოკუმენტაციის დროულად წარდგენა. 

4. მოსაკრებლის დაბრუნების საფუძველს წარმოადგენს სატენდერო კომისიის 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ან სასამართლოს გადაწყვეტილება. 

5. სატენდერო კომისიის მიერ სატენდერო მოსაკრებლის დაბრუნების თაობაზე 

გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში: 

 ა) გადაწყვეტილება მიიღება კომისიის წევრთა სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით; 

ბ) სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილება სატენდერო მოსაკრებლის დაბრუნების 

თაობაზე აისახება კომისიის სხდომის ოქმში და ოქმიდან ამონაწერის სახით უშუალოდ ან 

დაზღვეული საფოსტო გზავნილით გადაეცემა შესაბამის პრედენდენტს; 

გ) სატენდერო კომისიის სხდომის გადაწყვეტილების (სატენდერო მოსაკრებლის 

დაბრუნების თაობაზე) საფუძველზე შემსყიდველმა ორგანიზაციამ უნდა წარუდგინოს 

მომსახურე ხაზინის შესაბამისი საგადასახადო დავალება, რომლის თანახმად დადგენილი 

წესით ხდება თანხის დაბრუნება მოსაკრებლის გადამხდელი პირისათვის. 

 მუხლი 6. სატენდერო დოკუმენტაციის მიღებაზე თანხმობის საფუძველი 

სატენდერო დოკუმენტაციის მიღებაზე პრედენდენტის თანხმობის საფუძველია 

სატენდერო მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი საბანკო ქვითრის სატენდერო 

კომისიაში წარდგენა. 

 მუხლი 7. ინსტრუქციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის წესი 
ინსტრუქციაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანა ხდება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 

დანართი №3 

ინსტრუქცია მესტიის მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 

დასუფთავების მოსაკრებლის გადახდევინების წესის შესახებ 

წინამდებარე წესი შემუშავებულია ,,ადგილობრივი მოსაკრებლის შესახებ’’ საქართველოს 

კანონის საფუძველზე და განსაზღვრავს მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ნარჩენების წარმომქმნელთა მიერ დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების 

მოსაკრებლის გადახდევინების წესს. 
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 მუხლი 1. ზოგადი ნაწილი 
1. ეს წესი აწესრიგებს მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების წარმომქმნელთა მიერ დასახლებული ტერიტორიის მიერ დასუფთავების 

მოსაკრებლის გადახდასთან დაკავშირებით. 

2. დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელი (შემდგომში – 

მოსაკრებელი), წარმოადგენს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ 

დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის გაწეული მომსახურების საფასურს. 

3. დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავება გულისხმობს მესტიის ტერიტორიაზე 

წარმოქმნილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვებას, ტრანსპორტირებას გაუვნებლობასა 

და მათი განთავსების საბოლოო ადგილების მოვლა-პატრონობას. 

4. საყოფაცხოვრებო ნარჩენები არის ნარჩენები, რომლებსაც საცხოვრებელ სახლებში და 

ბინებში ცხოვრებისას მიწის ნაკვეთებისა და მასზე მდებარე შენობის ნაწილებში საერთო 

საცხოვრებელსა ან გაქირავებულ ბინებში წარმოქმნის მოსახლეობა, აგრეთვე მესტიის 

ტერიტორიაზე მყოფი და ან მოქმედი ნებისმიერი პირის მიერ წარმოქმნილი ანალოგიური 

ნარჩენები. 

5. მოსაკრებლის გადაუხდელობა, გადახდევინების ვადების დარღვევა ითვლება 

დასუფთავების წესების დარღვევად და დამრღვევის მიმართ გატარებული იქნება 

საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული 

ნორმები. 

6. მესტიის მუნიციპალილტეტის გამგეობის მიერ მოსაკრებლის ამოსაღებად იურიდიულ 

პირებთან ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში მოსაკრებელი გადაიხდევინება ამ 

წესის მიხედვით. 

 მუხლი 2. მოსაკრებლის გადამხდელი 
 მოსაკრებლის გადამხდელი არიან ფიზიკური ან იურიდიული პირი, ორგანიზაცია 

დაწესებულება, რომლებიც თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე წარმოქმნიან 

ნარჩენებს. 

 მუხლი 3. მოსაკრებლის განაკვეთი მისი გამოანგარიშებისა და გადახდის წესი 
1. მოსაკრებლის განაკვეთი, როგორც წესი, წესდება მესტიის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს მიერ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავებისათვის კალენდარული 

წლისათვის საჭირო ხარჯების შესაბამისად. 

2. მოსაკრებელი გაიანგარიშება მოსახლეობისათვის სულადობის მიხედვით, 

ორგანიზაციების დაწესებულებებისა და იურიდიული პირებისათვის ნარჩენების 

დაგროვების ნორმის, დაკავებული ფართობის და მომხმარებელთა რაოდენობის 

კომბინაციით: 

ა) ერთ სულ მოსახლეზე 0.30 ლარი თვეში; 

ბ) იურიდიული პირებისათვის, ორგანიზაციებისათვის, დაწესებულებებისათვის შემდეგი 

სახით 
 

№ სამეწარმეო საქმიანობა 
საზომი 

ერთეული 

ნარჩენების 

წლიური 

დაგროვების 

ნორმა მ2 

მოსაკრებლის განა-

კვეთი თვეში ზომის 

ერთეულზე 

(სვეტი №4:12 თვე X 

10 ლარი)1მ3 

ნარჩენის გატანის 

მომსახურების 

ღირებულება ლარი 

1 2 3 4 5 

1 მუზეუმები, ბიბლიოთეკები, არქივები  საერთო  0,048  0,04 
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(ინფრასტრუქტურის ფართზე მოსაკრებელი არ 

დაერიცხება) 

 ფართის 

 1 მ2 

2 ოფისები, სააგენტოები, პროფესიული 

და სახელმწიფო ორგანიზაციები, 

ბანკები და საკრედიტო ორგანიზაციები 

(ინფრასტრუქტურის ფართზე 

 მოსაკრებელი არ დაერიცხება) 

საერთო 

 ფართის 

 1 მ2 

 0,04  0,03 

3 კინოთეატრები და თეატრები მაყურებლის 

 ერთი 

სავარძელი 

 0,048  0,04 

4 სკოლები, კოლეჯები, საბავშო 

ბაგა-ბაღები, საგანმანათლებლო 

დაწესებულებები 

 ერთ 

მოსწავლეზე 

 0,06  0,05 

5 სასტუმროები 1 საწოლზე  0,24  0,2 

6 საავადმყოფოები  ერთი 

საწოლი 

 0,12  0,1 

7 პოლიკლინიკები, სამედიცინო დიაგნოსტიკური 

ცენტრები, ექიმების სტომატოლოგიური 

კაბინეტები (ინფრასტრუქტურის ფართზე 

მოსაკრებელი არ დაერიცხება) 

 საერთო  

 ფართის 

 1მ2  

 0,08  0,07 

8 სასურსათო საქონლის მაღაზიები  საერთო  

 ფართის 

 1მ2  

 0,38  0,32 

9 სამრეწველო საქონლის მაღაზიები 

და მაღაზიები (სავაჭრო დარბაზები) 

 საერთო  

 ფართის 

 1მ2 

 0,125  O,1 

10 აგრარული ბაზრები და შერეული 

საქონლის ბაზრობები 

 საერთო  

 ფართის 

 1მ2 

 0,15   0,125 

11 ავტოგასამართი სადგურები  საერთო  

 ფართის 

 1მ2 

 0,04  0,03 

12 ა/მანქანების სარემონტო სადგურები, 

ტექ-მომსახურების ადგილები 

ღია საერთო 

ფართის 1 მ2 

დახურული 

 ფართის 1 მ2 

 O,012 

 

0,06 

 0,01 

 

 0,05 

13 სადალაქოები და სილამაზის სალონები საერთო  

 ფართის 

 1მ2  

 0,12  0,1 

14 მცირე სამეწარმეო საქმიანობა 

(საყოფაცხოვრებო მომსახურების  

ობიექტები) 

საერთო  

 ფართის 

 1მ2  

 0,096  0,08 

15 რესტორნები, სასადილოები, კაფეები 

 და ბარები 

 ერთ 

დასჯდომ 

ადგილზე 

 0,6  O,5 

16 საცხობები სამუშაო 

ფართის 1მ2  

 0,12  0,1 

17 ტოტალიზატორები,სათამაშო და გასართობი 

ცენტრები 

საერთო  

 ფართის 

 1მ2  

 0,18  0,15 

18 აეროპორტი,რკინიგზის და საავტომობილო 

 სადგურები 

ღია საერთო 

ფართის 1მ2  

დახურული 

ფართის 1მ2 

 0,012 

 

 0,12 

 O,01 

 

 0,1 

19  სამხედრო ნაწილები  ერთი 

ადგილი 

 0,3  0,25 

 

გ) სამშენებლო ნარჩენები – 1მ3 ნარჩენებზე თვეში ფიზიკური პირისათვის 0,50 ლარი და 

იურიდიული პირებისათვის 10 ლარი. 
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3. მოსახლეობისათვის მოსაკრებლის გადახდის ქვითარი (შემდგომში – ქვითარი) 

გამოიწერება იმ უძრავი ქონების მესაკუთრეზე (შემდგომში – მესაკუთრე) რომლის 

საკუთრებაში წარმოიქმნება საყოფაცხოვრებო ნარჩენები. 

4. მოსახლის მიერ მოსაკრებელი გადაეხდევინება მხოლოდ ერთი საცხოვრებე;ლი 

ადგილის მიხედვით. 

5. ამხანაგობის შემთხვევაში, ამხანაგობის ყველა წევრთა თანხმობისას, მოსაკრებლის 

გადახდევინების ქვითარი გამოიწერება ამხანაგობის სახელზე. ამ შემთხვევაში ამხანაგობა 

წერილობით მიმართავს მოსაკრებლის გადახდევინებაზე პასუხისმგებელ სამსახურს და 

წარუდგენს ყველა მესაკუთრის თანხმობის დამადასტურებელ საბუთს. 

6. მოსაკრებლის გადახდევინების ქვითარი ორგანიზაციებისთვის და 

დაწესებულებისათვის გამოიწერება იმ ორგანიზაციის დაწესებულებისა და იურიდიული 

პირის სახელზე, რომლის საქმიანობის შედეგად წარმოიქმნება საყოფაცხოვრებო ნარჩენები . 

7. მოსაკრებელი შეიძლება გადახდევინებულ იქნეს ქვითარში დაფიქსირებული 

ნებისმიერი გადამხდელის ან მისი წარმომდგენის სხვა პირის მიერ. 

8. ქვითარი შენარჩუნებულ უნდა იქნეს ერთი წლის განმავლობაში. ქვითრის დაკარგვისას, 

მის აღდგენას დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე აწარმოებს მოსაკრებლის 

გადახდევინებაზე პასუხისმგებელი სამსახური. 

9. მესაკუთრე ფიზიკური პირი (გარდა მეწარმე ფიზიკური პირისა), რომლის საკუთრებაში 

წარმოიქმნება ნარჩენი ვალდებულია წარმომქმნელთა რაოდენობის ცვლილებების შესახებ 30 

დღის განმავლობაში აცნობოს მოსაკრებლების გადახდევინებაზე პასუხისმგებელ სამსახურს. 

10 ნარჩენების წარმომქმნელი მაცხოვრებლის რაოდენობის შეცვლის შემთხვევაში 

მიმდინარე თვის მოსაკრებელი იფარება ცვლილების გაუთვალისწინებლად. 

11. მესაკუთრის შეცვლის შემთხვევაში ყოფილმა მესაკუთრემ მოსაკრებლის მიმდინარე 

დავალიანება უნდა დაფაროს იმ თვის ბოლომდე, რომელშიც მოხდა საკუთრების გადაცემა. 

12. თუ კი მოსაკრებლის ახალი განაკვეთის ძალაში შესვლამდე წინასწარ გადახდილი 

თანხა განაკვეთის ოდენობაზე ნაკლებია, სხვაობა უნდა დაიფაროს ახალი განაკვეთის ძალაში 

შესვლიდან ერთი თვის ვადაში, ხოლო თუ წინასწარ გადახდილი თანხა აღემატება ახალ 

ამოქმედებულ განაკვეთს სხვაობა ჩაითვლება გადასახდელ თანხაში. 

 მუხლი 4. მოსაკრებლის გადახდის ვალდებულების წარმოქმნა შეცვლა და მისგან 
გათავისუფლება 

1. მოსაკრებლის გადახდევინების ვალდებულება წარმოიქმნება მოსახლეობისათვის 

მომსახურების ერთი თვის განმავლობაში მიღების შემთხვევაში, ორგანიზაციების 

დაწესებულებების და იურიდიული პირებისათვის მომსახურების მიღებისთანავე. 

2. მოსაკრებლის გადახდევინების ვალდებულება წყდება ფიზიკური და იურიდიული 

პირების მიერ ნარჩენების წარმოქმნის შეწყვეტის შემდეგ თვის დასრულებასთან ერთად. 

3. მომსახურების ერთ თვეზე შეწყვეტის შემთხვევაში მოსაკრებლის გადამხდელის 

მოთხოვნით გადასახდელი თანხა შესაძლებელია შემცირდეს ამ პერიოდში გადასახდელი 

შესაბამისი თანხის ოდენობით. 

4. გაწეული მომსახურების ერთ თვეზე ნაკლებ პერიოდში შეწყვეტის შემთხვევაში 

მოსაკრებლის გადამხდელს არ აქვს უფლება მოითხოვოს მოსაკრებლის განაკვეთის 

გადახდისაგან გათავისუფლება ან მისი შემცირება. 

5. ნარჩენების წარმომქმნელის მიერ ნარჩენების წარმოქმნის ადგილის შეცვლის 

შემთხვევაში მოსაკრებელი გადაეხდევინება ნარჩენების წარმოქმნის იმ ადგილის მიხედვით, 

სადაც მიიღო მომსახურების 50% -ზე მეტი. 

6. თითეული მოსახლის ერთ თვეზე მეტი ვადით ადგილზე არყოფნისას, მოსაკრებლის 

გადამხდელ ფიზიკურ პირს (მეწარმე ფიზიკური პირის გარდა) უფლება აქვს მოითხოვოს 

მოსაკრებლის შესაბამისი ოდენობით შემცირება, რისთვისაც იგი წინასწარ წერილობით 

მიმართავს მოსაკრებლის გადახდევინებაზე პასუხისმგებელ სამსახურს მოსახლის ადგილზე 

არყოფნის ვადის მითითებით. 
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 მუხლი 5. მოსაკრებლის ბიუჯეტში ჩარიცხვის წესი  
მოსაკრებელი მთლიანად ჩაირიცხება ადგილობრივი ბიუჯეტში ერთიან საგადასახადო 

ანგარიშზე (მესტია) ანგარიში (კრედიტი) – 220122900 სახელმწიფო ხაზინა, ბანკის კოდი-

220101222, შემოსავლების სახაზინო კოდი – 300413189. 

 მუხლი 6. მოსაკრებლის გადახდევინების პერიოდულობა და ვადები 
1. მოსაკრებლის გადახდა წარმოებს ქვითრის (დანართი – 4-5) ან ელექტრონული 

ანგარიშსწორების საშუალებით. 

2. ქვითრის ტიპურ ფორმას ამტკიცებს მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, რომლის 

სავალდებულო რეკვიზიტებია; 

ა) მესაკუთრის მონაცემები; 

ბ) მოსაკრებლის გადამხდელის მონაცემები; 

გ) სულთა რაოდენობა (მოსახლეობისათვის) მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ 

დადგენილი მონაცემების შესაბამისად (ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის); 

დ) გადასახდელი თანხა; 

ე) გადახდევინების ვადა; 

ვ) გადახდევინების ადგილი. 

3. მოსაკრებელი გადაეხდევინება ყოველ თვიურად, თვეში ერთხელ, ყოველი თვის ბოლო 

კალენდარული დღის მეორე დღიდან 20 დღის განმავლობაში. 

4. გადამხდელს შეუძლია მოსაკრებელი გადაიხადოს წინასწარ. 

5. ქვითარი შენახულ უნდა იქნეს ერთი წლის განმავლობაში. 

 მუხლი 7. პასუხისმგებლობა მოსაკრებლის გადახდევინებაზე 
1. მოსაკრებლის გადახდევინებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესაბამის სამსახურს ან საამისოდ უფლებამოსილ იურიდიულ პირს. 

2. იურიდიული პირის, დაწესებულების, ორგანიზაციის მიერ წარმოქმნილი ნარჩენების 

გატანაზე ხელშეკრულების გაუფორმებლობა ნარჩენების გამტან საწარმოებთან (თუ 

აღნიშნული სუბიექტები არ სარგებლობენ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 

შესაბამისი სამსახურით) ითვლება დასუფთავების წესების დარღვევად და დამრღვევის 

მიმართ გამოყენებული იქნება საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდამრღვევთა 

კოდექსით გათვალისწინებული ნორმები. 

 მუხლი 8. ინსტრუქციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეატნის წესი 
ინსტრუქციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეატნა ხდება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 
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დანართი #-4 

 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(შესაბამისი პასუხისმგებელი იურიდიული პირი) 

 
 

--------------------------------------201 წ. 
 
 

ქვითარი #---------------------------------------------- 
 
 

გადამხდელი --------------------------------------------------------------------------------------- 
                                   (იურიდიული პირი) 
 
 
 

მისამართი-------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                (იურიდიული მისამართი) 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                         (გადასახადის დასახელება) 
 
 
 
 

ზომის ერთეული  

საერთო რაოდენობა  

გადასახდელი თანხა  

გადახდილია  

ნარჩენი  

 
 

 

 

 
(გადახდილი თანხა სიტყვიერად) 

 

 

გადახდილია:------------------------------------------------------------------------ 
                                                  (გადამხდელის ხელმოწერა) 

 

 

მივიღე:----------------------------------------------------------------------------------------- 
                             (პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა გარკვევით) 
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დანართი #-5 

 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                (შესაბამისი პასუხისმგებელი იურიდიული პირი) 
 
 

--------------------------------------201 წ. 
 
 

ქვითარი #--------------------------------- 
 
 

გადამხდელი -------------------------------------------------------------------------- 
                            (იურიდიული მისამართი) 
 
 
 

მისამართი------------------------------------------------------------------------------- 
                             (გადასახადის დასახელება) 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(გადასახადის დასახელება) 
 
 

 
 

გადასახადი ფიზიკური პირებისათვის ერთ სულზე თვეში 0,30 ლარი  

სულადობა  

გადასახდელი თანხა  

გადახდილია  

ნარჩენი  

 
 

 

 

(გადახდილი თანხა სიტყვიერად) 

 

 

გადახდილია:------------------------------------------------------------------------ 
                                                     (გადამხდელის ხელმოწერა) 

 

 

მივიღე:----------------------------------------------------------------------------------------- 
                           (პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა გარკვევით) 

 

 

 

 

 
 

 


