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ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №-22 

 

2010 წლის 16  დეკემბერი  

ქ. ქობულეთი 

 

,,ქონების (გარდა არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისა) გადასახადის შემოღებისა 

და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ” 

 
                    „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „მ“ ქვეპუნქტისა და     ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულომ  დ ა ა დ გ ი ნ ა : 

1. შემოღებულ იქნას ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე ქონების (გარდა 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისა) გადასახადი. 

2. განისაზღვროს ქონების (გარდა არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისა) 

გადასახადის განაკვთები დანართის შესაბამისად. 

3. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ქონების გადასახადის გადამხდელის კატეგორიები, 

დაბეგვრის ობიექტები, გადასახადის გამოანგარიშების, გადახდისა და ანგარიშგების წესები, 

აგრეთვე გადასახადისგან განთვისუფლების შემთხვევები დადგენილია საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსის შესაბამისი ნორმებით.  

             4. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს  ,,ქონების (გარდა არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწისა) გადასახადის შემოღებისა და განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ” 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წ. 18 მარტის  №12 დადგენილება.  

5. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                           ნ. ბერაძე 
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   დანართი  

 

                                                                 ,,დამტკიცებულია” 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2010 წლის 16 დეკემბრის   №-22  დადგენილებით 

 

 

 

ქონების (გარდა არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისა) გადასახადის განაკვეთები 
 

მუხლი 1.  
1. საქართველოს საწარმოსათვის დასაბეგრ ქონებაზე, გარდა მიწისა, გადასახადის წლიური 

განაკვეთი განისაზღვროს  მის ბალანსზე ძირითად საშუალებად აღრიცხული აქტივების (გარდა 

ბიოლოგიური აქტივებისა), დაუმონტაჟებელი მოწყობილობების, დაუმთავრებელი მშენებლობისა 

და არამატერიალური აქტივების საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი ღირებულების 

(გამოიანგარიშება კალენდარული წლის დასაწყისისა და  წლის ბოლოსათვის აქტივების საშუალო 

ღირებულების მიხედვით) 1 პროცენტის ოდენობით. 

2. უცხოური საწარმოსთვის დასაბეგრ ქონებაზე, გარდა მიწისა, გადასახადის წლიური 

განკვეთი განისაზღვროს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალიწინებული ქონების (მათ შორის 

ხელშეკრულების საფუძველზე გაცემული და საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ქონების) 

საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი ღირებულების (გამოიანგარიშება კალენდარული წლის 

დასაწყისისა და  წლის ბოლოსათვის აქტივების საშუალო ღირებულების მიხედვით) 1%  

ოდენობით. 

3.  ორგანიზაციისათვის დასაბეგრ ქონებაზე,  სასტუმროს ქონების და მიწის გარდა,  

გადასახადის წლიური განაკვეთი განისაზღვროს მის ბალანსზე არსებული, ამ მუხლის პირველი 

პუნქტით გათვალისწინებული ქონების ან ქონების ნაწილის, რომელიც გამოიყენება ეკონომიკური 

საქმიანობისათვის,  საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი ღირებულების (გამოიანგარიშება 

კალენდარული წლის დასაწყისისა და  წლის ბოლოსათვის აქტივების საშუალო ღირებულების 

მიხედვით) 1 % ოდენობით. 

 

4. სასტუმროს ქონებაზე,  გარდა  მიწისა,  გადასახადის წლიური განაკვეთი განისაზღვროს 

მის ბალანსზე არსებული, ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ქონების ან ქონების 

ნაწილის, რომელიც გამოიყენება ეკონომიკური საქმიანობისათვის,  საშუალო წლიური საბალანსო 

ნარჩენი ღირებულების (გამოიანგარიშება კალენდარული წლის დასაწყისისა და  წლის 

ბოლოსათვის აქტივების საშუალო ღირებულების მიხედვით) 0.25  % ოდენობით. 

 

მუხლი 2.  
ფიზიკური პირისთვის დასაბეგრ ქონებაზე, გარდა მიწისა, გადასახადის წლიური განაკვეთი 

(დიფერენცირებულია გადასახადის გადამხდელის ოჯახის მიერ საგადასახადო წლის განმავლობაში  

მიღებული შემოსავლების მიხედვით)  განისაზღვროს შემდეგი ოდენობით: 

ა) 100 000 ლარამდე შემოსავლის მქონე ოჯახებისათვის - საგადასახადო პერიოდის 

ბოლოსათვის დასაბეგრი ქონების საბაზრო ღირებულების  0,2 პროცენტი; 

ბ) 100 000 ლარისა და მეტი შემოსავლის მქონე ოჯახებისათვის - საგადასახადო პერიოდის 

ბოლოსათვის დასაბეგრი ქონების საბაზრო ღირებულების 0,8 პროცენტი. 

 

მუხლი 3.  
საქართველოს ან უცხოური საწარმოს, ორგანიზაციის ან/და ფიზიკური პირის საკუთრებაში 

არსებულ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ან კანონით გათვალისწინებულ 

სარგებლობაში ან ფაქტობრივ მფლობელობაში მყოფი, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე, ქონების გადასახადის წლიური განაკვეთი 
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(დიფერენცირებულია მიწის ხარისხის მიხედვით) განისაზღვროს წელიწადში ერთ ჰექტარზე 

გაანგარიშებით, ლარებში: 

ა) სახნავი და მრავალწლიანი ნარგავებით დაკავებული კარგი ხარისხის მიწებისათვის - 44 

ლარი; 

ბ) სახნავი და მრავალწლიანი ნარგავებით დაკავებული მწირი ხარისხის მიწებისათვის - 24 

ლარი; 

გ) ბუნებრივი სათიბებისათვის -  6 ლარი; 

დ) გაკულტურებული სათიბებისათვის -  8 ლარი; 

ე) ბუნებრივი საძორებისათვის -  3 ლარი; 

ვ) გაკულტურებული საძოვრებისათვის - 4 ლარი. 


