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ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს

თავმჯდომარეს	ბატონ	ბესიკ	ტაბიძეს

	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონის	 ,,ადგილობრივი	 თვითმმართველობის
კოდექსის“	მე-16	მუხლის	მეორე	 ნაწილის	 ,,დ“	 ქვეპუნქტის,	 24-ე	 მუხლის	 პირველი
ნაწილის	,,დ.ბ“	ქვეპუნქტის,	61-ე	მუხლის	პირველი	და	მე-2	ნაწილის,	საქართველოს
საგადასახადო	კოდექსის	მე-7	მუხლის	პირველი	ნაწილის,	202-ე,	204-ე,	205-ე,	206-ე
მუხლებისა	 და	 „ნორმატიული	 აქტების	 შესახებ“	 საქართველოს	 კანონის	 25-ე
მუხლის	 პირველი	 ნაწილის	 ,,ბ“	 ქვეპუნქტის	 შესაბამისად	 წარმოგიდგენთ,
„ადგილობრივი	(ქონების)	გადასახადის	შემოღებისა	და	მისი	განაკვეთების	შესახებ“
ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	დადგენილების	პროექტს	და	აღნიშნულ
პროექტთან	დაკავშირებით	განმარტებით	ბარათს.

	 1.	პროექტის	მიღების	მიზეზი,	მიზანი	და	არსი

	 როგორც	მოგეხსენებათ,	საქართველოს	საგადასახადო	კოდექსის	მე-7	მუხლის
პირველი	 ნაწილის	 შესაბამისად,	 ადგილობრივი	 თვითმმართველობის
წარმომადგენლობითი	 ორგანო	 უფლებამოსილია	 შემოიღოს	 ამ	 კოდექსით
დაწესებული	 ადგილობრივი	 გადასახადი	 ადგილობრივი	 თვითმმართველი
ერთეულის	 მთელ	 ტერიტორიაზე	 ერთიანი	 განაკვეთის	 სახით	 ან/და	 ამ	 ერთეულის
ტერიტორიაზე	 ცალკეული	დარგების	 ან/და	 საქმიანობის	 სახეების	 მიხედვით,	 ამავე
კოდექსით	 დადგენილი	 ზღვრული	 განაკვეთის	 ფარგლებში.	 ამავე	 კოდექსის	 204-ე
მუხლის	 მე-4	 ნაწილის	 შესაბამისად	 მიწაზე	 საგადასახადო	 ვალდებულება
განისაზღვრება	საგადასახადო	წლის	1	აპრილისათვის	მოქმედი	განაკვეთებით.

	 ზემოაღნიშნულის	 გათვალისწინებით	 მიზანშეწონილია	 საკრებულომ
ყოველწლიურად	 განსაზღვროს	 ლანჩხუთის	 მუნიციპალიტეტის	 ტერიტორიაზე
ქონების	 გადასახადის	 განაკვეთი.	 აღნიშნულიდან	 გამომდინარე,	 იურიდიული
სამსახურის	მიერ	მომზადდა	შესაბამისი	ნორმატიული	აქტის	პროექტი.	ამასთანავე,
ამავე	 დადგენილებითვე	 ძალადაკარგულად	 უნდა	 გამოცხადდეს	 ამ	 დადგენილების
ამოქმედებისთანავე	 ძალადაკარგულად	 გამოცხადდეს	 ,,ადგილობრივი	 (ქონების)
გადასახადის	 შემოღებისა	 და	 მისი	 განაკვეთების	 შესახებ“	 ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2021	წლის	26	მარტის	N5	დადგენილება.	ვინაიდან
ნორმატიული	 აქტის	 მისაღებად	 საკრებულომ	 უნდა	 დაიწყოს	 ადმინისტრაციული

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=30-302135435&pin=0117


გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წარმოება,	სამსახურის	მიერ	მომზადდა	შესაბამისი	განკარგულების	პროექტიც.

	 2.	პროექტის	ფინანსური	დასაბუთება

	 ა)	 პროექტის	 მიღება	 გამოიწვევს	 ადგილობრივი	 ბიუჯეტის	 შემოსავლების
ზრდას.

	 	ბ)	პროექტის	მიღება	არ	გამოიწვევს	ადგილობრივი	ბიუჯეტის	ხარჯების	ზრდას.

	 	 გ)	 პროექტის	 მიღება	 არ	 გამოიწვევს	 ადგილობრივი	 ბიუჯეტის	 ხარჯვითი
ნაწილის	ცვლილებას.

	 3.	 პროექტის	 ავტორი	 და	 საკრებულოს	 სხდომაზე	 დანიშნული
მომხსენებელი

	 პროექტი	 მომზადებულია	 მერიის	 იურიდიული	 სამსახურის	 მიერ.	 პროექტის
განხილვისას	მომხსენებლად	წარმოგიდგენთ	ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერიის
ეკონომიკისა	 და	 ქონების	 მართვის	 სამსახურის	 უფროსის,	 გიორგი	 ნაჭყებიას
კანდიდატურას.	 პროექტის	 მიღება	 მიზანშეწონილად	 მიგვაჩნია	 საკრებულოს
უახლოეს	სხდომაზე.

	 4.	პროექტის	წარმდგენი

	 ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერი.

ალექსანდრე	სარიშვილი

ლანჩხუთის	მუნიციპალიტეტის	მერია-ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის	მერი



                                                                                                                   პროექტი 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

დადგენილება № 

2021 წლის დეკემბერი 

ქ. ლანჩხუთი 

ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ 

 

 

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  მე-16 მუხლის მეორე 

ნაწილის  ,,დ“  ქვეპუნქტის, 24-ე  მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ.ბ“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-

2 ნაწილის, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-7 მუხლის პირველი ნაწილის, 202-ე, 204-ე, 205-ე, 206-ე 

მუხლებისა და  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,ბ“ 

ქვეპუნქტის შესაბამისად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:  

 

მუხლი 1 

 შემოღებულ იქნეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) გადასახადი და 

მისი განაკვეთები განისაზღვროს დანართის შესაბამისად. 

 

 მუხლი 2 

ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ადგილობრივი (ქონების) 

გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2021  წლის  26  მარტის  N5  დადგენილება.  (ვებგვერდი, matsne.gov.ge  29/03/2021 სარეგისტრაციო კოდი: 

200130000.35.112.016443) 

 

მუხლი 3 

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან 

წარმოშობილ საგადასახადო ურთიერთობებზე. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   დანართი 

 

ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის განაკვეთები 

 

მუხლი 1 

საწარმოსთვის/ორგანიზაციისათვის ქონების გადასახადის წლიური განაკვეთია დასაბეგრი ქონების 

ღირებულების 1 პროცენტი. ამ მუხლის მიზნებისათვის დასაბეგრი ღირებულება არის საშუალო წლიური 

საბალანსო ღირებულება  (გამოიანგარიშება კალენდარული წლის დასაწყისისა და ბოლოსათვის აქტივების 

საშუალო ღირებულების მიხედვით), რომელიც ქვემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევებში მხოლოდ უძრავ 

ქონებასთან მიმართებით უნდა გაიზარდოს: 

ა)  2000 წლამდე მიღებულ აქტივებზე - 3-ჯერ;                                                                                                          

ბ)   2000 წლიდან 2004 წლამდე მიღებულ აქტივებზე - 2 - ჯერ;                                                                                            

გ)  2004 წელს მიღებულ აქტივებზე - 1,5 - ჯერ;                                                                                                    

 დ)  იმ აქტივებზე, რომელთა მიღების შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს - 3 -ჯერ.    

 

მუხლი 2 

საწარმოსთვის/ორგანიზაციისათვის, გარდა საგადასახადო კოდექსის 202-ე მუხლის 31 ნაწილით 

გათვალისწინებული შემთხვევისა, ლიზინგით გაცემულ დასაბეგრ ქონებაზე გადასახადის წლიური 

განაკვეთია დასაბეგრი ქონების საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი ღირებულების (გამოანგარიშება 

კალენდარული წლის დასაწყისისა და ბოლოსათვის აქტივების საშუალო ღირებულების მიხედვით) 1 

პროცენტი. ამ მუხლის მიზნებისათვის ლიზინგით გაცემული დასაბეგრი ქონების საბალანსო ღირებულება 

არის ქონების გაცემის მომენტისათვის არსებული ღირებულება, ხოლო ყოველ მომდევნო წლისათავის 

ქონების ღირებულებად ითვლება აღნიშნული ქონების ნარჩენი საბალანსო ღირებულება, რომელიც ამ 

ქონებას ექმნებოდა ლიზინგით არგაცემის შემთხვევაში.          

მუხლი 3      

ფიზიკური პირის დასაბეგრ ქონებაზე გადასახადის წლიური განაკვეთებია:                                                                  

ა)  100 000 ლარამდე შემოსავლის მქონე ოჯახებისათვის - საგადასახადო პერიოდის ბოლოსთვის დასაბეგრი 

ქონების საბაზრო ღირებულების 0.2 პროცენტი.                                                                                  

ბ)   100 000 ლარის ან მეტი შემოსავლის მქონე ოჯახებისათვის - საგადასახადო პერიოდის ბოლოსთვის   

დასაბეგრი ქონების საბაზრო ღირებულების 1.0 პროცენტი.     

 

მუხლი 4.   

განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებისა და  

ტყის მიწაზე ქონების გადასახადის წლიური განაკვეთი ერთ ჰექტარზე გაანგარიშებით, ლარებში: 

 

 

N მიწის კატეგორიები 
გადასახადების განაკვეთები 

ლარი/ჰა 

1 სათიბი ( ბუნებრივი და გაკულტურებული) 20.00 

2 საძოვარი (ბუნებრივი და გაკულტურებული) 16.00 

3 სახნავი (მათ შორის, მრავალწლიანი ნარგავებით 73.00 



დაკავებული მიწა, საბაღე, საბოსტნე, ) 

4 საკარმიდამო 73.00 

5 

სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში გამოყენებული 

ტყის მიწებისათვის 
 

ა) სათიბი 20.00 

  ბ) საძოვარი 16.00 

გ) სახნავი 73.00 

 

მუხლი  5. 

განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბუნებრივი რესურსებით მოსარგებლე 

პირისათვის (შესაბამისი ლიცენზიის გაცემის საფუძველზე) გამოყოფილ მიწებზე ქონების გადასახადის 

წლიური განაკვეთი ერთ ჰექტარზე 3 ლარით“. 

 

მუხლი 6 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ერთ კვადრატულ მეტრზე გადასახადის წლიური 

განაკვეთები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განისაზღვროს შემდეგი ოდენობით ლარებში: 

 

 

N 

 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 

 

 

ტერიტორიული  

კოეფიციენტი 

 

საბაზისო  

განაკვეთი 

 1მ2-ზე  

(ლარებში) 

 

წლიური  

გადასახადის  

განაკვეთი 1 მ2-ზე 

 (3x4) 

1      

        ქ.  ლანჩხუთი 

 

1,0 

 

0,24 

 

0,24 

2  

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეის  

სოფლებში 

 

0,9 

 

0,24 

 

0,216 

 

მუხლი 7 

1.  ქონების გადასახადისაგან განთავისუფლდეს: 

ა)  საცხოვრებელ სახლებზე მიმაგრებული მიწის ნაკვეთები, რომლის ფართობი არ აღემატება 600 კვ.მ-ს.                                                                                                                                                                                

ბ)  ავტოფარეხზე მიმაგრებული მიწის ნაკვეთები, რომლის ფართობი არ აღემატება 24 კვ.მ-ს. 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ქონების გარდა, ქონების გადასახადისგან 

გათავისუფლებისას გამოიყენება საქართველოს საგადასახადო  კოდექსის 206-ე მუხლი. 

3.   ქონების გადასახადის გამოანგარიშებისა და გადახდის წესი, შესაბამისი დაბეგვრის ობიექტის მიხედვით 

ქონების გადასახადისაგან გათავისუფლებული ქონების სახეები დადგენილია საქართველოს საგადასახადო 

კოდექსის 205-ე და 206-ე მუხლებით. 



პროექტი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

განკარგულება  

2021 წლის დეკემბერი 

 ქ. ლანჩხუთი   

 

,,ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ” ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების 

თაობაზე 

 

   საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  61–ე მუხლის მე–2 

პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი–ს 1061–ე მუხლის 1–ლი და მე–2 პუნქტის 

შესაბამისად: 

 მუხლი 1. დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება ,,ადგილობრივი  (ქონების) გადასახადის შემოღებისა  

და მისი განაკვეთების შესახებ” ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად. 

 მუხლი 2. ,,ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა  და მისი განაკვეთების შესახებ” ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი და ცნობა (თან ერთვის) ადმინისტრაციული 

წარმოების დაწყების თაობაზე გამოქვეყნდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 1062–ე 

მუხლით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად; 

 მუხლი 3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში, მისამართზე ქ. 

ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ. N14 მისი ამოქმედებიდან ერთი თვის ვადაში საქართველოს  ადმინისტრაციული 

საპროცესო კოდექსის მე–8 თავის 22–ე მუხლის მე–3 ნაწილის შესაბამისად; 

  მუხლი 4. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

  

                საკრებულოს თავმჯდომარე                                                     ბესიკ ტაბიძე 
 

 
 

 

 

დანართი  

  

ცნობა 

,,ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა  და მისი განაკვეთების შესახებ” ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების 

თაობაზე 

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი აღნიშნავს, რომ ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დაწყებულია ადმინისტრაციული წარმოება  ,,ადგილობრივი  (ქონების) 

გადასახადის  შემოღებისა  და  მისი  განაკვეთების შესახებ” ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების მისაღებად. 

დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს ,,ადგილობრივი  (ქონების) გადასახადის  

შემოღებისა  და  მისი  განაკვეთების შესახებ” ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები შეუძლიათ წარმოადგინონ 2021 წლის --------------- 



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში მისამართზე: ქ. ლანჩხუთი, კოსტავას ქ. N37, 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მე–2 სართული (პასუხისმგებელი პირი ნინო 

ძიძიგური – საკრებულოს აპარატის უფროსი,    ტელ: 0494 22-30-09). 
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