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არსებული სიტუაციის ანალიზი

კანონმდებლობის მიმოხილვა. საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობა არ არის 
გადაწყვეტილი აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს გაყინული კონფლიქტების გამო. კონსტიტუციის 
მიხედვით ტერიტორიული მოწყობის საკითხი გადაწყდება ქვეყნის მთლიანობის აღდგენის შემდეგ.  
თუმცა,  ზოგადად მიღებულია, რომ საქართველო არის უნიტარული სახელმწიფო.

ხუთი უმთავრესი კანონი რომელიც არეგულირებს თვითმმართველი ერთეულების ეკონომიკურ 
და ფინანსურ საფუძვლებს არის საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, 
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი, საგადასახადო კოდექსი, საქართველოს კანონი გრანტების 
შესახებ და საქართველოს კანონი ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ. 

საქართველოს რატიფიცირებული აქვს თვითმმართველობის ევროპული ქარტია, რომელსაც 
ეფუძნება თვითმმართველობის მარეგულირებელი კანონმდებლობა. 

ფისკალური ურთიერთობები ძირითადად რეგულირდება ორგანული კანონონებით: „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსი“, „საქართველოს საგადასახადო კოდექსი“ და „საბიუჯეტო კოდექსი“. 

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი. კოდექსის თანახმად, ადგილობირივი 
თვითმმართველობა არის საქართველოს მოქალაქეთა უფლება და შესაძლებლობა, ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოების მეშვეობით, კანონმდებლობის შესაბამისად მოაწესრიგონ 
და მართონ ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები მოსახლეობის ინტერესების შესაბამისად. 
თვითმმართველობის კოდექსით განსაზღვრულია თვითმართველობის უფლებამოსილებები, 
რომლებიც იყოფა დელეგირებულ, საკუთარ და ნებაყოფლობით კატეგორიებად. 

კოდექსის შესაბამისად, თვითმმართველი ერთეული უფლებამოსილია გადაწყვეტილება მიიღოს 
შემდეგ ფინანსურ საკითხებზე:

•	 თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის მომზადება, განხილვა და დამტკიცება, ბიუჯეტში 
ცვლილებების შეტანა, შესრულების ანგარიშის მოსმენა და შეფასება;

•	 ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების შემოღება და გაუქმება, მათი განაკვეთების 
დადგენა კანონით გათვალისწინებული ზღვრული ნორმების ფარგლებში;

•	 თვითმმართველ ერთეულებში ინვესტირების ხელშეწყობა, ამ მიმართულებით მიზნობირივი 
პროგრამების განსახორციელებლად საჭირო სახსრების განსაზღვრა და მიმართვა; 

•	 თვითმმართველი ერთეულის მფლობელობაში არსებული ქონების, მათ შორის მიწის მართვა და 
განკარგვა; 
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•	 გარე რეკლამის განთავსების რეგულირება კანონმდებლობის გათვალისწინებით;

•	 ადგილობრივი შესყიდვების განხორციელება. 

საბიუჯეტო კოდექსი. საბიუჯეტო კოდექსი არეგულირებს ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულების ბიუჯეტთან დაკავშირებულ ადმინისტრაციულ საკითხებს. საბიუჯეტო კოდექსის 
თანახმად, თითოეულ ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულს აქვს საკუთარი დამოუკიდებელი 
ბიუჯეტი, თვითმმართველი ორგანო გარანტირებულია საკუთარი შემოსულობებით და უფლებამოსილია 
ცენტრალური და ავტონომიური რესპუბლიკების ხელისუფლებისგან დამოუკიდებლად განსაზღვროს 
გადასახდელები. 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის მომზადება, წარდგენა და დამტკიცება არის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის საფინანსო ორგანოს კომპეტენცია, რომელსაც მეთოდურ 
მითითებებს აძლევს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ საბიუჯეტო შემოსავლებს განეკუთვნება 
ადგილობრივი გადასახადები და მოსაკრებლები, გათანაბრებითი ტრანსფერი და სხვა შემოსულობები. 
ხოლო არასაკუთარ შემოსავლებს განეკუთვნება სპეციალური და მიზნობრივი ტრანსფერები და 
სხვა შემოსულობები. ამასთან, გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დასაფინანსებლად იქმნება 
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის სარეზერვო ფონდი, რომლის მოცულობაც არ უნდა 
აღემატებოდეს წლიური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების 2 პროცენტს. ამ ფონდიდან 
თანხების გამოყოფა ხდება ქალაქის მერის ან გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე. 

საქართველოში ყველა თვითმმართველობისთვის ადგილობრივ გადასახადს წარმოადგენს 
ქონების გადასახადი, ხოლო აჭარის და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკებისთვის ადგილზე 
იკრიბება საშემოსავლო გადასახადი და ქონების გადასახადთან ერთად, საშემოსავლო გადასახადი 
ადგილობრივი ბიუჯეტის შევსების წყაროს წარმოადგენს. საგადასახადო კოდექსით დადგენილია 
ქონების გადასახადის ზღვრული განაკვეთი და ამ განაკვეთის ფარგლებში ადგილობრივი 
თვითმმართველობის წარმომადგენლობით ორგანო უფლებამოსილია შემოიღოს ადგილობრივი 
გადასახადი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის მთელ ტერიტორიაზე ერთიანი განაკვეთის 
სახით. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის შემოსავლის მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს 
გათანაბრებითი ტრანსფერი, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის სოციალურ-
ეკონომიკური განვითარების გათანარების მიზანს ემსახურება. ამ მიზნით, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 
ყოველწლიურად გამოიყოფა გათანაბრებითი ტრანსფერი, რომლის ოდენობაც განსაზღვრულია 
ფორმულით. 

როგორც უკვე ითქვა, ადგილობრივი თვითმმართველობები ასევე ფინანსდებიან მიზნობრივი, 
სპეციალური და კაპიტალური ტრანსფერებით.  მიზნობრივი ტრანსფერი წარმოადგენს ცენტრალური 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და/ან ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში დელეგირებული უფლებამოსილების 
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განხორციელების მიზნით გადარიცხულ სახსრებს. ხოლო სპეციალური ტრანსფერი გამიზნულია 
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტისათვის ეკოლოგიური და სხვა სტიქიური 
მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციოდ. იგი აგრეთვე გამოიყოფა ფინანსური დახმარების სახით 
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის მიერ სხვა ღონისძიებათა განსახორციელებლად. 
კაპიტალური ტრანსფერი გამოიყოფა საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ან/და ავტონომიური 
რესპუბლიკების რესპუბლიკური ბიუჯეტებიდან თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტისთვის 
მიზნობრივი კაპიტალური პროექტების განსახორციელებლად.

ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებისთვის 
ტრანსფერების გადარიცხვის წესი დამტკიცებულია ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით. გათანაბრებითი 
ტრანსფერის გაანგარიშების ინსტრუქცია და კოეფიციენტებიც ფინანსთა მინისტრის მიერაა 
დამტკიცებული.

ტრანსფერის ოდენობის გაანგარიშების მიზნით, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ინდივიდუალური 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით განისაზღვრება ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულების ბიუჯეტების ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის მთლიანი მოცულობა, 
რომელიც არ უნდა იყოს დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტის 
(მშპ) საპროგნოზო მოცულობის 4 პროცენტზე ნაკლები. შემდეგ ხდება თითოეული ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ჯამის 
მოცულობის დაანგარიშება. შემდგომ ეტაპზე კი უნდა მოხდეს თვითმმართველი ერთეულების 
საბიუჯეტო შემოსავლების დაანგარიშება, რომელიც არ მოიცავს გრანტებს. იმ შემთხვევაში, 
თუ ბიუჯეტის შემოსავლები აღემატება ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ჯამს, 
გათანაბრებითი ტრანსფერის გამოყოფა არ ხდება. 

გათანაბრებითი ტრანსფერის დაანგარიშება ხდება შემდეგი ფორმულით: T=E-R, სადაც T აღნიშნავს 
გამოსაყოფი ტრანსფერის ოდენობას, E- თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯებისა და 
არაფინანსური აქტივების ზრდის ჯამს, რომელიც გამოიანგარიშება შემდეგი სტატისტიკური 
მონაცემების მიხედვით: მოსახლეობის რაოდენობა, 6 წლამდე ბავშვების რაოდენობა, 6-18 
წლამდე მოზარდთა რაოდენობა, იმ მოსახლეობის რაოდენობა, რომლის სოციალურ-ეკონომიკური 
მდგომარეობის მაჩვენებელი ნაკლებია საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილ ზღვრულ 
ოდენობაზე, სხვაგვარად რომ ვთქვათ სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის რაოდენობა, 
თვითმმართველი ერთეულის ფართობი და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების სიგრძე 
და გათანაბრებითი კოეფციენტი. R- თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსავლებს 
განსაზღვრავს, რომელიც დაანგარიშდება მიმდინარე წლის პროგნოზისა და გასული 3 წლის 
ფაქტობრივი მაჩვენებლის ტენდეციის მიხედვით. 

გათანაბრებითი და მიზნობრივი ტრანსფერის გადარიცხვა ხორციელდება ყოველთვიურად, 
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით თითოეული თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტისათვის 
გათვალისწინებული გათანაბრებითი ტრანსფერის მთლიანი მოცულობის 1/12-ის ოდენობით. ხოლო 
ადგილობრივი თვითთმართველი ერთეულის დასაბუთებული მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაძლებელია 
გათანაბრებითი ტრანსფერის დამატებითი თანხის გადარიცხვა.
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რაც შეეხება ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოს ბიუჯეტის მომზადების პროცედურას, 
ის შემდეგნაირია: ფინანსთა სამინისტრო თვითმმართველობის ორგანოებს წლის 15 ივლისამდე 
აცნობებს დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის ძირითად საბიუჯეტო პარამეტრებს. აღნიშნული 
ინფორმაციის გათვალისწინებით, საფინანსო ორგანო გაიანგარიშებს შემოსულობებისა და 
გადასახდელების საპროგნოზო მაჩვენებლებს და ადგენს ბიუჯეტის პროექტს. ბიუჯეტის 
პროექტი თვითმმართველობის წარმომადგენლობით ორგანოში წარდგენიდან 5 დღის ვადაში უნდა 
გამოქვეყნდეს საჯარო განხილვისთვის. წარმომადგენლობითი ორგანო განიხილავს ბიუჯეტს და 
იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას, შენიშვნების არსებობის შემთხვევაში, წარმომადგენლობითი 
ორგანო არაუგვიანეს 25 ნოემრბისა ბიუჯეტის პროექტს შენიშვნებით უბრუნებს გამგებელს ან მერს. 
ბიუჯეტის პროექტს და პრიორიტეტების დოკუმენტს იმავე, ან შესწორებულ ვარიანტებს არაუგვიანეს 
10 დეკემბრისა თვითმმართველი ერთეულის გამგებელი ან მერი წარუდგენს წარმომადგენლობით 
ორგანოს თავმჯდომარეს. წარმომადგენლობით ორგანოში განხილვისას, ბიუჯეტის პროექტში 
ცვლილებები შეიძლება შეტანილ იქნას მხოლოდ აღმასრულებელ ორგანოსთან შეთანხმებით. 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დასაგეგმი წლის დაწყებამდე 
დაუმტკიცებლობის შემთხვევაში შესაბამისი აღმასრულებელი ორგანო უფლებამოსილია თითოეულ 
პრიორიტეტზე ყოველთვიურად გასცეს თანხა არა უმეტეს გასული საბიუჯეტო წლის ასიგნებების 
1/12-ისა. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცებიდან 3 თვის განმავლობაში ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დაუმტკიცებლობის შემთხვევაში საქართველოს 
პრეზიდენტი უფლებამოსილია წარმომადგენლობით ორგანოს შეუწყვიტოს უფლებამოსილება. 
ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცებიდან არა უგვიანეს 20 დღისა ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეული საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს უგზავნის დამტკიცებული ბიუჯეტის შესაბამის 
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პრიორიტეტების დოკუმენტს, რომელიც წარმოადგენს 
ადმინისტრაციული ერთეულის განვითარების ძირითად გეგმას. დოკუმენტზე მუშაობა იწყება ყოველი 
წლის პირველი მარტიდან, რისთვისაც აღმასრულებელი ორგანო გამოსცემს ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივ აქტს, რომელშიც განსაზღვრულია პრიორიტეტების შედგენისათვის წარსადგენი 
ინფორმაციის ნუსხა და წარდგენის ვადები. მომზადებული დოკუმენტი წარედგინება 
თვითმმართველობის წარმომადგენილობით ორგანოს და ფინანსთა სამინისტროს არაუგვიანეს 15 
ნოემბრისა. 

საქართველოს კანონი ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ. კანონი განსაზღვრავს ადგილობრივი 
მოსაკრებლების სახეს, ოდენობას, შემოღების წესსა და მოსაკრებლების გადამხდელთა უფლება-
მოვალეობებს. კანონით ადგილობრივი მოსაკრებელი განმარტებულია, როგორც აუცილებელი 
გადასახდელი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში, რომელსაც ფიზიკური და 
იურიდიული პირები იხდიან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ განსაზღვრული 
ვადით ან უამისოდ, კანონით გათვალისწინებული საქმიანობის განხორციელების ან/და სარგებლობის 
უფლების მინიჭებისათვის, აგრეთვე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ გარკვეული 
მომსახურების გაწევისათვის.

კანონის შესაბამისად, ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების, გაუქმებისა და მათზე შეღავათების 
დაწესების უფლება აქვს ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობით ორგანოს – 
საკრებულოს. 
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ადგილობრივ მოსაკრებელს განეკუთვნებიან მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებლები (გარდა 
განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა), 
სატენდერო მოსაკრებელი, დასუფთავების მოსაკრებელი, სათამაშო ბზინესის მოსაკრებელი, 
მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის და კულტურული მემკვიდრეობის 
სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის მოსაკრებელი, მშენებლობის თაობაზე აქტის 
გამოცემის დაჩქარებული მომსახურების მოსაკრებელი და პროდუქტის უსაფრთხოებისა და 
თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსით გათვალისწინებული მშენებლობის სახელმწიფო-ტექნიკური 
ზედამხედველობის მომსახურების მოსაკრებელი.

ადგილობრივი მოსაკრებლის შემოღების, გაუქმებისა და მათზე შეღავათების დაწესების უფლება აქვს 
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობით ორგანოს - საკრებულოს. საკრებულოს 
გადაწყვეტილება მოქმედებს მხოლოდ მისდამი დაქვემდებარებულ ტერიტორიაზე და ვრცელდება 
იქ მცხოვრებ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე. ადგილობრივი მოსაკრებლების დიფერენცირებულ 
ოდენობას, გადახდის პერიოდულობასა და ვადას ადგენს წარმომადგენლობითი ორგანო, შესაბამისი 
გადაწყვეტილებით. მოსაკრებლების გადახდა ხდება ამავე ორგანოს მიერ დამტკიცებული 
ინსტრუქციების შესაბამისად. მიღებული მოსაკრებლების ჩარიცხვა მთლიანად ხდება ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში. 

2014 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა. 2014 წლის ნერთი ბიუჯეტის მთლიანი შემოსავლები 7 909 000 
000 ლარით განისაზღვრა, მათ შორის საგადასახადო შემოსავლები 7 230 000 000 ლარის ოდენობით 
დამტკიცდა. ხოლო ხარჯები 7 194 000 000 ლარით განისაზღვრა.

2014 წელს საქართველოში ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები დაიგეგმა 1 658 122 100 ლარის 
ოდენობით, ხოლო ხარჯები 1 360 249 400 ლარის ოდენობით. 

ცხრილი 1. 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები და ხარჯები

შემოსავლები 1,658,122.1

გადასახადები 394,875.2

გრანტები 1,035,940.8

სხვა შემოსავლები 227,306.0

ხარჯები 1,360,249.4

შრომის ანაზღაურება 227,948.6

საქონელი და მომსახურება 309,244.7

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.0

პროცენტი 7,367.5

სუბსიდიები 341,201.5

გრანტები 0.0

სოციალური უზრუნველყოფა 242,034.3

სხვა ხარჯები 232,452.9

საოპერაციო სალდო 297,872.6

წყარო: ფინანსთა სამინისტრო
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შესაბამისად, ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლებმა მთლიანი შემოსავლების 21 პროცენტი, ხოლო 
ადგილობრივმა საგადასახადო შემოსავლებმა მთლიანი საგადასახადო შემოსავლების მხოლოდ 5.5 
პროცენტი შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ ადგილობრივი მთავრობების საკუთარი შემოსავლების 
წილი (საგადასახადო და არასაგადასახადო ერთად) მთლიანი შემოსავლების მხოლოდ 7.8 პროცენტს 
შეადგენს, რაც ევროპის განვითარებულ ქვეყნებთან შდარებით საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია.

დიაგრამა 1. ადგილობრივი ბიუჯეტების შემოსავლების სტრუქტურა 2014 წელს

წყარო: ფინანსთა სამინისტრო

ადგილობრივი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები შედგება ქონების გადასახადიდან და 
საშემოსავლო გადასახადიდან (მხოლოდ აფხაზეთის და აჭარის ადგილობრივ ბიუჯეტებში).
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დიაგრამა 2. ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 2014 წელს, მილიონი ლარი

წყარო: ფინანსთა სამინისტრო

გრანტების 99.8 პროცენტი, 1 034 734 300 ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ 
ტრანსფერებზე მოდის, ხოლო მცირედი უმნიშვნელო ნაწილი (1.2 მილიონი ლარი) საერთაშორისო 
ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნებიდან მისაღებ გრანტებზე. რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 
გამოსაყოფ ტრანსფერებს, ისინი ორ ნაწილად იყოფა (ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 
და საბიუჯეტო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები) შემდეგნაირად კლასიფიცირედება:

დიაგრამა 3. ბიუჯეტით გათვალისიწინებული ტრანსფერები 2014 წელს, მილიონი ლარი

წყარო: ფინანსთა სამინისტრო
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ცხრილი 2.

ფონდებიდან გამოსაყოფი ტრანსფერები 238,693.2

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 188,181.8

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 49,951.4

მთავრობის სარეზერვო ფონდი 560.0

წყარო: ფინანსთა სამინისტრო

სხვა შემოსავლებში შედის შემოსავლები საკუთრებიდან (მათ შორის, მოსაკრებელი ბუნებრივი 
რესურსებით სარგებლობისთვის), საქონლის და მომსახურების რეალაიზაცია (მათ შორის, რამდენიმე 
ადგილობრივი მოსაკრებელი), ჯარიმები, სანქციები, საურავები და სხვა ტიპის შემოსავლები.

ხოლო ხარჯები შემდეგნაირად კლასიფიცირდება:

ცხრილი 3.

ხარჯები 1,360,249.4

შრომის ანაზღაურება 227,948.6

საქონელი და მომსახურება 309,244.7

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.0

პროცენტი 7,367.5

სუბსიდიები 341,201.5

გრანტები 0.0

სოციალური უზრუნველყოფა 242,034.3

სხვა ხარჯები 232,452.9

წყარო: ფინანსთა სამინისტრო

რაც შეეხება 2014 წელს დაგეგმილ შემოსავლებს და ხარჯებს თითოეული ადგილობრივი 
თვითთმართველობის ერთეულის (ქალაქი და მუნიციპლიტეტი) დონეზე, ინფორმაცია მოცემულია 
მხარეების დონეზე რამდენიმე ცხრილში.
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ცხრილი 4. თბილისი, მილიონი ლარი

შემოსავლები 699.5

     გადასახადები 170

     გრანტები 398.4

     სხვა შემოსავლები 131

ხარჯები 634.9

     შრომის ანაზღაურება 49.7

     საქონელი და მომსახურება 154.3

     პროცენტი 794.9

     სუბსიდიები 99.9

     სოციალური უზრუნველყოფა 182.5

     სხვა ხარჯები 147.5

სალდო 64.6

წყარო: ფინანსთა სამინისტრო

ცხრილი 5. აჭარა, მილიონი ლარი
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აჭარის ა.რ 127.4 121 2.5 3.9 93.8 36.6 21.6 0.27 2.4 6 26.8 33.6

თვითმმართველობები 134 15.3 95.4 23.2 118.3 19.5 23.3 3.7 40.9 15.2 15.6 15.7

ქ. ბათუმი 93.9 13 60.5 20.4 72.6 8.4 16.9 3.2 28 3.9 11.9 21.3

ქობულეთი 10.8 1.1 8.6 1.2 18.9 2.6 2.8 0.45 5 6.7 1.3 -8

ხელვაჩაური 11.6 0.6 9.8 1 10.5 2.2 1.1 0.0 2.7 4 0.42 1

ქედა 4.8 0.22 4.3 0.24 6.5 1.9 0.6 0.0 2 0.13 1.7 -1.7

შუახევი 5.1 0.22 4.8 0.15 4.2 1.8 1 0.0 1.2 0.16 0.04 0.93

ხულო 7.6 0.12 7.3 0.18 5.5 2.4 0.85 0.0 1.8 0.27 0.1 2.1

წყარო: ფინანსთა სამინისტრო
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ცხრილი 6. აფხაზეთის ა.რ, მილიონი ლარი
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აფხაზეთის ა.რ 12.9 4.3 8.5 0.1 13.3 7.8 2.6 0.0 2 0.73 0.16 -0.4

აჟარა 0.96 0.0 0.96 0.004 1 0.52 0.18 0.0 0.06 0.22 0.06 -0.09

წყარო: ფინანსთა სამინისტრო

ცხრილი 7. კახეთი, მილიონი ლარი
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კახეთის მხარე 83.2 11.3 66.6 5.2 57.8 14.1 14.9 0.62 20.8 3.9 3.5 25.3

ახმეტა 10.2 0.95 8.8 0.51 5.7 1.5 1 0.0 2.5 0.58 0.0 4.5

გურჯაანი 14.9 1.1 13.4 0.4 7.9 1.7 2 0.27 3.2 0.76 1.1 7

დედოფლისწყარო 6.1 1.5 3.8 0.85 5.2 1.6 1.4 0.0 1.8 0.3 0.02 0.9

თელავი 14.6 1.8 11.7 1.1 10.4 2.3 3.6 0.34 3.3 0.65 0.18 4.1

ლაგოდეხი 9.6 0.5 8.6 0.5 7.1 2 2 0.0 2.8 0.27 0.0 2.5

საგარეჯო 12.2 2.1 8.8 1.3 7.1 1.9 1.9 0.008 2.6 0.58 2.7 5.1

სიღნაღი 7.8 2.2 5.3 0.28 8.1 1.5 1.6 0.0 1.5 0.51 2.9 -0.3

ყვარელი 7.5 1.1 6 0.27 6.1 1.3 1.1 0.0 3 0.21 0.36 1.4

წყარო: ფინანსთა სამინისტრო
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ცხრილი 8. იმერეთი, მილიონი ლარი
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იმერეთის მხარე 167.8 13.5 139.9 14.1 124.6 25.3 19.6 0.26 67.7 7.7 3.9 42.9

ქ. ქუთაისი 52.4 4.5 40.8 7 44.6 5.4 5.3 0.18 31.1 2.5 0.0 7.7

ჭიათურა 12.4 1.3 10.4 0.8 9 1.6 1.1 0.0 5.9 0.4 0.0 3.4

ტყიბული 7.1 1.1 5.5 0.55 4.4 1.2 0.43 0.0 2.5 0.32 0.0 2.6

წყალტუბო 15.6 1.2 13.5 0.9 11 1.9 0.93 0.0 4 0.9 3.2 4.5

ბაღდათი 7.9 0.19 7.3 0.47 4.5 1.6 0.76 0.0 1.9 0.24 7 3.4

ვანი 8.8 0.16 8.2 0.45 6 1.9 1.9 0.0 1.9 0.25 0.0 2.8

ზესტაფონი 12.2 2 9.2 0.98 10.3 2 2.5 0.83 4.3 0.87 0.46 1.9

თერჯოლა 11 0.85 9.7 0.45 6.5 1.7 0.6 0.0 3.7 0.5 0.0 4.5

სამტრედია 12.5 1.4 10 1 9.2 2.4 1.8 0.0 4.1 0.62 0.04 3.3

საჩხერე 10.7 0.43 9.8 0.5 6.9 2 1.5 0.0 2.9 0.4 0.01 3.8

ხარაგაული 8.9 0.28 7.8 0.8 6.2 1.5 1.8 0.0 2.3 0.57 0.03 2.6

ხონი 7.5 0.09 7.3 0.11 5.4 1.7 0.61 0.0 2.9 0.0 0.11 2.1

წყარო: ფინანსთა სამინისტრო
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ცხრილი 9. სამეგრელო ზემო სვანეთი, მილიონი ლარი
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მხარე ჯამური 114 17.6 87.2 9.1 75.8 19.9 11.8 0.23 34 5.8 3.8 38.2

ქ. ფოთი 23.5 5.8 13.5 4.2 13.9 3.2 1.8 0.12 7.1 1.5 0.05 9.6

ზუგდიდი 30.7 2.2 26.2 2.3 19.7 4.4 3.1 0.0 10.3 1.4 0.49 11

აბაშა 7 0.3 6.5 0.18 5.1 1.9 1 0.0 1.8 0.34 0.02 1.9

მარტვილი 9.5 0.3 8.9 0.31 5 1.6 0.51 0.0 2.3 0.5 0.04 4.5

მესტია 11.4 1.6 9.3 0.46 8.4 1.6 1.2 0.0 2.6 0.31 2.6 3

სენაკი 9.9 0.9 8.3 0.7 6.6 1.8 0.9 0.0 3.3 0.57 0.0 3.2

ჩხოროწყუ 6.2 0.2 5.8 0.23 4.8 1.7 0.82 0.0 1.5 0.46 0.26 1.4

წალენჯიხა 7.8 1.3 6.3 0.21 5.2 1.6 0.7 0.007 2.1 0.54 0.22 2.6

ხობი 7.7 5 2.9 0.42 6.7 1.8 1.7 0.09 2.7 0.2 0.16 0.9

წყარო: ფინანსთა სამინისტრო

ცხრილი 10. შიდა ქართლი, მილიონი ლარი
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მხარე ჯამური 71.4 5.3 61.2 4.8 48.5 11.5 10.1 0.05 15.6 4.8 6.4 22.9

გორი 28.2 2.3 23.6 2.3 17.7 3 4.8 0.05 7.4 1.2 1.1 10.5

ქურთას თემი 2 0.0 1.9 0.03 2.6 1 0.22 0.0 0.36 0.47 0.59 -0.6

ერედვის თემი 1.3 0.0 1.3 0.002 1.3 0.8 0.15 0.0 0.19 0.2 0.0 0.0

კასპი 16.5 1.4 14.2 0.8 9 1.7 1.6 0.0 3 0.25 2.4 7.5

ქარელი 10.2 0.45 9.2 0.56 7.1 2.1 1.3 0.0 1.6 0.46 1.5 3.1

თიღვის თემი 1.3 0.0 1.3 0.01 1.5 0.73 0.16 0.0 0.2 0.18 0.24 -0.2

ხაშური 11.8 1.2 9.5 1.1 9.1 2 1.8 0.0 2.8 2 0.42 2.6

წყარო: ფინანსთა სამინისტრო



ანალიზი და რეკომენდაციები ეფექტური ფისკალური დეცენტრალიზაციისთვის18

ცხრილი 11. ქვემო ქართლი, მილიონი ლარი
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მხარე ჯამური 99.6 20 59.8 19.8 77.9 16.4 23.2 0.96 23.2 7.3 6.6 21.7

ქ. რუსთავი 33.9 6.5 22.9 4.5 32.2 4.6 9 0.56 8.6 4.1 5.2 1.7

ბოლნისი 14.4 2.1 3.2 9 11 2.1 2.8 0.2 4 1.3 0.41 3.4

გარდაბანი 14.2 4.8 7.3 2.1 11 2.7 3.4 0.08 3.4 0.46 0.87 3.2

დმანისი 6.6 2 3.2 1.4 3.3 1.3 1 0.0 0.74 0.2 0.0 3.3

თეთრიწყარო 6.8 0.6 5.9 0.32 6.1 1.8 2.4 0.0 1.4 0.31 0.02 0.7

მარნეული 18.5 3.2 13.2 2.1 10.7 2.2 3.6 0.11 4 0.7 0.07 7.8

წალკა 4.8 0.75 3.8 0.22 3.4 1.6 0.7 0.0 0.8 0.2 0.03 1.4

წყარო: ფინანსთა სამინისტრო

ცხრილი 12. გურია, მილიონი ლარი
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მხარე ჯამური 43.5 3 38 2.5 36.8 5.8 7.8 0.0 12.1 2.9 8 6.7

ლანჩხუთი 11.2 0.84 10 0.37 7.5 2 0.97 0.0 4 0.48 0.02 3.7

ოზურგეთი 21.3 1.9 18.5 0.8 24.3 2 6 0.0 6 2.1 8 -3

ჩოხატაური 11 2.7 9.4 1.3 5 1.7 0.76 0.0 2 0.31 0.0 6

წყარო: ფინანსთა სამინისტრო
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ცხრილი 13. სამცხე-ჯავახეთი, მილიონი ლარი

შე
მო

სა
ვლ

ებ
ი

გა
დ

ას
ახ

ად
ებ

ი

გრ
ან

ტ
ებ

ი

სხ
ვა

 შ
ემ

ო
სა

ვლ
ელ

ებ
ი

ხა
რ

ჯ
ებ

ი

შრ
ო

მი
ს 

ან
აზ

ღ
აუ

რ
ებ

ა

სა
ქო

ნე
ლ

ი 
დ

ა 
მო

მს
ახ

უ
რ

ებ
ა

პრ
ო

ც
ენ

ტ
ი

სუ
ბს

იდ
იე

ბი

სო
ც

ია
ლ

უ
რ

ი 
უ

ზ
რ

უ
ნვ

ელ
ყო

ფ
ა

სხ
ვა

 ხ
არ

ჯ
ებ

ი

სა
ლ

დ
ო

მხარე ჯამური 48.8 4.3 35.2 9.1 36.5 8.1 9.8 0.73 9.5 2.5 6.3 12.3

ადიგენი 5 0.1 4.6 0.25 3.5 1.1 0.8 0.0 0.49 0.22 0.76 1.5

ასპინძა 4.3 0.19 3.7 0.38 2.5 0.93 0.68 0.0 0.72 0.18 0.0 1.8

ახალქალაქი 10.3 0.3 9.6 0.44 10.8 1.8 1.9 0.0 1.6 0.33 5 -0.46

ახალციხე 10.4 0.8 8.6 1 7.9 1.2 2.6 0.01 3.2 0.72 0.0 2.5

ბორჯომი 12.7 2.5 3.3 6.9 8.4 1.6 3.1 0.05 2.4 0.85 0.3 4.3

ნინოწმინდა 5.9 0.5 5.2 0.13 3.2 1.2 0.61 0.0 0.82 0.19 0.31 2.7
წყარო: ფინანსთა სამინისტრო

ცხრილი 14. მცხეთა-მთიანეთი, მილიონი ლარი
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მხარე ჯამური 34.5 8.2 23 3.2 25.4 6.8 5.1 0.36 8.6 1.2 3.1 9.1

ახალგორი 2 0.0 2 0.0 2.13 0.69 0.26 0.0 1 0.18 0.004 -0.05

დუშეთი 8.1 1.7 6 0.27 5.9 1.1 1.3 0.18 2.1 0.45 0.66 2.2

თიანეთი 5.8 0.17 5.4 0.24 4.1 1.2 0.78 0.0 1.1 0.08 0.91 1.7

მცხეთა 15.2 5.8 7.4 2 10.8 2.7 2 0.18 3.8 0.41 1.5 4.4

ყაზბეგი 3.1 0.56 1.9 0.7 2.4 0.97 0.73 0.0 0.66 0.06 0.01 0.7

წყარო: ფინანსთა სამინისტრო
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ცხრილი 15. რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი, მილიონი ლარი
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მხარე ჯამური 20.3 0.6 18.9 0.8 15.1 5.4 4.5 0.008 3.9 0.87 0.21 5.2

ამბროლაური 5.8 0.3 5 0.55 4.3 1.5 1 0.0 1.1 0.4 0.1 1.5

ლენტეხი 3.9 0.03 3.8 0.07 2.9 1 0.7 0.008 0.8 0.11 0.07 1

ონი 4.4 0.07 4.2 0.13 2.8 1.3 0.82 0.0 0.51 0.06 0.03 1.6

ცაგერი 6.1 0.2 5.8 0.08 5.1 1.4 1.9 0.0 1.5 0.23 0.0 1

წყარო: ფინანსთა სამინისტრო

დიაგრამა 4. ადგილობრივი შემოსავლების სტრუქტურა მხარეების მიხედვით, 2014 წელი, %

წყარო: ფინანსთა სამინისტრო
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მთავრობათაშორისი ფისკალური 
ურთიერთობების მიმოხილვა

რატომ ფისკალური დეცენტრალიზაცია. ფისკალური დეცენტრალიზაცია, ანუ ადგილობრივი 
მთავრობისთვის  საგადასახადო და მხარჯავი უფლებამოსილების მინიჭება ბევრი განვითარებადი 
ქვეყნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეფორმა იყო. ადგილობრივი მთავრობის ფისკალური 
ავტონომია პოლიტიკური დეცენტრალიზაციის უმთავრესი ასპექტია. უკანასკნელი ორი ათწლეულის 
განმავლობაში, ფისკალური დეცენტრალიზაციის რეფორმა ცენტრალური და აღმოსავლეთ 
ევროპის ყველა ქვეყანამ გაიარა. მთავრობის უფლებამოსილების და ფინანსების ცენტრალური 
და ადგილობრივ მთავრობას შორის გადანაწილება დღესაც ბევრ ქვეყანაში აქტიური დებატების 
საგანს წარმოადგენს. მთავრობათაშორისი ფისკალური ურთიერთობის რეფორმის ძირითადი მიზანი 
ყველგან ერთია - მიიღწეს რესურსების განთავსების ეფექტიანობა და ადგილობრივ ხელისუფლებას 
გააჩნდეს ფინანსური საშუალებები მინიჭებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად, 
რისთვისაც ისინი არიჩიეს. 

ამასთან, ადგილობრივი მთავრობები ამ რესურსების ხარჯვაზე ანგარიშვალდებული უნდა 
იყვნენ ამომრჩევლების წინაშე, რისი წინაპირობაც ფისკალური ავტონომიაა. ფისკალური 
დეცენტრალიზაციის რეფორმას, სხვა ფუნდამენტური რეფორმების მსგავსად, გააჩნია როგორც 
პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური მხარე.

ფისკალური დეცენტრალიზაციის ერთ-ერთი ძირითადი ეკონომიკური არგუმენტი ის არის, რომ 
დეცენტრალიზებული ფისკალური მოწყობა უფრო ეფექტურია, რადგან ადგილობრივი მთავრობა 
ახლოსაა მოსახლეობასთან, აქვს მეტი ინფორმაცია ვიდრე ცენტრალურ ხელისუფლებას და მისი 
საჭიროებების შესაბამისს მომსახურებას გასწევს. შესაბამისად, ადგილობრივი საზოგადოებრივი 
მომსახურების დაგეგმვა და მიწოდება უფრო ზუსტად და მიზანმიმართულად ხორციელდება. 
დეცენტრალიზაცია უზრუნველყოფს სახელმწიფო მომსახურების მაღალ ეფექტურობას, 
ანგარიშვალდებულებას, გამჭირვალობის მაღალ ხარისხს და ხელს უწყობს ეკონომიკის ზრდას. 

განვითარებად ქვეყნებში ფისკალურ დეცენტრალიზაციის რეფორმის განხორციელებისას 
მთელი რიგი პრაქტიკული პრობლემების იჩენს თავს. მათ უმრავლესობაში  რეფორმის მიზანი 
ადგილობრივი ხელისუფლებების მინიმალური ხარჯვითი საჭიროებების დაკმაყოფილებაა. როგორც 
წესი, ფისკალური სისტემები არ ემსახურება რეგიონების და თვითმმართველობების განვითარების 
დონეებს შორის უთანაბრობის აღმოფხვრას.  ამასთან, ქვეყანა მოკლებულია რეგიონებს შორის 
შიდა კონკურენციის შესაძლებლობას, რაც უზრუნველყოფდა წარმოების ფაქტორების მიგრაციით 
განპირობებულ რესურსების ეფექტიანად განთავსებას. მაშინ, როდესაც გავითარებულ ქვეყნებში 
მოსახლეობას შეუძლია დატოვოს ნაკლებად განვითარებული რეგიონი და სხვა რეგიონში გადავიდეს, 
განვითარებად ქვეყნებში მოსახლეობას არ აქვს დიდი არჩევანი. მართალია გადასახადის გადამხდელს 
შეუძლია არჩევნებზე მიცემული ხმით თავის სასარგებლოდ გადაწყვიტოს შესაძლო პრობლემა, 
ან დატოვოს ეს რეგიონი და საცხოვრებლად სხვაგან, ეკონომიკურად უფრო უზრუნველყოფილ 
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რეგიონში გადავიდეს, მაგრამ, იქედან გამომდინარე, რომ განვითარებად ქვეყნებში შრომის ბაზარი 
გამართულად არ მუშაობს არცერთ რეგიონში, დემოკრატიული ტრადიციები ჯერ კიდევ სათანადოდ 
დამკვიდრებული არ არის და ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მოსახლეობა სხვა რეგიონში გადავა 
საცხოვრებლად და იქ უკეთეს პირობებში იცხოვრებს, ან სწორად გამოიყენებს არჩევნებზე თავის 
ხმას. გარდა ამისა, ადგილობრივად არჩეულ მთავრობას საკუთარი პოლიტიკის და დაპირებების 
განხორციელების პრაქტიკული პრობლემა შეექმნება, რადგან განვითარებად ქვეყნებში დიდი 
სხვაობაა დაპირებულ დანახარჯებს და რეალურად არსებულ შემოსავლებს შორის. აქედან 
გამომდინარე, არჩეულ ადგილობრივ მთავრობებს უჭირთ ყველა დაპირების შესრულება. ხშირ 
შემთხვევაში არ აქვთ შესაბამისი გამოცდილება და კვალიფიკაცია. საყოველთაოდ ცნობილია, 
რომ ცენტრალურ მთავრობაში უფრო მეტად კვალიფიციური ხალხი მუშაობს, რადგან უკეთესი 
ანაზღაურება აქვთ და ნაკლებად კორუმპირებული არიან. ყოველივე ზემოთთქმულიდან გამომდინარე 
გამომდინარე, საუბარი შეიძლება იმ რისკებზეც რაც განვითარებად ქვეყნებში არასათანადოდ 
განხორციელებულმა დეცენტრალიზაციის რეფორმამ შეიძლება მოიტანოს. ეს არის ფისკალური 
დეფიციტი, ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილებების მიღების დეფიციტი, კორუფცია, ადგილობრივ 
ხელისუფლებაზე გავლენიანი ჯგუფების ზეწოლა, რეგიონებშორისი უთანაბრობა, რაც თავის მხრივ 
აფერხებს ეკონომიკის ზრდას. 

საქართველოს ევროპულ სივრცეში ინტეგრაციის მისწრაფება პირდაპირ სახავს მიზანს ქვეყანაში 
განხორციელდეს სუბნაციონალური ფისკალური მოწყობის რეფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს 
თვითმმართველობების ფისკალურ ავტონომიას.  რეფორმის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი სისტემის 
ევროპული რგონული განვითარების პოლიტიკის პრინციპებთან შესაბამისობაში მოყვანაა, რაც 
რეგიონებში განვითარების პოტენციალის მაქსიმალურ გამოყენებას შეუწყობს ხელს. 

ფისკალური დეცენტრალიზაციის კომპონენტები. დეცენტრალიზაციის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას 
გადასახადებისა და ხარჯების  ოპტიმალურად გადანაწილება წარმოადგენს. სუბნაციონალური 
ფისკალური მოწყობის  კომპონენტებია მთავრობათაშორისი გრანტები (იგივე ტრანსფერები და 
ზიარი გადასახადები), ადგილობრივი გადასახადები, ადგილობრივი მოსაკრებლები. სხვადასხვა 
ქვეყნებში სისტემები განსხვავებულია. ზოგადად განასხვავებენ სისტემებს: 

•	 დომინანტური ქონების გადასახადით - ადგილობრივი შემოსავლების ფორმირება ძირითადად 
ქონების გადასახადიდან ხდება;

•	 დომინანტური საშემოსავლო გადასახადით - დასაბეგრი ბაზად განსაზღვრულია რეზიდენტების 
შემოსავლები;

•	 შერეულს - გამოიყენება, როგორც ქონების, ისე საშემოსავლო გადასახადი; 

•	 თვითმმართველობის გაფართოებული საგადასახადო დისკრეციით - ადგილობრივ ხელისუფლებას 
გააჩნია უფლებამოსილება დააწესოს როგორც პირდაპირი ისე არაპირდაპირი გადასახადები;

•	 ადგილობრივი გადასახადების გარეშე - გადასახადების დაწესება და ამოღება ხდება 
ცენტრალიზებულად.
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რეფორმის მიმართულების არჩევისას, ძირითადი დებატები მიმდინარეობს  გადასახადებს და 
ტრანსფერების არჩევანის გარშემო.  

 როგორც გადასახადი ისე გრანტი საბიუჯეტო ფინანსური რესურსია.  მნიშვნლოვანია სწორი 
გათვლების გაკეთება, თუ რა შედეგის მომტანი იქნება ამა-თუ იმ გადასახადის შემოღება, ადგილზე 
დატოვება, გაზიარება ან გრანტით ჩანაცვლება. ადგილობრივ მთავრობაზე გამოსაყოფი გრანტი 
აკლდება სახელმწიფო ბიუჯეტს და ემატება ადგილობრივ ბიუჯეტს. ასევე, ადგილზე დატოვებული 
გადასახადიც აკლდება სახელმწიფო ბიუჯეტს და ემატება ადგილობრივ ბიუჯეტს. და პირიქით, 
შემცირებული გრანტი და ცენტრში წამოსული გადასახადი აკლდება ადგილობრივ ბიუჯეტს 
და ემატება სახელმწიფო ბიუჯეტს. ამიტომ, მნიშვნელოვანია ფისკალური დეცენტრალიზაციის 
კომპონენტებს შორის ერთგვარი ბალანსის პოვნა. ფისკალური დეცენტრალიზაციის კომპონენტების 
უფრო დეტალური აღწერილობა მოცემულია ამ პარაგრაფის ბოლოში, ცხრილ 16-ში.

გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია, რომ ადგილობრივ დაბეგვრას აქვს თვისი შეზღუდვები. ბაზა, 
რომლის დაბეგვრა ეფექტიანად და ეკონომიკისათვის მინიმალური დანაკარგებითაა შესაზლებელი 
ძალზედ მწირია. მაშინ, როცა ხარჯები ადგილობრივ კომპეტენციებზე უფრო და უფრო იზრდება. 
ამიტომაც, მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში ფუნქციონირებს ზემოდან-ქვემოთ ფინანსური რესურსების 
სატრანსფერო მექანიზმი. 

სხვადასხვა ქვეყნებს განსხვავებული ფედერაციული თუ ადმინისტრაციული მოწყობა გააჩნიათ. 
ქვეყნებს შორის განსხვვებები იმაშიც არის, თუ რამდენ დონიანი თვითმმართველობა გააჩნია ქვეყანას. 
ზოგ ქვეყანას გააჩნია 2 დონიანი თვითმმართველობა, მაგალითად რეგიონი და მუნიციპალიტეტი. 
ხშირ შემთხვევაში ადგილობრივი მთავრობები დაყოფილია კიდევ ორ დონედ (მაგალითად, თემი და 
სოფელი). ბევრ ქვეყანაში თვითთმმართველობის ყველაზე დაბალი დონეც კი აღჭურვილია ხარჯვის 
და შემოსავლების მიმღების უფლებამოსილებით. ქვეყნებს შორის განსხვავებულია ცენტრალურ 
მთავრობას და ყველაზე დაბალი დონის მთავრობას შორის ფისკალური ურთიერთობები, კერძოდ 
თუ როგორ და რომელი გადასახადის ადგილზე ამოღება ან გაზიარება ხდება, ან როგორ ხდება ამ 
დონეებს შორის ფინანსური რესურსების გადანაწილება. ამიტომ, მთავრობათაშორისი ფინანსური 
ურთიერთობები, როგორც ვერტიკალური, ასევე ჰორიზონტალური, მნიშვნელოვან როლს 
ასრულებენ მთლიანად სახელმწიფო სექტორის მუშაობაში. ვერტიკალური ტრანსფერი ძირითადად 
დამახასიათებელია განვითარებული ქვეყნებისთვის, სადაც მხოლოდ ერთი ან რამდენიმე 
თვითთმმართველი ორგანო შემოსავლებით მნიშვნელოვნად ჩამორჩება სხვებს და საჭიროებს 
ფინანსურ დახმარებას. მაგალითად, პოლონეთი ან გერმანია, სადაც მუშაობს ვერტიკალური 
ტრანსფერის სისტემა. მაგალითად, გერმანიაში ეს დახმარების გამცემი რეგიონების მოსახლეობის 
უკმაყოფილებას იწვევს. ეს სისტემა არ მუშაობს განვითარებად ქვეყნებში, სადაც საკმარისზე მეტი 
ფინანსური რესურსი არ არის ადგილობრივი ორგანოების უმრავლესობაში. 

ქვეყნებს შორის განსხვავებები განპირობებულია ქვეყნების ისტორიული და გეოგრაფიული 
მახასიათებლებით. თუმცა, რაზეც  ფისკალურ დეცენტრალიზაციაზე მომუშავე ინსტიტუტები და 
ექსპერტები ერთსულოვნად თანხმდებიან, არის ის, რომ შემოსავლების გადანაწილება ხელისუფლების 
სხვადასხვა დონეებს შორის ცენტრალური მთავრობის გადასწყვეტია. არსებობს შეხედულება, 
რომ ადგილობრივი მთავრობებმა შემოსავლებში განსხვავებების კომპენსირება თვითონ არ უნდა 
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მოახდინონ. უფრო მეტიც, ეს შეიძლება დამღუპველიც აღმოჩნდეს ადგილობრივი მთავრობისთვის. 
მაგალითად, შემოსავლების თანაბრად გადანაწილების მიზნით თუ რომელიმე ადგილობრივმა 
ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ მაღალი გადასახადი დააწესოს მდიდრებზე, რითიც მოახდენს 
ღარიბების შემოსავლების კომპენსირებას, მდიდრები თავის სასარგებლოდ გამოიყენებენ საკუთარ 
საარჩევნო ხმას ან უბრალოდ დატოვებენ ამ რეგიონს, ხოლო ღარიბები პირიქით, სხვა რეგიონებიდანაც 
ჩამოვლენ. ამიტომ, მნიშვნელოვანია რომ თამაშის წესები იყოს ყველა რეგიონისთვის საერთო და ამ 
წესებს ადგენდეს ცენტრალური ხელისუფლება, რომელსაც უფრო ბევრი ინფორმაცია და რესურსი 
გააჩნია მსგავსი რეფორმის დასაგეგმად და განსახორციელებლად.

ცენტრალური მთავრობის ტრანსფერი, ფისაკლური დეცენტრალიზაციის ყველაზე ხშირად 
გამოყენებული კომპონენტია, რომელსაც თავის მხრივ ადგილობრივი შემოსავლების მობილიზებაზე 
ნეგატიური სტიმული შეიძლება ჰქონდეს ადგილობრივი მთავრობისთვის. ტრანსფერი, როგორც წესი, 
ითვლება სპეციალური ფორმულით, რომელიც თავისთავად მრავალი კომპონენტისგან შედგება. ამ 
ყველაფერზე უფრო დეტალურად შემდეგ თავებში ვისაუბრებთ. ტრანსფერის დამთვლელი ფორმულა 
თითქმის ყველგან აზრზთა სხადასხვაობას იწვევს. არ არსებობს იდეალური ფორმულა, რომელიც 
100 პროცენტიანი სიზუსტით დაამყარებდა ადგილობრივ დონეებზე ფისკალურ წერიგს.

საგადასახადო შემოსავლების გაზიარება 2 გზით ხორციელდება - ცალკეული გადასახადების 
მიხედვით და მთლიანი საგადასახადო შემოსავლებიდან. პირველ შემთხვევაში, ცენტრალურ 
მთავრობას შეიძლება ჰქონდეს სტიმული, რომ უფრო მეტი ძალისხმევა გადაიტანოს იმ გადასახადებზე, 
რომლებიც არ ნაწილდება და მთლიანად სახელმწიფო ბიუჯეტში მიდის. ასევე შესაძლებელია, რომ 
ცენტრალურმა მთავრობამ გაზარდოს იმ გადასახადების განაკვეთი, რომელებიც ნაწილდებიან. ამ 
რისკებისგან თავის დაზღვევის მიზნით, შესაძლებელია გაზიარება მოხდეს მთლიანი საგადასახადო 
შემოსავლიდან და არა ცალკეული გადასახადიდან. თუმცა, გადასახადების გაზიარება ცენტრალურ 
და ადგილობრივ მთავრობას შორის, არ აგვარებს ჰორიზონტალური უთანაბრობის პრობლემას, 
რადგან ყველა ქვეყანაშია მდიდარი და ღარიბი რეგიონები.

ცხრილი 16. ფისკალური დეცენტრალიზაციის კომპონენტები

საკუთარი გადასახადები საგადასახადო ბაზა და განაკვეთი მთლიანად ადგილობრივი მთავრობის 
კონტროლის ქვეშ

ერთობლივი გადასახადები საგადასახადო ბაზა ეროვნულ დონეზე და განაკვეთი ადგილობრივი 
მთავრობის კონტროლის ქვეშ

არასაგადასახადო შემოსავლები 
(მოსაკრებლები და 
გადასახდელები)

სესხები, გრანტები და სხვადასხვა ტიპის გადასახდელები და 
მოსაკრებლები, რომლის ადმინისტრირებასაც ადგილობრივი მთავრობა 
ახდენს

ზიარი გადასახადები
საგადასახადო ბაზა და განაკვეთი ცენტრალური ხელისუფლების ქვეშ, 
მაგრამ საგადასახადო შემოსავლის ადგილზე დატოვება ფიქსირებული 
პროპორციით

ძირითადი გრანტები

ცენტრალური მთავრობა აწესებს ადგილობრივი მთავრობისთვის 
მისაცემი ტრანსფერის ოდენობას, ხოლო ადგილობრივი მთავრობა 
მას ხარჯავს თავისი საჭიროებების შესაბამისად, ცენტრალურ 
მთავრობასთან შეუთანხმებლად

სპეციალური გრანტები
ცენტრალური მთავრობა აწესებს ადგილობრივი მთავრობისთვის 
მისაცემი ტრანსფერის ოდენობას, მაგრამ ადგილობრივი მთავრობა მას 
ხარჯავს მხოლოდ წინასწარ განსაზღვრული პროგრამებისთვის
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ადგილობრივი გადასახადები და მოსაკრებლები. ადგილობრივი ხელისუფლების საკუთარი 
გადასახადები აუმჯობესებენ რესურსების განაწილებას და უფრო ეფექტურს ხდის მართვას, რადგან 
ადგილობრივ მთავრობაზე ყოველთვის იქნება ელექტორატის ზეწოლა, რომ მათ მიერ გადახდილი 
გადასახადები ეფექტურად იყოს გამოყენებული. გარდა ამისა, ადგილობრივი გადასახადები ხელს 
უწყობს დემოკრატული ანგარიშვალდებულების განვითარებას და ადგილობრივი მთავრობებისთვის 
ზრდაზე ორიენტირებული ეკონომიკის და ფისკალური პოლიტიკის ფორმირების გარკვეულ სტიმულს 
წარმოადგენს.

გადასახადები ბევრ ქვეყანაში ადგილობრივი მთავრობის მნიშვნელოვან შემოსავალს წარმოადგენს. 
როგორც უკვე ითქვა, საკმაოდ გავრცელებულია გადასახადების გაზიარების პრაქტიკა. ადგილობრივ 
და ცენტრალურ მთავრობას შორის ზიარი გადასახადების შეთანხმება გამორიცხავს ადგილობრივი 
მთავრობის მიერ საგადასახადო ბაზის ან განაკვეთის კონტროლს, თუმცა ადგილობრივ მთავრობებს 
აქვთ გაზიარების ფორმულაზე მოლაპარაკების უფლებამოსილება.

ადგილობრივი მთავრობების საგადასახადო ავტონომიის ხარისხი შედარებით მნიშვნელოვანია 
კრიზისულ პერიოდში, რადგან ადგილობრივ მთავრობას აძლევს იმის საშუალებას, რომ საგადასახადო 
განაკვეთის ზრდით ან ადმინისტრირების გაუმჯობესებით შეამციროს ფისკალური დეფიციტი.

ადგილობრივი მთავრობებისთვის ყველაზე ადვილად ადმინისტრირებადი და შესაბამისად, ყველაზე 
გავრცელებულია გადასახადი აქტივებზე. მაგალითად, ქონების გადასახადი. ქონების გადასახადის 
შემთხვევაში წყარო ადვილად დასადგენია, აუცილებლად რეგისტრირებას ექვემდებარება და 
თითქმის შეუძლებელია ადგილმდებარეობის შეცვლა. ხოლო, მოგების გადასახდი, რომელიც უფრო 
მობილურია, მთლიანად ცენტრალური მთავრობის კომპეტენცია უნდა იყოს. გარდა ამისა, მოგების 
გადასახადს კომპანიები იხდიან რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით, მათ შორის დიდი კომპანიების 
ფილიალები რეგიონებში იბეგრებიან ცენტრალიზებული წესით და რთული იქნება ქონების 
გადასახადის ადგილზე ადმინისტრირება. ხოლო ინდივიდებზე და შინამეურნეობებზე დაწესებული 
გადასახადები (მაგალითად, საშემოსავლო გადასახადი და ქონების გადასახადი) შესაძლებელია 
რომ ადმინსიტრირებადი იყოს ადგილობრივ დონეზე, რადგან ისინი ნაკლებად მობილურები არიან. 
გადასახადები ბუნებრივ რესურსებზე, საგარეო ვაჭრობაზე და დღგ, უმჯობესია ცენტრალური 
მთავრობის ადმინისტრირების ქვეშ იყოს, რადგან რთული იქნება ამ გადასახადების კოორდინაცია 
რეგიონებს შორის. შესაბამისად, ევროპის ქვეყნებში ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი 
გადასახადებია ქონების გადასახადი და საშემოსავლო გადასახადი. თუმცა არის ქვეყნები, სადაც 
მოგების გადასახადი ადგილობრივი ხელისუფლების შემოსავლების შევსების ძირითადი წყაროა. 
მაგალითად, ლუქსემბურგი, შვეიცარია და საფრანგეთი (2009 წლამდე). 

გადასახადები დეცენტრალიზაციის ხარისხის მიხედვით რომ დავალაგოთ, შემდეგ სურათს  
მივიღებთ: ყველაზე დეცენტრალიზებული გადასახადია ქონების გადასახადი, შემდეგ მოდის 
საშემოსავლო გადასახადი, შემდეგ გადასახადი საქონელზე და მომსახურებაზე (დღგ) და ბოლოს 
მოგების გადასახადი.

ადგილობრივი მოსაკრებლები დაწესებულია ადგილობრივი მომსახურების ღირებულების 
დასაფარად. პრაქტიკაში რამდენიმე კატეგორიის მოსაკრებლები მოქმედებს. ესენია: პირველადი 
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საჭიროების სერვისებზე დაწესებული მოსაკრებლები, მაგალითად, კომუნალური; ცხოვრების 
ხარისხის გაუმჯობესების ხარჯების დასაფარი მოსაკრებელი, მაგალითად, პარკებით და გასართობი 
ადგილებით სარგებლობის მოსაკრებელი და ადმინისტრაციული და რეგულირების მოსმახურების 
ხარჯების დასაფარი, მაგალითად, ლიცენზიების და ნებართვების მოსაკრებელი. როგორც წესი, 
ადგილობრივ მთვრობებს სრული ავტონომია გააჩნიათ ადგილობრივი მომსახურებით სარგებლობის 
მოსაკრებლის დაწესებაში.

ტრანსფერი და სატრანსფერო პოლიტიკა. მთავრობათაშორისი გრანტი, იგივე ტრანსფერი, 
რამდენიმე მიზანს ემსახურება. მათგან 3 ძირითადის გამოყოფა შეიძლება:

•	 ადგილობრივ დონეზე დეფიციტის შევსება. ტრანსფერი გამოიყენება იმ მიზნით რომ შეივსოს 
განსხვავება ადგილობრივ შემოსავლებს და ხარჯებს შორის, რომ დაფინანსდეს ადგილობრივი 
მომსახურება და ინვესტიციები;

•	 გამოთანაბრება. მართალია გადასახადების ადგილზე ამოღება ტრანსფერთან შედარებით უფრო 
ეფექტურია და უფრო მეტ ანგარიშვალდებულებას წარმოშობს, მაგრამ როგორც უკვე ითქვა, 
გადასახადებზე დამოკიდებულება წარმოშობს უთანაბრობას რეგიონებს შორის. გამოთანაბრების 
ტრანსფერის მეშვეობით ცენტრალური მთავრობა ახდენს შემოსავლების თანაბრად 
გადანაწილებას მდიდარ და ღარიბ რეგიონებს შორის;

•	 გარე ფაქტორების გავლენის გასწორება სპეციალური დაფინანსებით (სუბსიდირება). ამ 
შემთხვევაში მიზნობრივი ტრანსფერი გამოიყენება პოტენციური გარე ფისკალური ფაქტორების 
გავლენის დასაფინანსებლად.

ტრანსფერების კლასიფიცირება ასევე შესაძლებელია წარმოშობის მიხედვით,  ანუ ადმინისტრაციულ 
ჭრილში. ტრანსფერი შეიძლება მოდიოდეს როგორც ცენტრალური, ასევე რეგიონული მთავრობიდან 
(ძირითადად 3 დონიანი მოწყობის ქვეყნებში). მაგალითად, ესპანეთში, ავსტრიასა და შვეიცარიაში 
ტრანსფერების დიდი ნაწილი მოდის ადგილობრივი ხელისუფლებიდან.

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია (OECD) სამთავრობო ტრანსფერებს 
იერარქიულად რამდენიმე საფეხურად აჯგუფებს. პირველ რიგში გამოყოფს სპეციალურ და ძირითად 
ტრანსფერებს. შემდეგ ეს ორი კატეგორია იყოფა სავალდებულო და დისკრეციულ ტრანსფერებად. 
სპეციალურ ტრანსფერებში როგორც სავალდებულო, ასევე დისკრეციულ ტრანსფერებში შემდეგ 
საფეხურზე მოდის მიზნობრივი და არა-მიზნობრივი ტრანსფერები. ხოლო ძირითადი ტრანსფერების 
სავალდებულო ტრანსფერები თავის მხრივ იყოფა ძირითად მიზნობრივ ტრანსფერებად და 
შეზღუდულ მიზნობრივ ტრანსფერებად.
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დიაგრამა 5. OECD ტრანსფერების კლასიფიკაცია

წყარო: OECD

ზემოთ მოცემულ კლასიფიკაციაში ყველაზე მნიშვნელოვანია სპეციალურ და ძირითად ტრანსფერებად 
დაყოფა. სპეციალური ტრანსფერი არის ტრანსფერი, რომელიც გაიცემა მხოლოდ სპეციალური 
მიზნებისთვის და მისი ხარჯვის პირობები განსაზღვრულია ტრანსფერის გამცემი ხელისუფლების 
მიერ. ტრანსფერის მიმღებ ადგილობრივ ხელისუფლებას არ აქვს ტრანსფერის თავისუფლად 
ხარჯვის ავტონომიური უფლება. ხოლო ძირითადი ტრანსფერები შეიძლება დაიხარჯოს მიმღები 
ადგილობრივი ხელისუფლების სურვილისამებრ. ეს უკანასკნელი ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის 
დაფინანსების უფრო ეფექტური საშუალებაა, განსაკუთრებით გამოთანაბრების მიზნით ხარჯვისთვის. 
თუმცა, სპეციალური ტრანსფერიც საკმაოდ ეფექტური საშუალებაა, განსაკუთრებით გარკვეული 
ინოვაციური პროექტების დასაფინანსებლად, სახელმწიფო სერვისების დასაფინანსებლად და სხვა. 
სპეციალური ტრანსფერები ხელს უწყობენ ადგილობრივი ხელისუფლებას დეცენტრალიზაციის 
რეფორმის დროს ახალი, დამატებითი ფუნქციების შესრულების უზრუნველყოფაში, ასევე კრიზის 
შემდგომი თუ ბუნებრივი სტიქიებით მიყენებული ზარალის ანაზღაურებაში. უკანასკნელი ფინანსური 
კრიზისის დროს რამდენიმე ქვეყანაში დისკრეციული სპეციალური ტრანსფერები აქტიურად იქნა 
გამოყენებული ეკონომიკის სტიმულირების დროს. 

როგორც ზევითაა მოცემული, OECD სპეციალურ და ძირითად ტრანსფერებს ყოფს სავალდებულო და 
დისკრეციული ტრანსფერებად. სავალდებულო ტრანსფერი გამცემი მთავრობის სამართლებრივად 
განსაზღვრული ვალდებულებაა. ტრანსფერის ზომა და ხარჯვის პიობები იწერება ამ მიზნით 
შექმნილ სპეციალურ ნორმატიულ დოკუმენტში. ხოლო დისკრეციული ტრანსფერის შემთხვევაში 
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ზომა და ხარჯვის პირობები ნორმატიულად გაწერილი არ არის. თავისი შინაარსიდან გამომდინარე, 
დისკრეციული ტრანსფერი უფრო მოქნილია ვიდრე სავალდებულო ტრანსფერი.

სპეციალური სავალდებულო ტრანსფერი შეიძლება იყოს მიზნობრივი და არა-მიზნობრივი. ძირითადად 
2 ტიპის მიზნობრივი ტრანსფერი გვხდება: 1) ადგილობრივი პროექტების დაფინანსებისთვის 
ტრანსფერის გამცემის მიერ გამოყოფილი ტრანსფერი, იმ პირობით რომ პროექტს ნაწილობრივ 
დააფინანსებს ადგილობრივი მთავრობა. ხარჯვაზე გადაწყვეტილებას იღებს ტრანსფერის გამცემი; 
და 2) იმ შემთხვევაში როცა ტრანსფერის მიმღებს გასაწევი აქვს ხარჯი, რომელიც შესაბამისობაში 
უნდა იყოს ტრანსფერის გამცემის დაფინანსებასთან. ხარჯვაზე გადაწყვეტილებას იღებს 
ტრანსფერის მიმღები. მიზნობრივი ტრანსფერები ძირითადად დროებითია და ხშირ შემთხვევაში 
გამოიყენება ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად ან გარკვეული ზარალის 
ერთჯერადად ასანაზღაურებლად. მიზნობრივი ტრანსფერები აქტიურად გამოიყენება ანტი-
კრიზისულ სტიმულირების პაკეტებში.

ხოლო რაც შეეხება ძირითადი სავალდებულო ტრანსფერების ძირითად მიზნობრივ და შეზღუდულ 
მიზნობრივ ტრანსფერებს. პირველის გამოყენებაში ტრანსფერის მიმღებს სრული თავისუფლება 
აქვს, ხოლო შეზღუდული მიზნობრივის ხარჯვა მხოლოდ სპეციალურად გაწერილი ოდენობით და 
პროგრამისთვის უნდა დაიხარჯოს.

სხვადასხვა ქვეყნების მაგალითები. განსაკუთრებით რთული იყო ფისკალური დეცენტრალიზაციის 
რეფორმის განხორციელება პოსტ-სოციალისტურ ქვეყნებში, სადაც მანამდე არსებული 
ადმინისტრაციულ-გეგმური წყობა მაღალი ცენტრალიზაციის ხარისხით გამოირჩეოდა. როგორც 
უკვე ითქვა, დეცენტრალიზაციის წარმატებულად განხორციელებას სჭირდება შესაბამისი 
ინსტიტუციური გარემო და განვითარებად და მით უმეტეს, პოსტ-სოციალისტურ ქვეყნებში, სადაც 
სახელმწიფო ინსტიტუტები განვითარების საწყის ეტაპზე იყვნენ, დეცენტრალიზაციის რეფორმის 
განხორციელება გარკვეულ პრობლემებს გადააწყდა. ამ პრობლემებიდან დღესაც არ გამოსულა ამ 
ქვეყნების უმრავლესობა. ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, ტრანსფორმაციის 
საწყის ეტაპზე ეკონომიკური პოლიტიკის მთავარი მიზანი მაკროეკონომიკური სტაბილურობის 
უზრუნველყოფა იყო. ამას თან ერთვოდა სტრუქტურული ცვლილებები ეკონომიკაში, პოლიტიკური 
და ეთნიკური კონფლიქტები და ამ ყველაფერმა არასასურველი გარემო შექმნა ფისკალური 
დეცენტრალიზაციისთვის. 

შედარებით მაღალია ადგილობრივი მთავრობის ზომა სკანდინავიის ქვეყნებში. მაგალითად, დანიაში 
ადგილობრივ მთავრობებზე მოდის მთლიანად სახელმწიფო დანახარჯების ნახევარზე მეტი და 
მშპ-ს დაახლოებით მესამედი, ხოლო სოციალური ხარჯები მთლიანად ადგილობრივი ბიუჯეტების 
ნახევარს შეადგენს.

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ადგილობრივი მთავრობების დაფინანსება 
ზიარი გადასახადების და ტრანსფერების საშუალებით განხორციელდა. მხოლოდ რამდენიმე 
განვითარებულმა ქვეყანამ მიანიჭა ადგილობრივ მთავრობას ავტონომია შემოსავლებში, თუმცა 
ეს ქვეყნები მაინც იღებდნენ და ახლაც იღებენ დახმარებას ტრანსფერის სახით. მაგალითად, 
სლოვაკეთში, უნგრეთში და პოლონეთში საკუთარი შემოსავლები მთლიანი შემოსავლების 40 



ანალიზი და რეკომენდაციები ეფექტური ფისკალური დეცენტრალიზაციისთვის 29

პროცენტამდე შეადგენს. ერთის მხრივ, ადგილობრივი მთავრობის საგადასახადო დამოუკიდებლობა 
უზრუნველყოფს ანგარიშვალდებულ და ჯანსაღ ინსტიტუციურ და მარეგულირებელ გარემოს, 
მაგრამ ადგილობრივი საკუთარი რესურსების არათანაბრად გადანაწილების გამო, ადგილობრივი 
მთავრობები მაინც მნიშვნელოვნად არიან დამოკიდებული ზიარ გადასახადებზე და ტრანსფერებზე. 

საშემოსავლო გადასახადი პირდაპირ ადგილობრივ მთავრობაში მიდის ჩრდილოეთის ქვეყნებში და 
შვეიცარიაში. ბევრ ქვეყანაში ხდება საშემოსავლო გადასახადის გაზიარება, მაგალითად ავსტრია, 
გერმანია, უნგრეთი. ამ ქვეყნებში გადასახადს კრეფს ცენტრალური მთავრობა და ანაწილებს 
ადგილობრივ მთავრობებზე. აშშ-ში ადგილობრივი მთავრობის შემოსავალია ბრუნვის გადასახადი.

ქონების გადასახადის ადმინისტრირების სიმარტივიდან გამომდინარე, თითქმის ყველა ევროპულ 
ქვეყანაში, ქონების გადასახადი მთლიანად ადგილობრივ ბიუჯეტში მიდის.

ცხრილში ქვევით მოცემულია ინფორმაცია სხვადასხვა ქვეყანაში ადგილობრივი გადასახადების 
შესახებ:

გადასახადი ადგილობრივია შემდეგ
ქვეყნებში

საშემოსავლო
პირდაპირი ჩრდილოეთის ქვეყნები, 

შვეიცარია
ზიარი ავსტრია, გერმანია, უნგრეთი, 

პოლონეთი
მოგების გადასახადი ავსტრია, დანია,  საფრანგეთი,

გერმანია, ნორვეგია, 
პორტუგალია

ბრუნვის გადასახადი აშშ
ქონების გადასახადი ყველა ევროპული ქვეყანა

(შვედეთის გამოკლებით)

ადგილობრივი მთავრობის შემოსავლებში ადგილობრივი წყაროდან მიღებული შემოსავალი ყველაზე 
დიდია ლიტვაში (80 პროცენტი), ხოლო ყველაზე მცირე ჩეხეთში (3 პროცენტი).

მოკლედ მიმოვიხილავთ ცალკეული ქვეყნების დეცენტრალიზაციის ხარისხს და მთავრობათაშორის 
ფისკალურ ურთიერთობას.

გერმანია. გერმანია არის მაღალი დეცენტრალიზაციის ხარისხის მქონე ფედერაცია, რომლის 
ადგილობრივი ტერიტორიული მოწყობა არის 2 დონიანი - მიწა/ქალაქი და ქალაქი/მუნიციპალიტეტი.
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გერმანიიის ადგილობრივი მთავრობები საკუთარ ხარჯებს ძირითადად აფინანსებენ საგადასახადო 
შემოსავლებით (რომელიც მთლიანი ეროვნული საგადასახადო შემოსავლების 7 პროცენტს 
შეადგენს) და ტრანსფერებით. ადგილობრივ საგადასახადო შემოსავლებში 72 პროცენტი მოდის 
ზიარ გადასახადებზე, ხოლო 16 პროცენტი ფედერალურ გადასახადებზე. გერმანიაში არ არსებობს 
ეგრედ წოდებული საკუთარი გადასახადი, რადგან გადასახადის განაკვეთი წესდება ფედერალური 
მთავრობის მიერ.

ავსტრია. ავსტრია ფედერაციული რესპუბლიკაა, რომელიც დაყოფილია შტატებად, მხარეებად 
და მუნიციპალიტეტებად. ადგილობრივი ფუნქციები გადანაწილებულია შტატებზე და 
მუნიციპალიტეტებზე.

მუნიციპალიტეტების შემოსავლებია: ფედარალური გადასახადები, მუნიციპალური გადასახადები 
და ტრანსფერები. ტრანსფერებზე მოდის ადგილობრივი შემოსავლების ყველაზე დიდი წილი, 
დაახლოებით 40 პროცენტი. ზიარ გადასახადებზე 30 პროცენტამდე, ხოლო ადგილობრივ 
გადასახადებზე დაახლეობით 15 პროცენტი (ძირითადად ქონების გადასახადი). დანარჩენი მოდის 
მოსაკრებლებზე და სხვა არასაგადასახადო შემოსავლებზე.

ფინეთი. უნიტარული სახელმწიფო, რომელიც დაყოფილია რეგიონებად, პროვინციებად და 
მუნიციპალიტეტებად. ადგილობრივი ფუნქციები გადანაწილებულია 2 დონეზე - რეგიონი და 
მუნიციპალიტეტი.

დიაგრამა 6.                         დიაგრამა 7.
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საფრანგეთი. უნიტარული სახელმწიფო, რომელიც დაყოფილია რეგიონებად, დეპარტამენტებად და 
მუნიციპალიტეტებად. საფრანგეთი ტრადიციულად ცენტრალიზებული სახელმწიფო იყო და 1982 
წელს განხორციელდა დეცენტრალიზაციის რეფორმა. ადგილობრივი ფუნქციები გადანაწილებულია 
3 დონეზე - რეგიონი, დეპარტამენტი და მუნიციპალიტეტი.

დიაგრამა 8.                                                                         დიაგრამა 9.
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საფრანგეთის ადგილობრივ მთავრობებს აქვთ როგორც პირდაპირი, ასევე არაპირდაპირი 
დაფინანსება. პირდაპირი დაფინანსება მოდის შემდეგ გადასახადებზე:  მიწის გადასახადი (რომელიც 
იყოფა 2 ნაწილად შენობიანი მიწა და მიწა შენობის გარეშე), გადასახადი როემლსაც იხდიან 
სახლების და ბინების მესაკუთრე რეზიდენტები და ბიზნესის გადასახადი. მუნიციპალიტეტები და 
დეპარტამენტები შემოსავალს იღებენ ყველა გადასახადიდან, ხოლო რეგიონი ფინანსდება მიწის და 
ბიზნესის გადასახადით. გარდა ამისა, რეგიონები ნაგვის გატანის მოსაკრებელს.

იტალია. უნიტარული საპარლამენტო რესპუბლიკა, რომელიც დაყოფილია რეგიონებად, 
პროვინციებად და მუნიციპალიტეტებად. ადგილობრივი ფუნქციები გადანაწილებულია სამივე 
დონეზე. ადგილობრივი შემოსავლები შედგება საკუთარი გადასახადებისგან, ზიარი გადასახადებისგან 
და ტრანსფერებისგან და სხვა შემოსავლებისგან.
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დიაგრამა 10.                                                                     დიაგრამა 11.
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ესპანეთი. კონსტიტუციური მონარქია, რომელიც დაყოფილია ავტონომიებად, პროვინციებად და 
მუნიციპალიტეტებად. ადგილობრივი ფუნქციები გადანაწილებულია სამივე დონეზე.

დიაგრამა 12.                                                                         დიაგრამა 13.
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პორტუგალია. უნიტარული რესპუბლიკა, რომელიც დაყოფილია პარიშებად და მუნიციპალიტეტებად. 
ადგილობრივი ფუნქციები გადანაწილებულია ორივე დონეზე.

დიაგრამა 14.                                                                               დიაგრამა 15.
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შვედეთი. კონსტიტუციური მონარქია და უნიტარული სახელმწიფო, რომელიც დაყოფილია 
მხარეებად და მუნიციპალიტეტებად. ადგილობრივი ფუნქციები გადანაწილებულია ორივე დონეზე. 
ადგილობრივი თვითმმართველობის შემოსავლის ძირითად წყაროს წარმოადგენს ადგილობრივი 
საშემოსავლო გადასახადი, რომლის განაკვეთი შესაძლოა განსხვავებული იყოს სხვადასხვა მხარეში 
და მუნიციპალიტეტში.

დიაგრამა 16.                                                                      დიაგრამა 17. 
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ჩეხეთი. ჩეხეთის ტერიტორიული მოწყობა შედგება 3 დონის ადგილობრივი თვითმმართველობისგან - 
რეგიონი, მხარე და მუნიციპალიტეტი. ადგილობრივი მთავრობის შემოსავლის წყაროებია: საგადასახადო 
შემოსავალი, მოსაკრებელი, სხვა არასაგადასახადო შემოსავალი და ტრანსფერი. საგადასახადო 
შემოსავალი ნაწილდება ზიარ გადასახადებს და ადგილობრივ ქონების გადასახადს შორის. ზიარ 
გადასახადებზე მოდის მთლიანი ადგილობრივი შემოსავლის 40 პროცენტზე მეტი, ადგილობრივ ქონების 
გადასახადზე დაახლოებით 2 პროცენტი, ხოლო დანარჩენი ნაწილდება ტრანსფერზე (დაახლოებით 40 
პროცენტი) და სხვა არასაგადასახადო შემოსავლებზე და მოსაკრებლებზე.

პოლონეთი. პოლონეთის ტერიტორიული მოწყობა აგებულია 3 დონეზე - რეგიონი, მხარე და 
მუნიციპალიტეტი. ადგილობრივი მთავრობის შემოსავლები შემდეგი წყაროებიდან მოდის: 1) 
საკუთარი შემოსავლები, ძირითადად ადგილობრივი გადასახადებისგან, რომელთა განაკვეთს 
აწესებს ადგილობრივი მთავრობა, მაგრამ ამავე დროს, მაქსიმალური განაკვეთი დაწესებულია 
პარლამენტის მიერ. მხოლოდ მუნიციპალიტეტს აქვს საკუთარი გადასახადის განაკვეთის დადგენის 
კანონით მინიჭებული უფლება. 2) ზიარი საშემოსავლო და მოგების გადასახადები; 3) ძირითადი და 
სპეციალური ტრანსფერები.

მთავარი ადგილობრივი გადასახადია ქონების გადასახადი, რომლითაც იბეგრება როგორც შენობები, 
ასევე მიწა. სხვა ადგილობრივი გადასახადებია: სასოფლო-სამეურნეო მიწის გადასახადი, ტყის 
გადასახადი, გადასახადი სატვირთო ავტომობილებზე, ავტობუსებზე და ტრაქტორებზე და სხვა.

ცენტრალიზებული საშემოსავლო და მოგების გადასახადის გაზიარება ხდება იურისდიქციებზე, 
თითოეულ იურისდიქციაში ამოღებული გადასახადის პროპორციულად. შედეგად, დაახლოებით 
საშემოსავლო გადასახადის ნახევარი და მოგების გადასახადის მეოთხედი ნაწილდება ადგილობრივ 
მთავრობებზე.

ძირითადი ტრანსფერი მოიცავს 3 ელემენტს: განათლება, გამოთანაბრება და დაბალანსება 
(რეგიონებს შორის). ყველაზე დიდი წილი მოდის განათლების სექტორზე განკუთვნილ ტრანსფერზე 
და გამიზნულია დაწყებითი და საშუალო განათლების დაფინანსებისთვის. ტრანსფერის ოდენობის 
გაანგარიშება ხდება თითოეულ მოსწავლეზე გარკვეული კორექტირებით, სადაც გათვალისწინებულია 
სკოლების და უნარშეზღუდული მოსწავლეების წონები. განათლების ტრანსფერის განაწილების 
წესები განსაზღვრულია განათლების სამინისტროს მიერ ცენტრალური მთავრობის გაერთიანებულ 
კომიტეტთან შეთანხმების შემდეგ. გამოთანაბრების ტრანსფერი ითვლება ერთ სულ მოსახლეზე 
საგადასახადო შემოსავლის მიხედვით. ხოლო მესამე, დაბალანსების ტრანსფერი ემსახურება 
რეგიონებს შორის ჰორიზონტალურ დაბალანსებას.

რუმინეთი. რუმინეთი არის უნიტარული სახელმწიფო, რომლის ტერიტორიული მოწყობა და 
ფუნქციების გადანაწილება 2 დონიან თვითმმართველობას მოიცავს - მხარე და მუნიციპალიტეტი. 
ადგილობრივი თვითმმართველობის შემოსავლები შედგება საკუთარი საგადასახადო და 
არასაგადასახადო შემოსავლებისგან, ზიარი გადასახადებისგან და ტრანსფერებისგან.

ხორვატია. ხორვატია არის უნიტარული სახელმწიფო რეგიონული და მუნიციპალური ადგილობრივი 
თვითმმართველობის მოწყობით. ადგილობრივი მთავრობის საკუთარი შემოსავლების მიღების 
ფისკალური ავტონომია ძალიან დაბალია. ძირითად შემოსავალს შეადგენს ზიარი გადასახადი. 
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საკუთარი გადასახადიდან ადგილობრივი მთავრობა იღებს კონსოლიდირებული ეროვნული 
შემოსავლის მხოლოდ 1 პროცენტს. არასაგადასახადო შესოსავლები ზიარი გადასახადების შემდეგ 
ყველაზე მსხვილი საშემოსავლო წყაროა და შედმეგ მოდის ცენტრალური მთავრობის ტრანსფერები.

სომხეთი. სომხეთი არის უნიტარული, ნაწილობრივ დეცენტრალიზებული სახელმწიფო. 
ადგილობრივი თვითმმართველობა მხოლოდ ყველაზე დაბალ დონეზე - მუნიციპალიტეტის დონეზე 
მოქმედებს. ქონების და მიწის გადასახადი 100 პროცენტით მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტში 
მიდის. ყოველწლიურად ხდება მოგების გადასახადის და სხვადასხვა მოსაკრებლების (მაგალითად, 
ეკოლოგიური, გზის) ადგილობრივ ბიუჯეტზე გაზიარება. ადგილობრივ თვითმმართველობას 
შეუძლია გადასახადის განაკვეთის დაწესება, მაგრამ კანონმდებლობით განსაზღვრულ ლიმიტებში.

აზერბაიჯანი. აზერბაიჯანი არის უნიტარული, ნაწილობრივ დეცენტრალიზებული სახელმწიფო. 
ადგილობრივი თვითმმართველობა მხოლოდ ყველაზე დაბალ დონეზე - მუნიციპალიტეტის დონეზე 
მოქმედებს. კონსტიტუციის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტებს აქვთ ადგილობრივი გადასახადების 
და მოსაკრებლების დაწესების უფლება. ადგილობრივი გადასახადებია: მიწის გადასახადი, ქონების 
გადასახადი, მოგების გადასახადი, რომელიც იბეგრება მუნიციპალურ ქონებიდან. ადგილობრივ 
ბიუჯეტში საკუთარი გადასახადების და მოსაკრებლების წილი დაახლოებით 25 პროცენტია, მათ 
შორის საგადასახადო შემოსავლები ძირითად ნაწილს შეადგენს (დაახლოებით 22 პროცენტი). ხოლო 
ტრანსფერების წილი ადგილობრივ ბიუჯეტებში დაახლოებით 10 პროცენტია.

სამხრეთ კორეა. უნიტარული რესპუბლიკა, რომელიც დაყოფილია პროვინცია/დიდი ქალაქები/
სპეციალური ქალაქები და მხარეები/ქალაქები/უბნები. ადგილობრივი ფუნქციები გადანაწილებულია 
ორივე დონეზე.

დიაგრამა 18.                                                                                   დიაგრამა 19.

 

წყარო: The Global Network of Cities, Local and Regional Governments (UCLG), Country Profiles, http://www.uclg.org

სამხრეთ კორეის ადგილობრივი ხელისუფლების შემოსავლები შედგება საკუთარი გადასახადებისგან, 
ზიარი გადასახადებისგან, სუბსიდიებისგან და სხვა არასაგადასახადო შემოსავლებისგან.
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ადგილობრივი და ზიარი 
გადასახადების პრაქტიკის 
შესწავლა, ანალიზი  და  პერსპექტივა 
საქართველოში

საგადასახადო სისტემის ევოლუციის მიმოხილვა. საქართველოში თვითმმართველობის ფისკალური 
ისტორიის ათვლა იწყება 1995 წლიდან, როდესაც პარლამენტმა მიიღო კონსტიტუცია, რომელიც 
თვითმმართველობას აღიარებდა, როგორც მოქალაქეთა ძირეულ უფლებას. 1997 წლის ოქტომბერში 
პარლამენტმა მიიღო კანონი ადგილობრივი მმართველობისა და თვითმმართველობის შესახებ,  
რომელმაც საფუძველი დაუდო სუბნაციონალურ დონეზე საჯარო ხელისუფლების განხორციელების1 
ორდონიან სისტემას რაიონულ (მუნიციპალურ) და პირველ (სოფლების, ქალაქების) დონეებზე. 
თვითმმართველობის ორგანოებს მიენიჭათ ექსკლუზიური და ნებაყოფლობითი კომპეტენციები. 
რაიონის დონეზე არსებულმა მმართველობის ორგანოებმა შეითავსეს საერთო სახელმწიფოებრივი 
და ადგილობრივი კომპეტენციები. კანონით განისაზღვრა თვითმმართველი ქალაქების ჩამონათვალი, 
რომლებსაც მიენიჭათ ორივე დონის კომპეტენციები. კანონი დასაშვებად მიიჩნევდა კოპეტენციების 
და შესაბამისი ფინანსური სახსრების გადაცემას მმართველობის დონეებს შორის, როგორც ქვემოდან-
ზემოთ ისე ზემოდან ქვემოთ. 

თვითმმართველობის სისტემის ფორმირებას თან ახლდა სუბნაციონალური ფისკალური სისტემის 
ჩამოყალიბება. 1997 წელს მიღებული საგადასახადო კოდექსით შემოღებული იქნა ადგილობრივი 
გადასახადები. გარდა ამისა, კანონონებით „საბიუჯეტო სისტემისა და საბიუჯეტო უფლებამოსილებათა  
შესახებ“ და „სახელმწიფო გადასახადებიდან აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკებისა 
და საქართველოს სხვა ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებში ანარიცხების გრძელვადიანი 
ეკონომიკური ნორმატივების შესახებ“ განისაზღვრა სახელმწიფო გადასახადები, რომელთა წილიც 
მიემართებოდა ადგილობრივ ბიუჯეტებში. 

ცხრილი 17. ადგილობრივი და სახელმწიფოებრივი გადასახადები

ადგილობრივი (პირველი დონის) 
ბიუჯეტში მიმართული გადასახადები

ადგილობრივი მმართველობების და ა.რ.-ების ბიუჯეტებში 
ნაწილობრივ მიმართული საერთო სახელმწიფო 

გადასახადები

1. სათამაშო ბიზნესის გადასახადი 
2. სასტუმრო ბიზნესის გადასახადი 
3. საკურორტო გადასახადი
4. რეკლამის გადასახადი 
5. ადგილობრივი სიმბოლიკის გამოყენების 

გდასახადი 
6. მიწის გადასახადი

7. საშემოსავლო გადასახადი
8. მოგების გადასახადი
9. გარემოს დაბინძურების გადასახადი
10. ბუნებრივი რესურსების გამოყენების გადასახადი
11. ქონების გადასახადი
12. გადასახადი ქონების გადაცემაზე
13. სათამაშო ბიზნესის გადასახადი
14. გადასახადი ეკონომიკურ აქტივობაზე (შინაარსის მიხედვით 

იგივე რაც გაყიდვების გადასახადი)

1  კანონის მიხედვით ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებს ეწოდა თვითთმამრთველობის (სოფლის დონე) და მმართველობის ორგანოები 
(რაიონის დონე)



ანალიზი და რეკომენდაციები ეფექტური ფისკალური დეცენტრალიზაციისთვის 37

ამ სისტემას აღმოაჩდა ნაკლოვანებები. სუსტი ადმინისტრირების პირობებში ვერ ხერხდებოდა 
ადგილობრივი გადასახადებიდან მნიშვნელოვანი რესურსების მობილიზაცია. 2003 წელს პორველი 
დონის ბიუჯეტებში მხოლოდ 23 მილიონი ლარი შევიდა. გარდა ამისა,  ეკონომიკური აქტივობის 
არათანაბარი განაწილების გამო მოხდა შემოსავლების პოლარიზაცია ორ, შედარებით განვითარებულ 
ურბანულ ცენტრებში - თბილისსა და ბათუმში. სუბნაციონალურ ხელისუფლებების შემოსავლების 
76% აღნიშნულ სუბიექტებზე მოდიოდა.  

დეცენტრალზიაციის რეფორმის მეორე ფაზა ინიცირებული იქნა 2005 წელს. რეფორმის მიზანს 
ეფექტიანი თვითმმართველობების ჩამოყალიბება წარმოადგენდა, რომლებსაც თვითკმარობის 
უფრო მაღალი ხარისხი ექნებოდათ.  მიზნის მისაღწევად განხორციელდა თვითმმართველ ერთეულთა 
შერწყმა და მუნიციპალიტეტების ჩამოყალიბება ყოფილი რაიონების ტერიტორიულ საზღვრებში. 
2005 წელ მიღებული თვითმმართველობის შესახებ ახალი ორგანული კანონით ჩამოყალიბდა 
თვითმმართველობის ერთდონიანი სისტემა. თვითმმართველი ერთეულების რაოდენობა 1000-
დან 69-მდე შემცირდა და 5 თვითმმართველი ქალაქის და 64 მუნიციპალიტეტის შემადგენლობით 
ჩამოყალიბდა.

თვითმმართველობის შესახებ ორგანულმა კანონმა განსაზღვრა კომპეტენციები და ინსტიტუციური 
მოწყობის ზოგადი ჩარჩოები. ჩამოყალიბდა ხელისუფლების ორი შტო - აღმასრულებელი და 
საკანონმდებლო. კანონი ძირითადად შესაბამისობაში იყო ევროპულ ქარტიასთან და განსაზღვრავდა 
დელეგირებულ,  ნებაყოფლობით და ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს. უკანასკნელი მოიცვდა 
ადგილობრივი სერვისების მიწოდების ზოგადი მენეჯმენტის და სოციალ-ეკონომიური განვითარების 
დაგეგმვა-განხორციელბის ფუნქციებს. თვითმმართველობებს მიეცათ საკუთარ უფლებამოსილებებზე 
გაღებული ხარჯების განკარგვის სრული უფლებამოსილება. ფისკალური შემოსავლების ამოღების 
ადმინისტრირება (გარდა ადგილობრივი მოსაკრებლებისა) დაევალა ცენტრალური ხელისუფლებას 
შემოსავლების სამსახურს. 

რეფორმას თან ახლდა რადიკალური ცვლილებები საგადასახადო კოდექსში. 19 არსებული 
გადასახადი, რომელთა შორის 5 ადგილობრივ გადასახადს წარმოადგენდა, შემცირდა 8-მდე 
(იხ. ცხრილი 18). მთავრობამ გადაწყვიტა უარი ეთქვა არაეფექტიან გადასახადებზე, რომელთა 
ადმინისტრირება სირთულეებთან იყო დაკავშირებული და მნიშვნელოვანი შემოსავლის წყაროს არ 
წარმოადგენდა. 2003 წელს ადგილობრივი გადასახადები მთლიანი საგადასახადო შემოსავლების 
მხოლოდ 4,4 პროცენტს შეადგენდა. მაჩვენებელი მომდევნო 2004 წელს 0,5 პროცენტადმდე დაეცა, 
რაც განაპირობა საგადასახადო კორუფციასთან ტოტალურმა ბრძოლამ, რომლის შედეგადაც 
საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადების წილი მთლიან შემოსავლებში გაიზარდა. სამწუხაროდ 
ყურადღება ექცეოდა მხოლოდ საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადების ადმინისტრირებას 
(მოგება, დღგ, საშემოსავლო). ამიტომ რთულია ითქვას რამდენად არაეფექტიანი იყო მოქმედი 
ადგილობრივი გადასახადები და მოსაკრებლები და გამართლებული იყო თუ არა მათი გაუქმება. 
ზოგიერთი მათგანი სრულად აკმაყოფილებდა ადგილობრივი გადასახადის საჭირო თვისებებს 
(ადგილობრივი საგადასახადო ინცინდენტი, ადმინისტრირების სიამრტივე, ბაზის არამობილურობა, 
და ა.შ.)  და სათანადო ზომების გატარების შემთხვევაში მნიშვნელოვანი შემოსავლების მობილიზების 
პოტენციალი გააჩნდათ. მცირე შემოსავლებს განაპირობებდა კორუფცია, საგადასახადო 
დისციპლინის არქონა და ადგილობრივი ხელისუფლების ფისკალური უპასუხისმგებლობა. 
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ცხრილი 18. საგადასახადო სისტემის 2005 წლის რეფორმის შედეგად შემოღებული ადგილობრივი 
და სახელმწიფო გადასახადები

სახელმწიფო გადასახადები ადგილობრივი გადასახადები

1. საშემოსავლო გადასახადი (ზიარი)

2. მოგების გადასახადი (ზიარი)

3. სოციალური გადასახადი

4. დ.ღ.გ.

5. აქციზი

6. საბაჟო გადასახადი

7. ქონების გადასახადი  

8. სათამაშო ბიზნესის გადასახადი

ახალი კოდექსით პროგრესული საშემოსავლო გადასახადი (12-20 პროცენტი) შეცვალა ფიქსირებული 
განაკვეთის საშემოსავლო გადასახადმა, რომლის ოდენობა 12 პროცენტით განისაზღვრა. მოგების 
გადასახადი განისაზღვრა 20 პროცენტით. ხელფასზე დარიცხული სოციალური დაზღვევის 
გადასახადი 30 პროცენტიდან 20 პროცენტამდე შემცირდა. მოგვიანებით, 2007 წელს, მოხდა მისი 
აგრეგირება საშემოსავლო გადასახადთან და მისი ოდენობა 25 % განისაზღვრა. საბოლოოდ 2009 
წლიდან გადასახადი შემცირდა 20 პროცენტამდე.  

ადგილობრივი გადასახადების რაოდენობა 2-მდე შემცირდა - ქონების და სათამაშო ბიზნესის 
გადასახადი. ამ უკანასკნელის ტრანსფორმაცია ადგილობრივ მოსაკრებლად მოხდა 2007 წელს. 
ადმინისტრირების წესებით მისი, როგორც გადასახადის შინაარსი არ შეცვლილა. მოსაკრებლების 
სისტემის საფუძვლების შესახებ კანონი ადგენს მას როგორც სავალდებულო გადასახდელს 
ადგილობრივ ბიუჯეტში, რომელიც განისაზღვრება სახელმწიფოს ეკონომიკური და პოლიტიკური 
ინტერესების შესაბამისად. 

ახალი კოდექსის მიღებისთანავე ადრე არსებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის გადასახადი 
გარდაიქმნა საერთო-სახელმწიფოებრივ მოსაკრებლად და განისაზღვრა სპეციალური კანონით 
ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებლის შესახებ, რომელმაც დაადგინა დასაბეგრი ბაზა 
და განაკვეთები. შემოსავლები მიემართა ადგილობრივ ბიუჯეტებში.

კოდექსით დადგინდა ქონების გადასახადი, რომლის გადამხდელები გახდნენ ფიზიკური და 
იურიდიული პირები. იგი მოიცავდა გადასახადებს სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო-სამეურნეო 
მიწაზე, უძრავ ქონებაზე, არამატერიალურ აქტივებზე და მოძრავ ქონებაზე (ავტომობილები, 
თვითმფრინავები, იახტები). სხვადასხვა ეტაპზე ქონების გადასახადმა განიცადა ცვლილებები (მაგ 
გაუქმდა გადასახადი ავტომობილებზე), თუმცა მნიშვნელოვანი ცვლილებები როგორც განაკვეთებს 
ისე საგადასახადო ბაზას არ განუცდია.  

შემოსავლების სხვა წყაროები ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის განსაზღვრულია 
კანონმდებლობით (კანონი მშენებლობის ნებართვის შესახებ, კანონი ლიცენზიებისა და ნებართვების 
შესახებ, კანონი მოსაკრებლების საფუძვლების შესახებ და კანონი ადგილობრივი მოსაკრებელბის 
შესახებ). დღეის მდგომარეობით, თვითმმართველობას გააჩნია 50 სახის შემოსავლის წყარო, 
რომელთა ჩამონათვალს განსაზღვრავს საბიუჯეტო კოდექსი (იხ. დანართი 3). 



ანალიზი და რეკომენდაციები ეფექტური ფისკალური დეცენტრალიზაციისთვის 39

საგადასახადო კოდექსთან ერთად შეიცვალა გადასახადების ბიუჯეტებსშორისი განაწილების 
კანონმდებლობა. ორი მნიშვნელოვანი გადანაწილებითი და მასტაბილურებელი გადასახადი - 
საშემოსავლო და მოგების - წარიმართა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებში 
დერივაციის პრინციპის მიხედვით. ცენტრალურ დონეზე განისაზღვრა უნიფიცირებული განაკვეთები, 
რითაც მოხდა თვითმმართველობებს შორის არაჯანსაღი საგადასახადო შეჯიბრის თავიდან აცილება 
და მაკრო სტაბილურობის ბერკეტი ცენტრალურ ხელისუფლებას დარჩა2. ამ განაწილებამ კვლავ 
გამოიწვია შემოსავლების აკუმულირება ძირითად ურბანულ არეალებში - მსხვილ ქალაქებში, სადაც 
რეგისტრიებული იყო ინდუსტრიული საწარმოები და მომსახურების ბიზნესი. თვითმმართველობები, 
სადაც ეკონომიკა ძირითადად სოფლის მეურნეობას ეფუძნება, რომელიც გათავისუფლებულია 
საშემოსავლო და მოგების გადასახადებისგან, რესურსების მწვავე სიმწირეს განიცდიდნენ. 
შემოსავლების სიჭარბემ გარკვეულ თვითთმმართველობებში წააქეზა უყაირათო ხარჯვა. მდიდარი 
თვითმმართველობები ახორციელებდნენ სხვადასხვა სოციალური დახმარების პროექტებს და 
ინვესტირებას ახდენდნენ ნაკლებსაჭირო ძვირადღირებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებში. ასევე 
აფინანსებდნენ სახელმწიფო სერვისებს, რომლებიც არ შედიოდა ადგილობრივ კომპეტენციებში. 
ფინანსდებოდა ასევე სხვადასხვა კულტურული და გასართობი ღონისძიებები და ა.შ.  

წლების განმავლობაში ცენტრალური მთავრობა ცდილობდა დაებალანსებინა ასიმეტრიულად 
განაწილებული საშემოსავლო ბაზა უპირობო (გამოთანაბრებითი) და სხვა სახის ტრანსფერებით, 
თუმცა გამოყოფილი რესურსების სიმცირე ვერ უზრუნველყოფდა ჰორიზონტალურ 
გამოთანაბრებას. ვითარებას ისიც ამწვავებდა, რომ არასასოფლო-სამეურნეო სამეწარმეო 
საქმიანობა კონცენტრირებული იყო მხოლოდ რამდენიმე მსხვილ ქალაქში. ამიტომ, ხელისუფლების 
გადაწყვეტილებით 2006 წელს მოგების, ხოლო 2008 წლიდან საშემოსავლო გადასახადი გადაეცა 
ცენტრალურ ბიუჯეტს.  შემოსავლების კომპენსირება მოხდა გამოთანაბრებითი და სპეციალური 
ტრანსფერების გაზრდით, თუმცა, არასაკმარისად.  

2008-2013 წლებში, სუბნაციონალურ დონეზე ფისკალურმა მოწყობამ უმნიშვნელო ცვლილებები 
განიცადა. 2014 წელს განხორციელდა თვითმმართველობის რეფორმა, რომლის შედეგადაც არსებულ 
თვითმმართველ ერთეულებს დაემატა 7 თვითმმართველი ქალაქი, რომლებიც მანამდე არსებული 
მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცნეტრებს წარმოადგენდნენ. გაიზარდა და ნათლად 
ჩამოყალიბდა თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები. ამასთან, ხელისუფლებამ 
მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება საშემოსავლო გადასახადის განაწილების წესში ცვლილების 
შესახებ. კერძოდ, განიხილება გადაწყვეტილება  საშემოსავლო გადასახადის 100% თვითმმართელი 
ერთეულების ბიუჯეტებში წარმართვის შესახებ. 

გადაწყვეტილება მნიშვნელოვან ცვლილებებს გამოიწვევს რესურსების განაწილებაში. ერთის მხრივ, 
იგი შეამცირებს/აღმოფხვრის ვერტიკალურ უთანაბრობას ზოგიერთი თვითმმართველობისთვის 
(მაგ.: თბილისის ბიუჯეტმა, რომელიც 2014 წელს დაგეგმილია 769,1 მილიონი ლარით, მომდევნო 
წელს მხოლოდ  საშემოსავლო გადასახადის სახით შესაძლოა მიიღოს  1,35 მლიარდი ლარი), მეორეს 

2  მასტაბილურებელი/მასტიმულირებელი და გადანაწილებითი გადასახადების (როგორებიცაა მოგების და საშემოსავლო გადასახადები) 
ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის გადაცემა არ არის გამართლებული. ცენტრალურ ხელისუფლებას უნდა გააჩდეს მაკროეკონომიკური 
პოლიტიკის ბერკეტები. თუმცა, საქართველოში, როგორც ბაზა ისე განაკვეთები ცენტრალურ დონეზე უნიფიცირებულადაა განსაზღვრული 
და ადგილობრივ ხელისუფლებას არ გააჩნია მათზე დისკრეცია. აქედან გამომდინარე ცენტრალური ხელისუფლება ინარჩჩუნებს მაკრო-
რეგულრების ბერკეტს. ამგვარი პირობებით საშემოსავლო გადასახადის თვითმმართველობებისთვის გადაცემა შეიძლება განვიხილოთ 
როგორც ტრანსფერის ნაერსახეობა.
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მხრივ, მუნიციპალიტეტების უმრავლესობამ და სახელმწიფო ბიუჯეტმა შესაძლოა განიცადოს 
სახსრების უკმარისობთ გამოწვეული ფისკალური შოკი. ამიტომაც მნინელოვანია გადაწყვეტილების, 
როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ ჭრილში განხილვა.  

თვითმმართველობის შემოსავლები ბოლო ათწლეულის განმავლობაში იზრდებოდა. 2003 წელს 
შემოსავლებმა დაახლოებით 530 მილიონი ლარი შეადგინა, მაშინ როცა 2014 წელს დაახლოებით 
1.658 მილიარდი ლარის მობილიზებაა დაგეგმილი. 2014 წლის სახელმწიფო, ა.რ.-ების და 
თვითმმართველობების ბიუჯეტების მთლიანი შემოსავლები 7.909 მილიარდი ლარით განისაზღვრა, 
მათ შორის საგადასახადო შემოსავლები 7.230 მილიარდი ლარის ოდენობით დამტკიცდა. ანუ, 
სუბნაციონალური დონეზე განსაზღვრულია მთლიანი შემოსავლების 21 პროცენტის მობილიზება და 
განკარგვა, რაც უნიტარული სახელმწიფოს პირობებში საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. 

ცხრილი 19. საგადასახადო შემოსავლების დინამიკა 2008-2013 წლები, მილიონი ლარი

2008 2009 2010 2011 2012 2013

საშემოსავლო გადასახადი 1296.3 1119.0 1202.1 1551.1 1764.8 1934.2

მოგების გადასახადი 592.1 517.7 575.9 832.3 850.9 806.5

დ.ღ.გ. 2069.0 2051.7 2203.1 2784.4 3040.4 2847.8

აქციზი 518.5 443.3 560.8 615.1 659.4 722.3

იმპორტის (საბაჟო) გადასახადი 51.9 35.9 70.4 93.1 90.1 89.4

ქონების გადასახადი 131.9 160.2 191.8 220.4 230.1 230.9

სხვა არაკლასიფიცირებული გადასახადები 93.0 61.0 63.5 38.4 35.3 28.2

სულ გადასახადები      4752.7 4388.7 4867.5 6134.8 6671.0 6659.3

წყარო: ფინანსთა სამინისტრო

2013 წლის მონაცემებით, ქვეყნის მთლიანი საგადასახადო შემოსავლების 29 პროცენტი (1.9 
მილიარდი ლარი) საშემოსავლო გადასახადზე მოდის. ქონების გადასახადიდან 230.2 მილიონი ლარის 
მობილიზება მოხერხდა, რაც მთლიანი საგადასახადო შემოსავლების 3,5 პროცენტია (იხ. დიაგრამა 
20).  
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დიაგრამა 20. საგადასახადო შემოსავლები, 2008-წლები2013, წლები

   წყარო: ფინანსთა სამინისტრო

2014 წელს სუბნაციონალურ დონეზე დაგეგმილი შემოსავლების 72 პროცენტს ცენტრალური 
ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტები შეადგენს. ქონების გადასახადის წილი კი 14 პროცენტია. 
რეგიონების მიხედვით ეს მაჩვენებლები განსხვავებულია (იხ. დიაგრამა 21).
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დიაგრამა 21. ადგილობრივი ნიუჯეტების შემოსავლების სტრუქტურა, 2014 წელი დაგეგმილი

როგორც დიაგრამიდან სჩანს, მთლაინად სხვა დონის ბიუჯეტიდან მიღებული შემოსავლების წილი 
მთლიან შემოსავლებში (ვერტიკალური უთანაბრობის კოეფიციენტი) საკმაოდ მაღალია და მერყეობს 
57-დან 93 პროცენტამდე. აღსანიშნავია, რომ 2008 წლის პირველი იანვრიდან საშემოსავლო 
გადასახადის ცენტრალურ ბიუჯეტში წამოღებამ ქვეყნის საშუალო ვერტიკალური უთანაბრობის 
კოეფიციენტი 25 პროცენტიდან 80 პროცენტამდე გაზარდა, რაც შემდგომ წლებში შემცირდა და 
2013 წელს 72 პროცენტზე შენარჩუნდა. გადასახადის განაწილების სისტემის ცვლილების შედეგად 
კოეფიციენტი ქვეყნის მაშტაბით შემცირდება, თუმცა მთელი რიგი თვითმმართველობებისთვის 
ძალზედ უმნიშვნელოდ. 

ვერტიკალური უთანაბრობის შემცირება, მათ შორის ზიარი გადასახადების საშუალებით, ზოგადად 
რეკომენდირებულია რესურსების ეფექტიანი განთავსების მისაღწევად. თვითმმართველობების 
გაზრდილი ავტონომიურობა ხელს შეუწყობს ანგარიშვალდებულების გაზრდას და ეფექტიანობას 
ხარჯვითი საჭიროებებისა და შემოსავლების დაახლოებით. როგორც წესი, ცენტრალური 
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ხელისუფლების ინტერესებშია შემოსავლის წყაროების კონტროლი.  შესაბამისად, იგი ნაკლებადაა 
მოტივირებული შეამციროს ვერტიკალური უთანაბრობა. გამონაკლისი არც საქართველოა. მიუხედავად 
დადებითი ცვლილებებისა, თვითმმართველობები რეალურად მოკლებული არიან ადგილობრივ 
საქმეებზე სრულ დისკრეციას. განვითარების პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება ძირითადად 
ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ხორციელდება. საგზაო და კომუნალური მომსახურების 
ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, შენახვისა და რეაბილიტაციის ხარჯების მნიშვნელოვანი წილი 
ცენტრალური ბიუჯეტიდან ფინანსდება და ადმინისტრირდება ცენტრალური ხელისუფლების 
ორგანოების მიერ. მიუხედავად ამისა, მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება ადგილობრივ ბიუჯეტებში 
ჩაირიცხოს საშემოსავლო გადასახადი დერივაციის პრინციპის მიხედვით. გადაწყვეტილების 
მიზაშეწონილობა ადგილობრივი გადასახადის აგების პრინციპების ჭრილში შეიძლება განვიხილოთ. 

ფისკალური ფედერალზიმის შესახებ ლიტერატურის მიხედვით, თუკი გადასახადი გამოიყენება 
მაკრო სტაბილურობის ინსტრუმენტად და შემოსავლების გადანაწილებისთვის, იგი უნდა 
წარიმართოს ცენტრალურ ბიუჯეტში. ზოგადად, არსებობს თანხმობა იმის შესახებ რომ ეკონომიკის 
სტიმულირების პოლიტიკის გატარება მიზანშეწონილია ეროვნულ დონეზე. რადგანაც ღია ეკონომიკის 
პირობებში ადგილობრივ ფისკალურ შეღავათებს ნაკლებად ახდენს ადგილობრივი ეკონომიკის 
გამოცოცხლებას. აგრეთვე, გადანაწილებითი პოლიტიკა შეუძლებელია იყოს ეფექტური, თუკი იგი 
ხორციელდება ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ. ერთი, რომ დეპრესიულ თვითმმართველობებში 
რესურსი ისედაც მწირია. და მეორეც, გადანაწილებითი გადასახადის ადგილებზე შემოღება 
ფისკალურად მოტივირებულ მიგრაციას უწყობს ხელს.  გარდა ამისა, როგორც წესი, სოციალური 
პოლიტიკის ლოკალიზაციას აუცილებლად მოყვება სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების 
ფაქტიური ან ფიქტიური მიგრაცია მდიდარი რეგიონებისკენ სოციალური დახმარების მისაღებად. 
მაგალითისათვის კმარა ფოთი, სადაც 90-წლებში საშემოსავლო გადასახადის დატოვებას ადგილზე 
ფორმალურად მოსახლეობის რაოდენობის გაზრდა მოყვა. 

ზემოთ აღინიშნა, რომ საქართველოში მოქმედებს საშემოსავლო გადასახადის ერთიანი განაკვეთი, 
რომელიც განსაზღვრულია ცენტრალური ხელისუფლების მიერ. ამდენად, მოქმედი სისტემით 
გადასახადის, როგორც ეკონომიკის მასტიმურილებელი ინსტრუმენტის გამოყენების საშუალებას 
ცენტრალური მთავრობა ინარჩუნებს. თუმცა არსებობს საფრთხე, რომ კვლავ მოხდება შემოსავლების 
აკუმულირება ურბანულ არეალებში. მოქმედი სისტემის მიხდვით, დასაქმებულის საშემოსავლო 
გადასახადის დაკავება ხდება დამქირავებლის მიერ და ბიუჯეტში გადაიხდება საწარმოს/
ორგანიზაციის რეგისტრაციის და არა დაქირავებულის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. 
დამქირავებელთა უმრავლესობა, განსაკუთრებით კი მსხვილი ბიზნესი, რეგისტრირებულია დიდი 
ქალაქებში და საქმიანობას ახორციელებს ადგილებზე წარმომადგენლობების საშუალებით. 
შემოსავლების აკუმულირება გამოიწვევს გადანაწილებითი ხარჯების გაზრდას ადგილებზე. გარდა 
ამისა, სახელმწიფო ბიუჯეტს დააკლდება მნიშვნელოვანი შემოსავლები და კიდევ უფრო გართულდება 
ჰორიზონტალური გამოთანაბრება.  

2007 წელს თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებში ჩარიცხული საშემოსავლო გადასახადის 
მაჩვენებლების განზოგადების მიხედვით (დიაგრამა 22, დანართი 2), 2013 წელს საშემოსავლო 
გადასახადიდან მნიშვნელოვანი შემოსავლები მხოლოდ მსხვილ ურბანულ ცენტრებში იქნებოდა 
აკუმულირებული. ამასთან გაიზრდებოდა ჰორიზონტალური უთანაბრობა თვითმმართველ 
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ერთეულებს შორის. თბილისის ბიუჯეტი დაგეგმილ შემოსავლებზე 870 მილიონი ლარით მეტს 
მიიღებდა.  ტრანსფერტების სრულად ჩანაცვლება მხოლოდ 19 მუნიციპალიტეტში იქნებოდა 
შესაძლებელი, რომელთა ჯამური პროფიციტი 153,9 მილიონს მიაღწევდა. 42 თვითმმართველი 
ერთეულის დეფიციტის შესავსებად ჯამში 171 მილიონის ტრანსფერი იქნებოდა საჭირო. 
სიმულაციის მიხედვით გადასარიცხი ტრანსფერების ოდენობა 794 მილიონი ლარით შემცირდებოდა 
(ავტონომიური რესპუბლიკების და აჭარის თვითმმართველობების გარეშე), თუმცა ა) სახელმწიფო 
ბიუჯეტს საშემოსავლო გადასახადის და დამატებით გადასარიცხი ტრანსფერის (171 მილიონი) 
სახით დააკლდებოდა დაახლოებით 1,96 მილიარდი ლარი და ბ) კიდევ უფრო გაღრმავდებოდა 
ჰორიზონტალური უთანაბრობა თვითმმართველობებს შორის, რისი აღმოფხვრაც დამატებით 
რესურსებს მოითხოვდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. შესაბამისად, სახელმწიფო ბიუჯეტის წმინდა 
დანაკარგი (სუბნაციონალურ დონეზე ჩატანილი შემოსავლები შეადგენდა 1 მილიარდზე ლარზე 
მეტს, რომლის ძირითადი ნაწილი (870 მილიონი) თბილისზე მოვიდოდა. 

სულ 2013 წელს საშ. გად. სახით ადგილზე დატოვებული რესურსი (სიმულაცია)*        1’794’999   

2013 წელს ფაქტიურად მიმართული ტრანსფერი*            965’074   

დეფიციტური ბიუჯეტებისთვის დამატებით საჭირო ტრანსფერი (სიმულაცია)* -         171’016   

სულ სახელმწიფო ბიუჯეტის წმინდა დანაკლისი (სიმულაცია)         1’000’940   

*ა.რ. და აჭარის თვითმმართველობების ბიუჯეტების გარდა

მომდევნო წლებში საგადასახადო ბაზის განაწილება თვითმმართველობებს შორის ნაკლებ 
სავარაუდოა შეიცვალოს. ამდენად, შემოსავლების აკუმულირება ურბანულ ცენტრებში კვლავ 
გარდაუვალი იქნება. 

დაიაგრამა 22 აჩვენებს საშემოსავლო გადასახადს ერთ შრომისუნარიან მოსახლეზე თბილისში 
და მხარეებში 2007 წელს თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებში ჩარიცხული საშემოსავლო 
გადასახადის მაჩვენებლების განზოგადების მიხედვით. ხოლო მუნიციპალიტეტების მიხედვით 
შემოსავლები, ასევე სიმულაციის შედეგად მიღებული სატრანსფერო დეფიციტი და პროფიციტი 
ნაჩვენებია დანართ 2-ში.
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დიაგრამა 22. საშემოსავლო გადასახადი ერთ შრომისუნარიან მოსახლეზე მხარეების მიხედვით, 
2013 წელი, ლარი

2013 წლის საშემოსავლო გადასახადის ფაქტიური მონაცემების მიხედვით გაკეთებული გათვლები 
ასევე ნაკლები ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. მაგალითად: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 
საშემოსავლო გადასახადის სრული დატოვებით (ქალაქ ოზურგეთის ჩათვლით) უთანაბრობის 
კოეფიციენტი 89%-დან 68%-მდე მცირდება. მონაცემების მიხედვით, საშემოსავლო გადასახადის 
პოტენციალი 2013 წელს 5,24 მილიონ ლარი იყო, რაც ერთ სულ შრომისუნარიანი ასაკის მოსახლეზე 
97,9 ლარს შეადგენს. გადასახადის ადგილზე დატოვების შემთხვევაში გადასარიცხი ტრანსფერის 
ოდენობა 22,2 მილიონი ლარიდან 16,9 მილიონ ლარამდე შემცირდებოდა.

ცხრილი 20. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები 2013 წელს, ლარი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები 2013წ. (ლარი)

სულ შემოსავლები                   25’021’550 100%

სულ ტრანსფერები                    22’198’730 89%

გამოთანაბრებითი ტრანსფერი                     7’057’490 28%

ტრანსფერი სახ. ფონდებიდან                   14’916’244 60%

ქონების გადასახადი                      1’756’622 7%

სხვა შემოსავლები                      1’066’190 4.3%

საშემოსავლო გადასახადის პოტენციალი                       5’240’377 21%

საშ. გადასახადი საჯარო სექტორიდან                     2’404’681 10%

საშ. გადასახადი კერძო სექტორიდან                     2’835’696 11%

ტრანსფერი საშ. გად. დატოვების შემთხვევაში                    16’958’361 68%
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დიაგრამა 23. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ფაქტიური შემოსავლების სტრუქტურა

დიაგრამა 24. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის მოდელირებული შემოსავლების 
სტრუქტურა

გურჯაანის მუნიციპალიტეტისთვის (ქალაქ გურჯაანის ჩათვლით) შედეგები მცირედით 
განსხვავებულია. საშემოსავლო გადასახადის პოტენციალი აქ 3,6 მილიონი ლარს შეადგენს (ერთ 
სულ შრომისუნარიანი ასაკის მოსახლეზე 76,1 ლარი) და მისი ადგილზე დატოვების შემთხვევაში 
ტრანსფერის ოდენობა 11,7 მილიონი ლარიდან 8,1 მილიონამდე დაიკლებდა ხოლო ვერტიკალური 
უთანაბრობის კოეფიციენტი 87%-დან 57%-მდე შემცირდებოდა. 
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ცხრილი 21. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები 2013 წელს, ლარი

გურჯაანიის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები 2013წ. (ლარი)  

სულ შემოსავლები                   14’155’110 100%

სულ ტრანსფერები                    11’718’820 83%

გამოთანაბრებითი ტრანსფერი                     5’550’840 39%

ტრანსფერი სახ. ფონდებიდან                     6’017’980 43%

ქონების გადასახადი                      1’434’339 10%

სხვა შემოსავლები                      1’001’950 7.1%

საშემოსავლო გადასახადის პოტენციალი                       3’620’096 26%

საშ. გადასახადი საჯარო სექტორიდან                     1’226’480 9%

საშ. გადასახადი კერძო სექტორიდან                     2’393’617 17%

ტრანსფერი საშ. გად. დატოვების შემთხვევაში                      8’098’725 57%

დიაგრამა 25. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ფაქტიური შემოსავლების სტრუქტურა
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დიაგრამა 26. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის მოდელირებული შემოსავლების 
სტრუქტურა

გაცილებით უკეთესს შედეგებს გვაძლევს სიმულაცია ქ. ქუთაისის შემთხვევაში, სადაც 2013 
წლისათვის საშემოსავლო გადასახადის პოტენციალმა 37,7 მილიონ ლარი შეადგინა (ერთ სულ 
შრომისუნარიან ასაკში მყოფ მოსახლეზე 278 ლარი) და ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩარიცხვით 
ვერტიკალური უთანაბრობის კოეფიციენტს 77%-დან 8%-მდე შეამცირებდა.  აღნიშნული კვლავ 
იმას ადასტურებს, რომ გადასახადის ადგილზე დატოვების შემთხვევაში რესურსების აკუმულირება 
მხოლოდ მსხვილ ქალაქებში მოხდება.  

ცხრილი 22. ქ. ქუთაისის შემოსავლები 2013 წელს, ლარი

ქ. ქუთაისის შემოსავლები 2013 წ. (ლარი)

სულ შემოსავლები                   55’292’111 100%

სულ ტრანსფერები                    42’395’889 77%

გამოთანაბრებითი ტრანსფერი                   27’186’750 49%

ტრანსფერი სახ. ფონდებიდან                   14’903’100 27%

ქონების გადასახადი                      4’302’556 8%

სხვა შემოსავლები                      8’593’666 15.5%

საშემოსავლო გადასახადის პოტენციალი                     37’719’182 68%

საშ. გადასახადი საჯარო სექტორიდან                     6’182’056 11%

საშ. გადასახადი კერძო სექტორიდან                   31’537’126 57%

ტრანსფერი საშ. გად. დატოვების შემთხვევაში                      4’676’707 8%
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დიაგრამა 27. ქ. ქუთაისის 2013 წლის ფაქტიური შემოსავლების სტრუქტურა

დიაგრამა 28. ქ. ქუთაისის 2013 წლის მოდელირებული შემოსავლების სტრუქტურა

აქვე უნდა ითქვას, რომ განაკვეთებზე დისკრეციის გარეშე გადაცემული საშემოსავლო გადასახადი, 
თავისი შინაარსით იგივეა რაც ცენტრალური ხელისუფლების მიერ გადაცემული უპირობო გრანტი, 
რომელის ოდენობაც, ისევე როგორც სხვა ტრანსფერების საქართველოში, არ იქნება დამოკიდებული 
თვითმმართველობის ე.წ. „ფისკალურ მცდელობაზე“ მოახდინოს რესურსების მობილიზაცია ადგილზე 
არსებული საგადასახადო ბაზიდან. აღნიშნული სავარაუდოთ არ გამოიღებს დადებით შედეგებს 
და კიდევ უფრო გაზრდის ადგილობრივი ხელისუფლების ინდეფერენტულობას ადგილობრივი 
შემოსავლის წყაროების მიმართ. 
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ადგილობრივი საგადასახადო შემოსავლების ზრდის პერსპექტივა. საჯარო ფინანსების პრაქტიკა 
ადგილობრივი საგადასახადო შემოსავლების უამრავ მაგალითს გვთავაზობს, თუმცა ადგილზე 
ფისკალური პოლიტიკის განხორციელებას გააჩნია თავისი შეზღუდვები.  მნიშვნელოვანია შემდეგი: 

•	 საგადასახადო ბაზა არ უნდა იყოს მობილური (მოძრავი), წინააღმდეგ შემთხვევაში იზრდება მისი 
მიგრაციის ალბათობა. საშემოსავლო გადასახადი თავისი შინაარსით მობილურია, რადგან მის 
დასაბეგრ ბაზას წარმოადგენს ფიზიკური პირების შემოსავალი. გარდა ამისა, ასეთ შემთხვევაში 
მცირდება ადგილობრივი თვითმმართველობის დისკრეცია გაატაროს საგადასახადო პოლიტიკა. 
არამობილური ბაზა ასევე იმის წინაპირობაა რომ მუნიციპალიტეტები არ ჩაებმებიან განაკვეთის 
შემცირების არაჯანსაღ კონკურენციაში. ამიტომაც, რაც უფრო მეტია ბაზის მობილურობა, მით 
მეტია იმის წინაპირბა რომ მისგან მიღებული შემოსავლები წარიმართოს ცენტრალურ ბიუჯეტში 
და მასზე პოლიტიკა განახორციელოს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ. 

•	 საგადასახადო ბაზა უნდა იყოს წარმოდგენილი ყველა თვითმმართველობაში. მაგალითად, თუ 
ადგილობრივი თვითმმართველობის მნიშნელოვან საშემოსავლო წყაროს წარმოადგენს გადასახადი 
ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის, ბუნებრივია, რომ იქნება განსხვავებები რეგიონებს 
შორის, რადგან ყველა რეგიონი თანაბრად მდიდარი არ არის ბუნებრივი რესურსებით. ამიტომ, 
არ არის სასურველი მიემართებოდეს ადგილობრივ ბიუჯეტში. თუმცა გასათვალისწინებელია, 
რომ აღნიშნული შეიძლება განაწილდეს ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებებს შორის. 
განსაკუთრებით თუკი არსებობს პირობა რომ ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობა ზიანს აყენებს 
ადგილობრივ გარემოს. 

•	 ადგილობრივი გადასახადი უნდა იყოს თვალსაჩინო. რეზიდენტებს გათვითცნობიერებული 
უნდა ჰქონდეთ მათი საგადასახადო ვალდებულება, რაც ხელს უწყობს ანგარიშვალდებელობის 
ხარისხის ამაღლებას.  

•	 გადასახადი არ უნდა იყოს ექსპორტირებადი. ანუ გადასახადის გადამხდელსა და ადგილობრივი 
სერვისების მიმღებს შორის უნდა არსებობდეს პირდაპირი კავშირი.

•	 ადგილობრივი გადასახადის საშუალებით შესაძლებელი უნდა იყოს მნიშვნელოვანი რესურსების 
მობილიზაცია. აღნიშნული აუცილებელია რათა თავიდან იქნეს აცილებული ილუზიური 
ფისკალური ფედერალიზმი. 

•	 შემოსავალი უნდა იყოს სტაბილური. სასურველია რომ შემოსავლების ოდენობა არ იყოს 
დამოკიდებული ეკონომიკის ციკლზე და რყევებზე.

•	 ადგილობრივი გადასახადი უნდა იყოს იოლად ადმინისტრირებადი. ზოგადად მიღებულია, რომ 
გადასახდის ადმინისტრირება უკეთ შეუძლია ცენტრალური ხელისუფლებას, ის უნდა იყოს 
საერთო-ეროვნული და მიექცეს ცენტრალურ ბიუჯეტში. თუმცა, ეს სავალდებულო არ არის. 
თუკი თავისი ხასიათით გადასახადი ადგილობრივია, ეფექტიანობის პრინციპიდან გამომდინარე, 
ადმინისტრირება შეიძლება იკისროს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ, ხოლო პოლიტიკა 
განსაზღვროს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ და შემოსავლები მიექცეს ადგილობრივ ბიუჯეტში. 
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•	 გადასახადები და მოსაკრებლები, ასევე მომსახურების საფასური, რომელიც დაფუძებულია 
სარგებლობის პრინციპზე (მაგ ადგილობრივი გზით სარგებლობის გადასახადი, ან ცენტრალური 
მაგისტრალით სარგებლობის გადასახადი) შესაძლებელია დაწესდეს როგორც ადგილობრივ ისე 
ცენტრალურ დონეზე.  

ზემოთ მოყვანილ არგუმენტებზე დაყრდნობით, ფისკალური ფედერალიზმის ლიტერატურის 
მიხედვით ქონების გადასახადი მიჩნეულია საუკეთესო ადგილობრივ გადასახადად. კარგ გადასახადად 
მიიჩნევა ასევე ადგილობრივი არაგადანაწილებადი საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც გადაიხდება 
დაქირავებულის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით ადგილობრივ ბიუჯეტში. ადგილობრივი 
გადასახდი საცალო გაყიდვებზე (sales tax), რომელსაც აქვს ადგილობრივი საგადასახადო ინცინდენტი, 
ანუ იბეგერება მხოლოდ ადგილზე განხორციელებული საბოლოო სამომხმარებლო გაყიდვები, ასევე 
წარმოადგენს ეფექტიან გადასახადს.  

საქართველოში ქონების გადასახადს გააჩნია ზრდის პერსპექტივა. 2013 წელის მონაცემებით 
ქონების გადასახადის ყველაზე დიდი წილი თბილისზე მოდის (53 %). 2014 წლის გეგმის მიხედვით 
იგივე მაჩვენებელი გაიზრდება 63%-მდე. ზოგადად თბილისში ქონების კაპიტალიზაცია ქვეყნის 
მაშტაბით ყველაზე მაღალია და ქონების გადასახადი მნიშვნელოვან პოტენციალ შეიცავს. თუმცა, 
მოქმედი შეღვათების გამო არ ხდება მისი გამოყენება. 

ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის წილი ადგილობრივი ბიუჯეტების მთლიან შემოსავლებში (16.3 
პროცენტი), საშუალოზე დაბალი, მაგრამ არა საგანგაშო მაჩვენებელია უნიტარული ქვეყნისათვის. 
თუმცა შემოსავლები არათანაბარია თვითმმართველობების მიხედვით. ადგილობრივი გადასახადის 
უმნიშვნელოვანესი წილი დიდი ქალაქებზე მოდის. 

ქონების გადასახადის ძირითადი ნაწილი 87% (მიწაზე გადასახადის ჩათვლით) სამეწარმეო 
საქმიანობისთვის გამოყენებული ქონების დაბეგვრიდან ამოიღება და 235.3 მლნ ლარს შეადგენს. 

რეგისტრირებული ბიზნესის ერთ ერთეულზე თბილისში დაახლოებით 3.1 ათასი ლარი ამოიღება 
(მიწის გადასახადის გარდა). საშუალოდ ქვეყნის მაშტაბით ერთ ბიზნესს სუბიექტზე 2.1 ათასი ლარი 
მოდის. აღნიშნული ქვეყნის დაბალი კაპიტალიზაციის მაჩვენებელია.  

ქონების გადასახადში ფიზიკური პირებიდან ამოღებულ ქონების გადასახადს (გარდა მიწისა) 
უმნიშვნელო წილი უკავია (5.5 პროცენტი) და 14.9 მილიონ ლარს შეადგენს. მაჩვენებელი ერთ სულ 
შრომისუნარიან მოსახლეზე თბილისში 16.1 ლარია, ხოლო ქვეყნის მაშტაბით მხოლოდ 4.8 ლარს 
შეადგენს და მნიშვნელოვნად ჩამორჩება სათამაშო ბიზნესიდან მიღებულ შემოსავლებს (18.8 ლარი 
ერთ სულ შრომისუნარიან მოსახლეზე).

სანდო სტატისტიკური მონაცემების არქონა ართულებს ადგილობრივი ეფექტური საგადასახადო 
ოდენობის განაკვეთის დადგენას. რთულია გათვლების გაკეთება თუ რამდენად არის გამოყენებული 
ადგილობრივი ბაზა შემოსავლების მობილიზაციისათვის. არ არსბეობს მოსახლეობის შემოსავლების 
ზუსტი სტატისტიკა და ადგილებზე არსებული ქონების ღირებულების შესახებ მონაცემები. 
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თუმცა, ქონების გადასახადიდან მიღებული დაბალი შემოსავლები და შეღავათების რაოდენობა 
იმაზე მიუთითებს, რომ ადგილობრივი საგადასახადო ბაზის პოტენციალის გამოყენება არ ხდება. 

იგივე ეხება გადასახადს სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე. 2014  წელს სასოფლო-სამეურნეო ფიზიკური 
პირებისგან გათვალისწინებულია 6.6 მილიონი ლარის (სოფლად მცხოვრებ ერთი შრომისუნარიანი 
მოსახლეზე 4,0 ლარი), ხოლო იურიდიული პირებისგან  27.4 მილიონი ლარის ამოღება. 

ადგილობრივი დაბეგვრის მიზნებისთვის არ გამოიყენება საავტომობილო პარკი, რომლის 
პოტენციალი, ფიქსირებული 50 ლარიანი გადასახადის შემოღების შემთხვევაში უხეში გათვლებით 
50 მილიონ ლარს შეადგენს. 

მნიშვნელოვანია ასევე პარკირების საფასურის პოტენციალი, რომელსაც დღეს არსებული სისტემით 
ფისკალური და მარეგულირებელი ფუნქციები დაკარგული აქვს და მხოლოდ საგზაო მონიშვნებზე 
გაღებული ხარჯების დაზოგვას ემსახურება. მაგალითად თბილისში, სითი პარკის ვალდებულება 
პარკირების ადგილების მონიშვნა და   წესების დარვევით ან/და საფასურის გარეშე პარკირების 
შემთხვევაში ადმინისტრაციული სახდელის დადებაა. ამ საქმიანობისთვის იგი მთლიანად იღებს 
დაწესებულ „გადასახადს“. გაწეული ხარჯების და გადასახადების შემოსავლებიდან გამოქვითვის 
შემდეგ თბილისის ბიუჯეტში მიემართება მხოლოდ წმინდა მოგების წილი, რაც უმნიშვნელოა იმასთან 
შედარებით, თუ რა ფისკალური პოტენციალი გააჩნია შემოსავლის ამ წყაროს. განვითარებულ 
ქვეყნებში პარკირების საფასურს პირველ რიგში მარეგულირებელი ფუნქცია გააჩნია. იგი მაღალია 
ცალკეული უბნების მიხედვით და მუნიციპალურ სადგომებზე ის ამოიღება მხოლოდ დღის 
გარკვეულ მონაკვეთში. საღამოს და ღამის საათებში, ასევე უქმე დღეებში პარკირება უფასოა. უხეში 
გათვლებით მხოლოდ თბილისის ბიუჯეტში პარკირების მოსაკრებლის სახით წლიურად 30 მილიონი 
ლარი შეიძლება შევიდეს, რაც 2013 წელს მოსაკრებლებიდან მიღებული ფაქტიური შემოსავლების 
ნახევარს უდრის.
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რეკომენდაციები

•	 ფინანსთა სამინისტროს მნიშვნელოვანი არჩევანის გაკეთება მოუწევს საშემოსავლო გადასახადის 
ადგილზე დატოვება დაბეგვრის წყაროს ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე მოახდინოს 
თუ ფიზიკური პირის რეგისტრაციის ადგილიდან გამომდინარე. ადგილობრივი გადასახადის 
პრინციპიდან გამომდინარე, სასურველია, რომ ეს მოხდეს გადამხდელის რეგისტრაციის 
ადგილის შესაბამისად, რადგან ფიზიკური პირები მომსახურებას საცხოვრებელი ადგილის 
მიხედვით იღებენ და შესაბამისად, ანგარიშვალდებული არიან საკუთარი თვითმმართველობის 
წინაშე (თუმცა რადგან საქართველოში ჩაწერის სავავალდებულოობა არ მუშაობს, ბევრი 
დასაქმებული ჩაწერილია ერთ ადგილზე და მომსახურებას იღებს სხვაგან). თუ საშემოსავლო 
გადასახადი დარჩება გადამხდელის რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით, მაშინ დამსაქმებელს 
მოუწევს თითოეულ დასაქმებულზე დაკავებული გადასახადის მისი რეგისტრაციის ადგილის 
მიხედვით გადახდა. მაგალითად, თბილისში რეგისტრირებულ კერძო კომპანიაში ან რომელიმე 
სახელმწიფო უწყებაში მომუშავე დასაქმებულისთვის (რომელიც რეგისტრირებულია (ჩაწერილია) 
სხვა რომელიმე მუნიციპალიტეტში) დაკავებული საშემოსავლო გადასახადის თანხის გადარიცხვა 
უნდა მოხდეს დასაქმებულის რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით, სხვადასხვა სახაზინო 
კოდზე, რაც გაართულებს დამსაქმებლის ფინანსურ მენეჯმენტს და მისი ადმინისტრირება 
საკმაოდ რთული იქნება. ამასთან, რთულია წინასწარი გათვლების გაკეთება, რადგან საჭიროა 
საშემოსავლო გადასახადის გადამხდელების სრული ბაზის დეტალური ანალიზი. რაც შეეხება 
ჩვენს ხელთ არსებულ სტატისტიკას, სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულების რაოდენობა 
მუნიციპალიტეტების მიხედვით შედარებით ზუსტია, მაგრამ რთული იქნება მათ მიერ გადახდილი 
პოტენციური საშემოსავლო გადასახადის ოდენობის დათვლა, რადგან ინფორმაცია რეგიონებში 
ხელფასების შესახებ არ მოიპოვება. სახელმწიფო სექტორს გარეთ დასაქმებულების რაოდენობა 
მუნიციპალიტეტების მიხედვით არის შეფასებითი. რთული იქნება ფილიალებში დასაქმებულების 
რაოდენობის გარკვევა, რადგან ამაზე ოფიციალური სტატისტიკა არ არსებობს (დასაქმების 
სტატისტიკას აქვს ფილიალების პრობლემა). საჭირო იქნება კომპანიების დონეზე ინფორმაციის 
გამოთხოვა, რაც საკმაოდ რთული და ფაქტიურად შეუძლებელია. არიან მსხვილი დამსაქმებლები, 
რომლებსაც დიდი ქსელი და ბევრი ფილიალი აქვთ და შესაბამისად, დასაქმებული ჰყავთ 
ადგილობრივი მოსახლეობა. მაგალითად, საქართველოს რკინიგზა, ენერგო პრო, კომერციული 
ბანკები, ბენზინ გასამართი სადგურების მფლობელი კომპანიები, აფთიაქები და სხვა. მივიღებთ, 
რომ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში რეგისტრირებული დასაქმებულების მიერ გადახდილი 
გადასახადი წამოვა თბილისში;

•	 საშემოსავლო გადასახადის ადგილზე დატოვების გადაწყვეტილება მნიშვნელოვან ცვლილებებს 
გამოიწვევს რესურსების განაწილებაში. ერთის მხრივ, იგი შეამცირებს/აღმოფხვრის ვერტიკალურ 
უთანაბრობას ზოგიერთი თვითმმართველობისთვის (მაგალითად: თბილისი, ბათუმი), მაგრამ 
ვითარება არ შეიცვლება თვითთმართველობის უმრავლესობაში. 2008 წელს ცენტრალურ 
ბიუჯეტში საშემოსავლო გადასახადის წამოღებამ ქვეყნის საშუალო ვერტიკალური უთანაბრობის 
კოეფიციენტი 25 პროცენტიდან 80 პროცენტამდე გაზარდა, რაც შემდგომ წლებში შემცირდა და 
2013 წელს 72 პროცენტზე შენარჩუნდა. გადასახადის განაწილების სისტემის ცვლილების შედეგად 
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ქვეყნის მაშტაბით კოეფიციენტი შემცირდება, თუმცა მთელი რიგი მუნიციპალიტეტისთვის 
ძალზედ უმნიშვნელოდ;

•	 2007 წელს თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებში ჩარიცხული საშემოსავლო გადასახადის 
მაჩვენებლების განზოგადების მიხედვით (დანართი 2), 2013 წელს საშემოსავლო გადასახადიდან 
მნიშვნელოვანი შემოსავლები მხოლოდ მსხვილ ურბანულ ცენტრებში იქნებოდა აკუმულირებული. 
ამასთან გაიზრდებოდა ჰორიზონტალური უთანაბრობა თვითმმართველ ერთეულებს 
შორის. თბილისის ბიუჯეტი დაგეგმილ შემოსავლებზე 870 მილიონი ლარით მეტს მიიღებდა.  
ტრანსფერტების სრულად ჩანაცვლება მხოლოდ 19 მუნიციპალიტეტში იქნებოდა შესაძლებელი, 
რომელთა ჯამური პროფიციტი 153,9 მილიონს მიაღწევდა. 42 თვითმმართველი ერთეულის 
დეფიციტის შესავსებად ჯამში 171 მილიონის ტრანსფერი იქნებოდა საჭირო. სიმულაციის 
მიხედვით გადასარიცხი ტრანსფერების ოდენობა 794 მილიონი ლარით შემცირდებოდა 
(ავტონომიური რესპუბლიკების და აჭარის თვითმმართველობების გარეშე), თუმცა ა) 
სახელმწიფო ბიუჯეტს საშემოსავლო გადასახადის და დამატებით გადასარიცხი ტრანსფერის 
სახით დააკლდებოდა დაახლოებით 1,96 მილიარდი ლარი და ბ) კიდევ უფრო გაღრმავდებოდა 
ჰორიზონტალური უთანაბრობა თვითმმართველობებს შორის, რისი აღმოფხვრაც დამატებით 
რესურსებს მოითხოვდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. შესაბამისად, სახელმწიფო ბიუჯეტის წმინდა 
დანაკარგი (სუბნაციონალურ დონეზე ჩატანილი ხარჯი შეადგენდა 1 მილიარდზე მეტ ლარს, 
რომლის ძირითადი ნაწილი (870 მილიონი) თბილისზე მოვიდოდა. 

•	 2013 წლის საშემოსავლო გადასახადის ფაქტიური მონაცემების მიხედვით გაკეთებული 
გაანგარიშებები ასევე ნაკლები ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. მაგალითად, ქ. ქუთაისის, 
გურჯაანის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებისთვის ერთ სულ შრომისუნარიან მოსახლეზე 
საშემოსავლო გადასახადის პოტენციალი, შესაბამისად მხოლოდ 278, 76.1 და 97.9  ლარს 
შეადგენდა. სიმულაციით ვერტიკალური უთანაბრობის კოეფიციენტი მნიშვნელოვნად მხოლოდ 
ქ. ქუთაისისთვის მცირდება, რაც ადასტურებს იმას, რომ გადასახადის ადგილზე დატოვების 
შემთხვევაში რესურსების აკუმულირება მხოლოდ მსხვილ ქალაქებში მოხდება;

•	 გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ თბილისში რეგისტრირებულია მოქმედი საწარმოების 
და დაწესებულებების 51 პროცენტი, ხოლო 2014 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით, ქვეყნის 
მასშტაბით ბიზნეს სექტორში დასაქმებულების 64 პროცენტი თბილისზე მოდის, ხოლო მთლინად 
ქვეყანაში ბიზნეს და სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულების 60 პროცენტი თბილისშია 
დასაქმებული (დანართი 1). მაშინ როდესაც, თბილისის მოსახლეობა მთელი ქვეყნის მოსახლეობის 
26 პროცენტს შეადგენს. როგორც ზემოთ ითქვა საშემოსავლო გადასახადის ადგილზე დატოვებით 
2013 წლისთვის თბილისის მიერ  მიღებული პოტენციური შემოსავლის ოდენობა საკმაოდ დიდია 
სხვა თვითმმართველობებთან შედარებით;
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დიაგრამა 29. თბილისის მოსახლეობა, საწარმოები და დაწესებულებები, ბიზნეს სექტორში 
დასაქმებულები და დასაქმებულები მთლიანად, % ქვეყნის მთლიან მაჩვენებელთან*

წყარო: საქსტატი

*ოფიციალური სტატისტიკით შესაძლებელია მხოლოდ სახელმწიფო სექტორში და ბიზნეს სექტორში 
დასაქმების მაჩვენებლის მიღება. არასამთავრობო სექტორში დასაქმებულების რაოდენობა 
რეგიონის დონეზეც კი არ ამოდის და ამიტომ ანალიზისთვის და შეფასებისთვის გამოყენებულია 
მხოლოდ სახელმწიფო და ბიზნეს სექტორში დასამქების მაჩვენებლები

•	 თუ საშემოსავლო გადასახადის დაკავება მოხდება დამსაქმებლის რეგისტრაციის მიხედვით, 
აქ საშემოსავლო გადასახადის ადგილზე დატოვების რამდენიმე ძირითადი სცენარი შეიძლება 
განვიხილოთ:

1. ადგილებზე მიღებული ყველა დამსაქმებლის მიერ ფიზიკური პირებისთვის დაკავებული და 
ადგილობრივი ორგანიზაციებიდან თუ კერძო კომპანიებიდან მიღებული შემოსავლიდან ფიზიკური 
პირების მიერ გადახდილი საშემოსავლო გადასახადი. მათ შორის სახელმწიფო სექტორი 
(რომელშიც შედიან სკოლის მასწავლებლებიც), კერძო სექტორი (იგულისხმება ასევე კერძო 
სამართლის ფიზიკური პირების მიერ გადახდილი საშემოსავლო გადასახადი), არასამთავრობო 
სექტორი და თბილისში რეგისტრირებული კომპანიების ფილიალებში დასაქმებულების მიერ 
მიღებული შემოსავლებიდან დაკავებული გადასახადი;

2. ადგილებზე რეგისტრირებული ყველა დამსაქმებლის მიერ ფიზიკური პირებისთვის დაკავებული 
და ადგილობრივი ორგანიზაციებიდან თუ კერძო კომპანიებიდან მიღებული შემოსავლიდან 
ფიზიკური პირების მიერ გადახდილი საშემოსავლო გადასახადი, სახელმწიფო სექტორის 
გამოკლებით. ანუ, არ შედის სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულები;
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3. ადგილებზე რეგისტრირებული მხოლოდ სახელმწიფო სექტორის დასაქმებული პირებისთვის 
დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი;

4. ადგილებზე გადახდილი მთლიანი საშემოსავლო გადასახადის პროცენტული, ეტაპობრივი 
დატოვება წლების მიხედვით გაწერილი. მაგალითად, თავდაპირველად, 20 პროცენტი, მომდევნო 
წლებში ზრდის პერსპექტივით. 20 პროცენტი პირველ წელს, დამატებით 20 პროცენტი შემდეგ 
წელს და ასე შემდეგ.

სცენარი 1 სცენარი 2 სცენარი 3 სცენარი 4

ადგილობრივ სახელმწიფო 
სექტორში დასაქმებულები

კერძო და არასამთავრობო 
სექტორი

კერძო და 
არასამთავრობო 
სექტორი

სახელმწიფო სექტორი პროცენტული ეტაპობრივი 
დატოვება ან/და შერეული 
სცენარი - საშემოსავლო 
გადასახადის მხოლოდ 
ნაწილის დატოვება 
მსხვილ ქალაქებში 

1. 

•	 პირველი სცენარის, სრულად დატოვების შემთხვევაში,  სახელმწიფო ბიუჯეტში საშემოსავლო 
გადასახადი საერთოდ არ წავა და სახელმწიფო ბიუჯეტს დააკლდება დაახლოებით 2 მილიარდი 
ლარი. თუმცა ამავე დროს, მუნიციპალიტეტების უმრავლესობას მაინც დაჭირდება ტრანსფერი 
(დანართ 2-ში მოცემული სიმულაციის შესაბამისად, ასეთი მუნიციპალიტეტების სავარაუდო 
რაოდენობაა 42) და ადგილი ექნება დიდი ქალაქების პოლარიზაციას. ამას აჩვენებს 2007 წლის 
ფაქტიური მონაცემების საფუძველზე გაკეთებეული განზოგადება და 2013 წლის ფაქტიური 
შემოსავლის მიხედვით გაკეთებული გათვლები (ოზურგეთის, გურჯაანის და ქუთისის მაგალითები). 
სისტემის ცვლილებების შედეგად მომდევნო წლებში სახელმწიფო ბუჯეტიდან გამოსაყოფი 
ტრანსფერის მთლიანი ოდენობა შემცირდება დაახლოებით 800 მილიონი ლარით, თუმცა მას 
დააკლდება ერთ მილიარდ ლარზე მეტი საბიუჯეტო რესურსი, რომლიდანაც 900 მილიონი ლარი 
თბილისის ბიუჯეტში წარიმართება.

•	 მეორე სცენარის შემთხვევაში, სახელმწიფო ბიუჯეტს პირველ სცენართან შედარებით ნაკლები 
ოდენობის შემოსავლები დააკლდება. თუმცა, რადგან სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულების 
რაოდენობა მუნიციპალიტეტების უმრავლესობაში კერძო სექტორში დასაქმებულებზე მეტია 
(იხილეთ დანართი 1), ამ მუნიციპალიტეტებში კერძო კომპანიების მიხედვით საშემოსავლო 
გადასახადის ადგილზე დატოვება მათ ფინანსურ მდგომარეობას ვერ გააუმჯობესებს. ამ 
შემთხვევაშიც დადგება ფილიალების პრობლემა და ადგილი ექნება თბილისის შემოსავლების 
პოლარიზაციას. ჩვენს მიერ გაკეთებული 2013 წლის ფაქტიური შემოსავლების შეფასებით, 
2013 წელს მხოლოდ კერძო სექტორმა (ინდ.მეწარმეების ჩათვლით) 1.2 მილიარდ ლარზე მეტი 
საშემოსავლო გადასახადი გადაიხადეს, რაც მისი ადგილზე დატოვების შემთხვევაში სახელმწიფო 
ბიუჯეტს დააკლდება. ამ შემთხვევაში ტრანსფერის ოდენობა გაცილებით ნაკლენი ოდენობით 
შემცირდება, ვიდრე წინა შემთხვევაში;
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•	 მესამე სცენარის შემთხვევაში ადმინისტრირება ყველაზე ადვილი იქნება და შემოსავლების მეტ-
ნაკლებად თანაბრად გადანაწილდება, რადგან სახელმწიფო სექტორის ზომა (საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების ჩათვლით) ყველა მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის რაოდენობის შესაბამისია. 
თუმცა ტრანსფერების საჭიროება მაინც იქნება, თბილისის შემთხვევაშიც ადგილი არ ექნება იმ 
ოდენობის შემოსავლების მობილიზაციას, რასაც ადგილი ჰქონდა წინა 2 სცენარის შემთხვევაში. 
სახელმწიფო ბიუჯეტს ამ შემთხვევაში, მართალია წინა 2 სცენართან შედარებით ყველაზე 
ნაკლები შემოსავალი დააკლდება, მაგრამ ნომინალურ გამოხატულებაში ეს მაინც საკმაოდ დიდი 
ტვირთი იქნება. 2013 წლისთვის ქვეყნის მასშტაბით სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულების 
რაოდენობა სახელმწიფო და კერძო სექტორში მთლიანად დაქირავებით დასაქმებულების 42 
პროცენტს შეადგენდა (2014 წლის პირველი კვარტლისთვის ეს მაჩვენებელი 40 პროცენტია), 
ხოლო საშუალო ხელფასი სახელმწიფო სექტორში უფრო დაბალია ვიდრე კერძო სექტორში. ჩვენს 
მიერ გაკეთებული ფაქტიური შემოსავლების შეფასებით, 2013 წელს მხოლოდ საჯარო სექტორმა 
დაახლოებით 400 მილიონი ლარი საშემოსავლო გადასახადი გადაიხადა, რაც მისი ადგილზე 
დატოვების შემთხვევაში სახელმწიფო ბიუჯეტს დააკლდება, ხოლო ტრანსფერის ოდენობა 
მცირედით შემცირდება. ეს ადმინისტრირების მხრივ ყველაზე მიმზიდველი სჩანს, მაგრამ რადგან 
ადგილობრივი ხელისუფლების მოტივაცია უნდა იყოს საკუთარი საგადასახადო შემოსავლების 
ზრდა, ამ შემთხვევაში მათ არ ექნებათ მოტივაცია იფიქრონ და ხელი შეუწყონ ბიზნეს 
გარემოს ფორმირებას. მხოლოდ საჯარო სექტორიდან მიღებულ საშემოსავლო გადასახადზე 
დამოკიდებულება მათ უბიძგებს საჯარო სექტორში დასაქმების და ხელფასების ზრდაზე; 

•	 მეოთხე სცენარი შეიძლება იყოს წინასწარ განსაზღვრული პროცენტული ოდენობის ეტაპობრივი 
დატოვება. მაგალითად, თავდაპირველად ადგილებზე დარჩეს მთლიანად აკრეფილი საშემოსავლო 
გადასახადის მხოლოდ გარკვეული ნაწილი. მაგალითად, 10 პროცენტი ან 20 პროცენტი. შემდეგ 
კი წლების განმავლობაში ადგილზე დატოვებული შემოსავლების ოდენობა ეტაპობრივად 
გაიზარდოს. დავუშვათ, რომ პირველ ეტაპზე ადგილებზე დარჩეს კერძო სექტორში აკრეფილი 
საშემოსავლო გადასახადის 20 პროცენტი, რაც 2013 წლის ფაქტიური მონაცემების ანალიზის 
საფუძველზე 240 მილიონი ლარი იქნება. მართალია ამ შემთხვევაში ტრანსფერის საჭიროება 
მუნიციპალიტეტების უმრავლესობაში მაინც იქნება და მთლიანად გასაცემი ტრანსფერების 
ოდენობა დიდად არ შეიცვლება. ამ პროცესის დაგეგმვისთვის და შესაბამისი გათვლების 
წარმოებისთვის, საჭირო იქნება:

- შემოსავლების სამსახურში არსებული გადასახადის გადამხდელების ბაზის მოწესრიგება, რომ 
შესაძლებელი იყოს მუნიციპალიტეტების მიხედვით ზუსტი წინასწარი გათვლების წარმოება;

- მუნიციპალურ დონეზე არსებული დასაქმების, შემოსავლების (მათ შორის ხელფასების) და ბიზნეს 
აქტივობის სტატისტიკის არსებობა;

•	 კვლევაში გაკეთებული გათვლების და ზემოთ მოცემული რამდენიმე სცენარის განხილვის 
შედეგად შეიძლება დავასკვნათ, რომ რეფორმას მეტნაკლებად პოზიტიური შედეგი ექნება 
საშემოსავლო გადასახადის სრულად დატოვების შემთხვევაში და მაშინაც სრულად არ მოაგვარებს 
ჰორიზონტალური უთანაბრობის პრობლემას. ადგილი ექნება დიდი ქალაქების შემოსავლების 
პოლარიზაციას და მუნიციპალიტეტების უმრავლესობას (42 მუნიციპალიტეტი) დაჭირდება 
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ტრანსფერი და ამავე დროს, სახელმწიფო ბიუჯეტს დააკლდება 1 მილიარდ ლარამდე საბიუჯეტო. 
ხოლო საშემოსავლოს ადგილზე დატოვების შემთხვევაში ჰორიაზონტალური უთანაბრობა კიდევ 
უფრო გაიზრდება და სახელმწიფო ბიუჯეტს დააკლდება დიდი ოდენობის შემოსავალი (1.2 
მილიარდ ლარზე მეტი კერძო კომპანიების და ინდ.მეწარმეების მიერ გადახდილი საშემოსავლო 
გადასახადის ადგილზე დატოვების შემთხვევაში და 400 მილიონ ლარამდე საჯარო სექტორის მიერ 
გადახდილი საშემოსავლო გადასახადის ადგილზე დატოვების შემთხვევაში). ხოლო ეტაპობრივი 
პროცენტული დატოვება მართალია თავდაპირველ ეტაპზე ადგილობრივ თვითთმმართველობებს 
ფისკალურად არაფერს მისცემს, მაგრამ ცენტრალურ ხელისუფლებას რეფორმის უმტკივნეულო, 
თანდათანობითი განხორციელების საშუალება ექნება;

•	 ზემოთ განხილული სცენარების და შესაბამისი ანალიზის საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ, 
რომ დღეის მდგომარეობით ყველაზეოპტიმალური მე-4 სცენარი, პროცენტული ოდენობის 
ეტაპობრივი ან განსხვავებული პროცენტული წილის დატოვება სჩანს, რაც საშუალებას მისცემს 
ფინანსთა სამინიტროს  წინასწარი გათვლების და ანალიზის საფუძველზე უმტკივნეულოდ 
მოახდინოს რეფორმის განხორციელება.

•	 ყველა სცენარის შემთხვევაში სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით, თბილისი შედარებით 
დიდ შემოსავალს მიიღებს, რადგან როგორც დასაქმების, ასევე რეგისტრირებული საწარმოების 
და დაწესებულებების მაჩვენებელი თბილისში საკმაოდ მაღალია. თბილისში ასევე მაღალია 
საშუალო ხელფასი. ფაქტიურად მივიღებთ იგივეს, რაც იყო 2008 წლამდე. სრულად დატოვების 
შემთხვევაში დადგება 3 ერთმანეთთან დაკავშირებული პრობლემა:

1. თბილისი მიიღებს დიდი ოდენობის გადასახადს, ხოლო დარჩენილი მუნიციპალიტეტების 
უმრავლესობას არ ეყოფათ აკრეფილი საშემოსავლო გადასახადი;

2. თბილისის გარდა მხოლოდ რამდენიმე მუნიციპალიტეტს არ დაჭირდება ტრანსფერი, რაც იმას 
ნიშნავს, რომ ტრანსფერის შემცირებით სახელმწიფო ბიუჯეტი დიდ ეკონომიას ვერ გააკეთებს;

3. ეს ყველაფერი დიდ ტვირთად დააწვება სახელმწიფო ბიუჯეტს, რომელსაც მოაკლდება 
მნიშვნელოვანი შემოსავალი, რაც ბუნებრივია, რომ  სხვადასხვა პროგრამებზე უნდა 
დახარჯულიყო.

შერეული სცენარის გამოყენების შემთხვევაში შესაძლოა გადასახადის განსხვავებული პროცენტული 
წილების დატოვება ადგილზე. მაგ: თბილისს შეიძლება დარჩეს საშემოსავლო გადასახადის მხოლოდ 
50% პროცენტი (მით უმეტეს, რომ თბილისს გააჩნია ქონების გადასახადის ზრდის პოტენციალი). 
ამგვარი მიდგომა მოხსნიდა შემოსავლების პოლარიზაციის საფთხეს და შეამცირებდა სისტემის 
ცვლილების შედეგად ცენტრალური ბიუჯეტის დანაკლისს. ამასთან, სხვა თვითმმართველობებს 
გაეზრდებათ უპირობო შემოსავლების წყარო რომლის განკარგვაშიც დამოუკიდებლები იქნებიან.  

•	 ადგილობრივ ბიუჯეტში მიმართული საშემოსავლო გადასახადი სხვა არაფერია თუ არა  უპირობო 
ტრანსფერის სახეობა.  განაწილების წესში ცვლილების მიუხედავად, იშვიათი გამონაკლისის 
გარდა თვითმმართველობებისთვის აუცილებელი იქნება ტრანსფერების გამოყოფა 
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ცენტრალური ბიუჯეტიდან. ამასთან, თუკი გადასახადი დასაქმებულთა საცხოვრებელი ადგილის 
მიხედვით ჩაირიცხება ბიუჯეტებში, დიდი ალბათობით, საკუთარი შემოსავლებით ვერც ერთი 
თვითმმართველობა დაიკმაყოფილებს ხარჯვით საჭიროებებს. ტრანსფერებს მიიღებენ მათ 
შორის ისეთი ერთეულები, რომლებისთვისაც საშემოსავლო გადასახადი ბიუჯეტის შევსების 
მნიშვნელოვანი წყარო გახდება. შესაბამისად, გადაწყვეტილების აღსრულებამდე აუცილებელია 
რეალურად შეფასდეს 1. ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ტვირთი და 2. დადგინდეს 
ცვლილებების შედეგად წარმოქმნილი დანაკლისის შევსების წყაროები და ოდენობა, როგორც 
ცენტრალური ისე ადგილობრივი ბიუჯეტებისთვის.

საშემოსავლო გადასახადის ადგილობრივ ბიუჯეტებში წარმართვის ერთ-ერთი არგუმენტი 
თვითმმართველობის წახალისებაა, რათა მოიზიდოს ინვესტიციები და ხელი შეუწყოს დასაქმების 
ზრდას. ზოგადად, მიდგომა საფუძველს მოკლებული არ არის, თუმცა გასათვალისწინებელია, 
რომ თუკი თვითმმართველობებს არ მიეცემათ შეღვათების დაწესების ან/და განაკვეთების 
ცვლილების უფლება, აღნიშნული შედეგს არ გამოიღებს (თუმცა ამისთვის საქართველოში 
თვითმმართველობები ჯერ მზად არ არიან და სწორედ ამიტომ, რეფორმა ნაადრევად შეიძლება 
მივიჩნიოთ). ამასთან, მნიშვნელოვანია მიღებული შემოსავალის ზრდა არ იწვევდეს ცენტრალური 
ბიუჯეტიდან მისაღები ტრანსფერის ოდენობის შემცირებას. უმნიშვნელოვანესი პრინციპი, 
რომელიც დაცული უნდა იქნას ტრანსფერის გაანგარიშებისას არის ადგილობრივი საგადასახადო 
ბაზის პოტენციალის და თვითმმართველობის მიერ მისი გამოყენების შეფასება. თუკი აღნიშნული 
პირობა დაცული არ არის, თვითმმართელობებს ეკარგებათ მოტივაცია ხელი შეუწყონ 
ეკონომიკის განვითარებას და ამოიღონ ადგილობრივი გადასახადები და მოსაკრებლები. ამიტომ, 
ტრანსფერის ფორმულის გამოყენებისას პოტენციური შემოსავლები უნდა გაიანგარიშებოდეს 
არა ფაქტიური შესრულების ტრენდით, არამედ არსებული საგადასახადო ბაზის მიხედვით. 
ამდენად, აუცილებელია ცვლილებები საშემოსავლო გადასახადის განაწილების წესში განხილულ 
იქნას ტრანსფერის ფორმულასთან ურთიერთკავშირში და შემუშვდეს გამოთანაბრების ახალი 
მექანიზმი, რომელიც რეალურად უზრუნველყოფს ქვეყნის თვითვმმართველობებში ეკონომიკის 
ადგილობრივ პოტენციალზე დაფუძნებულ  ზრდას.  

•	 ადგილობრივი შემოსავლების ზრდის თვალსაზრისით ქონების გადასახადს გააჩნია პოტენციალი, 
რომლის გამოყენებაც აუცილებელია, რადგან თავისი შინაარსით, ქონების გადასახადი ყველაზე 
სასურველი და ადვილად ადმინისტრირებადი ადგილობრივი გადასახადია. მნიშვნელოვანია ასევე 
ადგილობრივი მოსაკრებლების და მომსახურების საფასურის სისტემის გაუმჯობესება, საიდანაც 
მობილიზებული რესურსი ადგილობრივი ხარჯების დაფარვის მნიშვნელოვანი წყარო შეიძლება 
გახდეს. 
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დანართი 1.

სა წარ მო ე ბი და 
და წე სე ბუ ლე-
ბე ბი (ბიზნეს 

რე გის ტ რი დან), 
ოფი ცი ა ლუ რი 
სტა ტის ტი კა

და საქ მე ბუ ლე-
ბი სა ხელ მ წი-
ფო სექ ტორ ში 

(შედის სა გა ნამ-
ნათ ლე ბო და წე-
სე ბუ ლე ბე ბი), 
ოფი ცი ა ლუ რი 
სტა ტის ტი კა

და საქ მე ბუ ლე ბი 
ბიზ ნეს სექ ტორ ში 
(რეგიონის სა შუ-
ა ლო დან), მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტე ბის 
მაჩ ვე ნებ ლე ბი 

შე ფა სე ბი თი სა წარ-
მო ე ბის სა შუ ა ლო 

რა ო დე ნო ბი დან (არ 
შე დის სა ფი ნანს 

სექ ტო რი)

და საქ მე ბუ-
ლე ბი სა ხელ-

მ წი ფო და 
ბიზ ნეს - სექ-
ტორ ში სულ, 
მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტე ბი 

შე ფა სე ბი თი

თბილისი 48299 174706 317581 492287

ქ. ბათუმი 5931 16587 28914 45501

ქედის მუნიციპალიტეტი 188 1492 898 2390

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 1099 2655 5359 8014

შუახევის მუნიციპალიტეტი 133 1542 623 2165

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 1408 1870 6869 8739

ხულოს მუნიციპალიტეტი 304 1899 1456 3355

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 484 1809 786 2595

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 1152 3725 1873 5598

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 237 1633 384 2017

ქ. ქუთაისი 5186 13921 17011 30932

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 359 1220 1159 2379

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 802 2337 2621 4958

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 711 2544 2320 4864

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 375 1074 1233 2307

ვანის მუნიციპალიტეტი 275 1546 934 2480

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 1255 2246 4120 6366

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 521 1698 1719 3417

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 805 2282 2621 4903

საჩხერის მუნიციპალიტეტი 566 2350 1870 4220

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 226 1313 748 2061

ხონის მუნიციპალიტეტი 305 1916 1009 2925

ახმეტის მუნიციპალიტეტი 259 1792 946 2738

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 855 2383 3133 5516

დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტი 264 2022 961 2983

თელავის მუნიციპალიტეტი 1126 4582 4125 8707

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 359 2069 1311 3380
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საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 433 2080 1584 3664

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 365 1857 1329 3186

ყვარლის მუნიციპალიტეტი 378 1768 1372 3140

დუშეთის მუნიციპალიტეტი 292 1982 1258 3240

თიანეთის მუნიციპალიტეტი 91 789 393 1182

მცხეთის მუნიციპალიტეტი 817 3289 3517 6806

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 105 622 449 1071

ამბროლაურის 
მუნიციპალიტეტი 248 1180 317 1497

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 95 748 122 870

ონის მუნიციპალიტეტი 148 649 189 838

ცაგერის მუნიციპალიტეტი 147 1331 188 1519

ქ. ფოთი 1691 3304 5567 8871

აბაშის მუნიციპალიტეტი 312 1173 1026 2199

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 1875 5400 6209 11609

მარტვილის მუნიციპალიტეტი 426 1471 1411 2882

მესტიის მუნიციპალიტეტი 119 1269 385 1654

სენაკის მუნიციპალიტეტი 920 2253 3040 5293

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 359 1262 1176 2438

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 373 2050 1219 3269

ხობის მუნიციპალიტეტი 411 1469 1347 2816

ადიგენის მუნიციპალიტეტი 198 1081 530 1611

ასპინძის მუნიციპალიტეტი 123 820 329 1149

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 420 2268 1129 3397

ახალციხის მუნიციპალიტეტი 866 3572 2317 5889

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 489 1583 1310 2893

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 177 1650 475 2125

ქ. რუსთავი 2873 6896 13904 20800

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 529 2042 2562 4604

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 1123 3427 5427 8854

დმანისის მუნიციპალიტეტი 142 654 703 1357

თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტი 267 1133 1282 2415

მარნეულის მუნიციპალიტეტი 1241 4524 6007 10531

წალკის მუნიციპალიტეტი 117 936 549 1485

გორის მუნიციპალიტეტი 1794 7173 7263 14436

კასპის მუნიციპალიტეტი 489 1790 1979 3769

ქარელის მუნიციპალიტეტი 224 2018 909 2927

ხაშურის მუნიციპალიტეტი 793 2460 3209 5669

დასაქმებულები სულ (2014 Q1) 94954 335182 495566 829748
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დანართი 3.

საქართველოს სახელმწიფო, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების 
რესპუბლიკურ და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებს შორის 

შემოსულობების განაწილება პროცენტული მაჩვენებლების მიხედვით

 N
შემოსულობების დასახელება

საქართველოს 
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

აფხაზეთისა 
და აჭარის 

ავტონომიური 
რესპუბლიკების 
რესპუბლიკური 

ბიუჯეტები

ადგილობრივი 
თვითმმართველი 

ერთეულების 
ბიუჯეტები

1 2 3 4 5

1 საშემოსავლო გადასახადი:

1.1

გარდა ავტონომიური 
რესპუბლიკების რესპუბლიკური 
ბიუჯეტებისათვის განკუთვნილი 
საშემოსავლო გადასახადისა

100

1.2
განკუთვნილი ავტონომიური 
რესპუბლიკების რესპუბლიკური 
ბიუჯეტებისათვის

100

2 მოგების გადასახადი 100

3 ქონების გადასახადი 100

4 დამატებული ღირებულების 
გადასახადი 100

5 აქციზი 100

6
იმპორტის გადასახადი (12.11.2010. 
N3806 ამოქმედდეს 2011 წლის 1 
იანვრიდან)

100

7

სხვა გადასახადები (მათ შორის, 
სხვა გადასახადები (მათ შორის, 
საგადასახადო ორგანოების მიერ 
გადახდევინებული ჯარიმები, 
რომლებიც არ არის დარიცხული 
კონკრეტულ გადასახადზე), გარდა 
გაუქმებული გადასახადებისა 
(12.11.2010. N3806 ამოქმედდეს 
2011 წლის 1 იანვრიდან)

100



ანალიზი და რეკომენდაციები ეფექტური ფისკალური დეცენტრალიზაციისთვის 63

8

პროცენტები (სარგებელი) 
ცალკეული ხასიათის ფინანსური 
აქტივებიდან, კერძოდ, 
დეპოზიტებიდან (ფასიანი 
ქაღალდებიდან აქციების გარდა), 
სესხებიდან, დებიტორული 
დავალიანებიდან და სხვა 
შემოსავალი პროცენტებიდან, 
განკუთვნილი:

8.1 ცენტრალური ხელისუფლებისათვის 100

8.2 ავტონომიური რესპუბლიკების 
ხელისუფლებისათვის 100

8.3 ადგილობრივი 
თვითმმართველობებისათვის 100

9
შემოსავალი დივიდენდებიდან და 
საქართველოს ეროვნული ბანკის 
მოგებიდან:

9.1
სახელმწიფოს წილობრივი 
მონაწილეობით მოქმედი 
საწარმოების და კერძო 
საწარმოების მოგებიდან

100

9.2

ავტონომიური რესპუბლიკების 
ხელისუფლების წილობრივი 
მონაწილეობით მოქმედი 
საწარმოების და კერძო 
საწარმოების მოგებიდან

100

9.3

ადგილობრივი ხელისუფლების 
წილობრივი მონაწილეობით 
მოქმედი საწარმოების და კერძო 
საწარმოების მოგებიდან

100

9.4 საქართველოს ეროვნული ბანკის 
მოგებიდან 100

10
ბუნებრივი რესურსებით 
სარგებლობისათვის
მოსაკრებელი, გადახდევინებული: 

10.1
ავტონომიური რესპუბლიკების 
ტერიტორიაზე მოპოვებული 
ბუნებრივი რესურსებისათვის

100

10.2

ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულების (გარდა ავტონომიური  
რესპუბლიკების ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულებისა) 
ტერიტორიაზე მოპოვებული 
ბუნებრივი რესურსებისათვის

100

11

შემოსავალი სახელმწიფო მიწის 
იჯარაში და მართვაში (უზუფრუქტი, 
ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, 
რომელიც:
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11.1

განლაგებულია ავტონომიური 
რესპუბლიკების ტერიტორიაზე 
და არ არის ავტონომიური 
რესპუბლიკების სარგებლობაში

65 35

11.2

განლაგებულია ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულების 
(გარდა ავტონომიური 
რესპუბლიკების  ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულებისა) 
ტერიტორიაზე და არ არის 
ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულების სარგებლობაში

65 35

11.3 ავტონომიური რესპუბლიკების 
სარგებლობაშია 100

11.4

ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულების (გარდა ავტონომიური 
რესპუბლიკების ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულებისა) 
სარგებლობაშია

100

12

შემოსავალი ავტონომიური 
რესპუბლიკების საკუთრებაში 
არსებული მიწის მართვაში 
(უზუფრუქტი, ქირავნობა, იჯარა და 
სხვა) გადაცემიდან 

35 65

13

შემოსავალი ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულების 
საკუთრებაში არსებული მიწის 
მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა, 
იჯარა და სხვა) გადაცემიდან 

100

14
შემოსავალი სარგებლობის 
ლიცენზიის გაცემის საფასურიდან, 
გადახდევინებული:

14.1
ცენტრალური ხელისუფლების 
ორგანოთა შესაბამისი 
სამსახურების მიერ

100

14.2
ავტონომიური რესპუბლიკების 
ხელისუფლების ორგანოთა 
შესაბამისი სამსახურების მიერ

100

15 რენტა (გარდა მიწისა), 
გადახდევინებული:

15.1
ცენტრალური ხელისუფლების 
ორგანოთა შესაბამისი 
სამსახურების მიერ

100

15.2
ავტონომიური რესპუბლიკების 
ხელისუფლების ორგანოთა 
შესაბამისი სამსახურების მიერ

100

15.3
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოთა შესაბამისი 
სამსახურების მიერ

100
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16
ამოღებულ იქნეს (12.11.2010. 
N3806 ამოქმედდეს 2011 წლის 1 
იანვრიდან)

100

17 სალიცენზიო მოსაკრებელი, 
გადახდევინებული:

17.1
ცენტრალური ხელისუფლების 
ორგანოთა შესაბამისი 
სამსახურების მიერ

100

17.2
ავტონომიური რესპუბლიკების 
ხელისუფლების ორგანოთა 
შესაბამისი სამსახურების მიერ

100

18 სანებართვო მოსაკრებელი, 
გადახდევინებული:

18.1
ცენტრალური ხელისუფლების 
ორგანოთა შესაბამისი 
სამსახურების მიერ

100

18.2
ავტონომიური რესპუბლიკების 
ხელისუფლების ორგანოთა 
შესაბამისი სამსახურების მიერ

100

18.3
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოთა შესაბამისი 
სამსახურების მიერ

100

19 სახელმწიფო სერტიფიკატის 
მოსაკრებელი 100

20 სარეგისტრაციო მოსაკრებელი 100

21 სახელმწიფო საექპერტიზო 
მოსაკრებელი 100

22 სახელმწიფო ბაჟი, 
გადახდევინებული:

22.1 საქართველოს სასამართლოებში 
განსახილველ საქმეებზე 100

22.2

საქართველოს ტერიტორიაზე 
მოქალაქეობისა და პირადობის 
დამადასტურებელი 
დოკუმენტების გაცემისათვის, 
მოქალაქეთა მდგომარეობის 
აქტების რეგისტრაციისათვის, 
საქართველოს ტერიტორიაზე 
მოქალაქეობისა და ემიგრაცია-
იმიგრაციის საკითხების 
განხილვისათვის:

22.2.1
ცენტრალური ხელისუფლების 
ორგანოთა შესაბამისი 
სამსახურების მიერ

100

22.2.2
ავტონომიური რესპუბლიკების 
ხელისუფლების ორგანოთა 
შესაბამისი სამსახურების მიერ

100
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22.2.3
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოთა შესაბამისი 
სამსახურების მიერ

100

22.3 სხვა სახელმწიფო ბაჟი, 
გადახდევინებული:

22.3.1
ცენტრალური ხელისუფლების 
ორგანოთა შესაბამისი 
სამსახურების მიერ

100

22.3.2
ავტონომიური რესპუბლიკების 
ხელისუფლების ორგანოთა 
შესაბამისი სამსახურების მიერ

100

22.3.3
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოთა შესაბამისი 
სამსახურების მიერ

100

23 საკონსულო მოსაკრებელი 100

24
საჯარო ინფორმაციის ასლის 
გადაღების მოსაკრებელი, 
გადახდევინებული:

24.1
ცენტრალური ხელისუფლების 
ორგანოთა
შესაბამისი სამსახურების მიერ

100

24.2
ავტონომიური რესპუბლიკების 
ხელისუფლების ორგანოთა 
შესაბამისი სამსახურების მიერ

100

24.3
ადგილობრივი  
თვითმმართველობის ორგანოთა 
შესაბამისი სამსახურების მიერ

100

25
სატენდერო მოსაკრებელი 
– სახელმწიფო შესყიდვების 
განხორციელებისას:

25.1 სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით 100

25.2
ავტონომიური რესპუბლიკების 
რესპუბლიკური ბიუჯეტების 
სახსრებით

100

25.3

ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულების ბიუჯეტების 
სახსრებით – ადგილობრივი 
სატენდერო მოსაკრებელი

100

26 შემოსულობა გარე რეკლამის 
განთავსების ნებართვის გაცემიდან   100

27
სამხედრო სავალდებულო 
სამსახურის გადავადების 
მოსაკრებელი, გადახდევინებული:

27.1
ავტონომიური რესპუბლიკების 
ხელისუფლების ორგანოთა 
შესაბამისი სამსახურების მიერ

90 10

27.2
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოთა შესაბამისი 
სამსახურების მიერ

90 10
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28 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 100

29 მოსაკრებელი დასახლებული 
ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 100

30
კულტურული მემკვიდრეობის 
სარეაბილიტაციო არეალის 
ინფრასტრუქტურის მოსაკრებელი

100

31
მოსაკრებელი სპეციალური 
(ზონალური) შეთანხმების 
გაცემისათვის

100

32

32
1

32
2

მოსაკრებელი მშენებლობის 
ნებართვისათვის (გარდა 
განსაკუთრებული მნიშვნელობის 
რადიაციული და ბირთვული 
ობიექტების მშენებლობისა)

მშენებლობის (გარდა 
განსაკუთრებული მნიშვნელობის 
რადიაციული ან ბირთვული 
ობიექტების მშენებლობისა) 
სანებართვო პირობების 
შესრულების დადასტურების 
(ექსპლუატაციაში მიღების) 
თაობაზე აქტის გამოცემის (მასში 
ცვლილების შეტანის) დაჩქარებული 
მომსახურების მოსაკრებელი 
(20.12.2011.N5526)

მშენებლობის სახელმწიფო-
ტექნიკური ზედამხედველობის 
მომსახურების მოსაკრებელი 
(28.06.2012. N6572)

100

100

100

33
შემოსულობა ადგილობრივი 
საქალაქო რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის 
გაცემიდან(28.10.2010. N3775)

100

34 სხვა მოსაკრებელი, 
გადახდევინებული:

34.1
ცენტრალური ხელისუფლების 
ორგანოთა შესაბამისი 
სამსახურების მიერ

100

34.2
ავტონომიური რესპუბლიკების 
ხელისუფლების ორგანოთა 
შესაბამისი სამსახურების მიერ

100

34.3
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოთა
შესაბამისი სამსახურების მიერ

100
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35 არასაბაზრო წესით გაყიდული 
საქონელი და მომსახურება:

35.1 შემოსავალი აქციზური მარკების 
ნომინალური ღირებულებიდან 100

35.2
შემოსავალი სხვა 
საქონლის რეალიზაციიდან, 
გადახდევინებული:

35.2.1
ცენტრალური ხელისუფლების 
ორგანოთა შესაბამისი 
სამსახურების მიერ

100

35.2.2
ავტონომიური რესპუბლიკების 
ხელისუფლების ორგანოთა 
შესაბამისი სამსახურების მიერ

100

35.2.3
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოთა შესაბამისი 
სამსახურების მიერ

100

35.3 შემოსავალი მომსახურებიდან, 
რომელიც გაწეულია:

35.3.1
ცენტრალური ხელისუფლების 
ორგანოთა შესაბამისი 
სამსახურების მიერ

100

35.3.2
ავტონომიური რესპუბლიკების 
ხელისუფლების ორგანოთა 
შესაბამისი სამსახურების მიერ

100

35.3.3
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოთა შესაბამისი 
სამსახურების მიერ

100

35.4

შემოსავალი საერთო-
სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 
ქონების იჯარაში ან მართვაში 
(უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) 
გადაცემიდან

100

35.5

შემოსავალი სახელმწიფო ქონების 
(გარდა მიწისა) იჯარაში ან 
მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა 
და სხვა) გადაცემიდან, რომელიც:

35.5.1
განლაგებულია ავტონომიური 
რესპუბლიკების ტერიტორიაზე და 
სახელმწიფო სარგებლობაშია

65 35

35.5.2

განლაგებულია ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულების 
(გარდა ავტონომიური 
რესპუბლიკების  ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულებისა) 
ტერიტორიაზე და სახელმწიფო 
სარგებლობაშია

65 35

35.5.3 ავტონომიური რესპუბლიკების 
სარგებლობაშია 100
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35.5.4

ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულების (გარდა ავტონომიური 
რესპუბლიკების  ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულებისა) 
სარგებლობაშია

100

35.6

შემოსავალი ავტონომიური 
რესპუბლიკების საკუთრებაში 
არსებული ქონების (გარდა მიწისა) 
იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, 
ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 

35 65

35.7

შემოსავალი ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულების 
საკუთრებაში არსებული ქონების 
(გარდა მიწისა) იჯარაში ან 
მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა 
და სხვა) გადაცემიდან 

100

35.8

შემოსავალი სხვა სახელმწიფო 
ქონების (გარდა მიწისა) იჯარაში 
ან მართვაში (უზუფრუქტი, 
ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, 
გადახდევინებული:

35.8.1
ცენტრალური ხელისუფლების 
ორგანოთა შესაბამისი 
სამსახურების მიერ

100

35.8.2
ავტონომიური რესპუბლიკების 
ხელისუფლების ორგანოთა 
შესაბამისი სამსახურების მიერ

100

35.8.3
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოთა შესაბამისი 
სამსახურების მიერ

100

36 შემოსავალი სანქციებიდან 
(ჯარიმებიდან, საურავებიდან)

36.1

შემოსავალი სხვადასხვა 
სფეროში ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევებიდან, 
გადახდევინებული:

36.1.1
ცენტრალური ხელისუფლების 
ორგანოთა შესაბამისი 
სამსახურების მიერ

100

36.1.2
ავტონომიური რესპუბლიკების 
ხელისუფლების ორგანოთა 
შესაბამისი სამსახურების მიერ

100

36.1.3
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოთა შესაბამისი 
სამსახურების მიერ

100

36.2
შემოსავალი საგზაო მოძრაობის 
წესების დარღვევისათვის 
გადახდილი ჯარიმებიდან

40 60
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36.3
შემოსავალი  საზღვრის უკანონოდ 
დარღვევისათვის გადახდილი 
ჯარიმიდან

100

36.4

შემოსავალი გაცემული სესხის 
დაფარვის ვადის დარღვევისათვის 
გადახდილი საურავიდან, 
გადახდევინებული:

36.4.1
ცენტრალური ხელისუფლების 
ორგანოთა შესაბამისი 
სამსახურების მიერ

100

36.4.2
ავტონომიური რესპუბლიკების 
ხელისუფლების ორგანოთა 
შესაბამისი სამსახურების მიერ

100

36.4.3
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოთა შესაბამისი 
სამსახურების მიერ

100

36.5

შემოსავალი არქიტექტურულ-
სამშენებლო საქმიანობაში 
გამოვლენილი დარღვევებისათვის 
გადახდილი ჯარიმებიდან, 
გადახდევინებული:

36.5.1
ცენტრალური ხელისუფლების 
ორგანოთა შესაბამისი 
სამსახურების მიერ

100

36.5.2
ავტონომიური რესპუბლიკების 
ხელისუფლების ორგანოთა 
შესაბამისი სამსახურების მიერ

100

36.5.3
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოთა შესაბამისი 
სამსახურების მიერ

100

36.6
შემოსავალი საქართველოს 
სისხლის სამართლის კოდექსით 
გათვალისწინებული ჯარიმებიდან

100

36.7 შემოსავალი სხვა ჯარიმებიდან და 
საურავებიდან, გადახდევინებული:

36.7.1
ცენტრალური ხელისუფლების 
ორგანოთა შესაბამისი 
სამსახურების მიერ

100

36.7.2
ავტონომიური რესპუბლიკების 
ხელისუფლების ორგანოთა 
შესაბამისი სამსახურების მიერ

100

36.7.3
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოთა შესაბამისი 
სამსახურების მიერ

100

37

შემოსავალი მიმდინარე 
ტრანსფერებიდან, 
შემოწირულებებიდან და 
ქველმოქმედებიდან (გრანტების 
გარდა), განკუთვნილი:

37.1 ცენტრალური ხელისუფლებისათვის 100
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37.2 ავტონომიური რესპუბლიკების 
ხელისუფლებისათვის 100

37.3 ადგილობრივი 
თვითმმართველობებისათვის 100

38

შემოსავალი სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის არასასოფლო-
სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას 
სანაცვლო მიწის ათვისების 
ღირებულებისა და მიყენებული 
ზიანის ანაზღაურებიდან 

100

39 ვალუტის კურსის ცვლილებით 
გამოწვეული შემოსავალი, 
მიღებული:

39.1 ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 100

39.2 ავტონომიური რესპუბლიკების 
ხელისუფლების მიერ

100

39.3 ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოების მიერ

100

40 შემოსულობა არაფინანსური 
აქტივებიდან:

40.1 შემოსულობა ძირითადი აქტივების 
გაყიდვიდან, მათ შორის: 

40.1.1
საერთო-სახელმწიფოებრივი 
მნიშვნელობის ძირითადი აქტივების 
გაყიდვიდან

100

40.1.2 სახელმწიფო ძირითადი აქტივების 
გაყიდვიდან, რომლებიც:

40.1.2.1 განლაგებულია ავტონომიური 
რესპუბლიკების ტერიტორიაზე 65 35

40.1.2.2 ავტონომიური რესპუბლიკების 
სარგებლობაშია 100

40.1.2.3

განლაგებულია ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულების 
(გარდა ავტონომიური 
რესპუბლიკების ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულებისა 
და „სახელმწიფო ქონების 
შესახებ“ საქართველოს კანონით 
გათვალისწინებულ დასახლებათა 
ტერიტორიულ საზღვრებში 
არსებული ტყის პრივატიზებისა, 
რომლიდან შემოსული თანხაც 
სრულად ირიცხება ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულის 
ბიუჯეტში) ტერიტორიაზე 
(13.07.2010 N 3439)

65 35

40.1.2.4

ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულების (გარდა ავტონომიური 
რესპუბლიკების ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულებისა) 
სარგებლობაშია 

100
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40.2

შემოსულობა ავტონომიური 
რესპუბლიკების საკუთრებაში 
არსებული ძირითადი აქტივების 
გაყიდვიდან

35 65

40.3

შემოსულობა ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულების 
საკუთრებაში არსებული ძირითადი 
აქტივების გაყიდვიდან

100

40.4 შემოსულობა ლიცენზიების 
გაყიდვიდან, განხორციელებული:

40.4.1
ცენტრალური ხელისუფლების 
ორგანოთა შესაბამისი 
სამსახურების მიერ

100

40.4.2
ავტონომიური რესპუბლიკების 
ხელისუფლების ორგანოთა 
შესაბამისი სამსახურების მიერ

100

40.5 შემოსულობა მატერიალური 
მარაგების გაყიდვიდან:

40.5.1 შემოსულობა სტრატეგიული 
მარაგების გაყიდვიდან 100

40.5.2

შემოსულობა სხვა მატერიალური 
მარაგების (ნედლეული და 
მასალები, დაუმთავრებელი 
წარმოება, მზა პროდუქცია და 
შემდგომი რეალიზაციისათვის 
შეძენილი საქონელი) გაყიდვიდან, 
განხორციელებული:

40.5.2.1
ცენტრალური ხელისუფლების 
ორგანოთა შესაბამისი 
სამსახურების მიერ

100

40.5.2.2
ავტონომიური რესპუბლიკების 
ხელისუფლების ორგანოთა 
შესაბამისი სამსახურების მიერ

100

40.5.2.3
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოთა შესაბამისი 
სამსახურების მიერ

100

40.6 შემოსულობა ფასეულობების 
გაყიდვიდან, განხორციელებული:

40.6.1
ცენტრალური ხელისუფლების 
ორგანოთა შესაბამისი 
სამსახურების მიერ

100

40.6.2
ავტონომიური რესპუბლიკების 
ხელისუფლების ორგანოთა 
შესაბამისი სამსახურების მიერ

100

40.6.3
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოთა შესაბამისი 
სამსახურების მიერ

100

40.7 შემოსულობა არაწარმოებული 
აქტივებიდან:
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40.7.1

შემოსულობა სახელმწიფო 
საკუთრებაში არსებული 
არასასოფლო-სამეურნეო  
დანიშნულების მიწის გაყიდვიდან, 
რომელიც განლაგებულია:

40.7.1.1 ავტონომიური რესპუბლიკების 
ტერიტორიაზე 50 50

40.7.1.2

ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულების (გარდა ავტონომიური 
რესპუბლიკების ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულებისა) 
ტერიტორიაზე 

50 50

40.7.1.3

შემოსულობა ავტონომიური 
რესპუბლიკების საკუთრებაში 
არსებული არასასოფლო-
სამეურნეო  დანიშნულების მიწის 
გაყიდვიდან

100

40.7.1.4

შემოსულობა ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულების 
საკუთრებაში არსებული 
არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის გაყიდვიდან

100

40.8

შემოსულობა სახელმწიფო 
საკუთრებაში არსებული სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების 
მიწის გაყიდვიდან, რომელიც 
განლაგებულია:

40.8.1

ავტონომიური რესპუბლიკების 
ტერიტორიაზე (10.12.2010. 
N3967 ამოქმედდეს 2011 წლის 1 
იანვრიდან)

35 65

40.8.2

ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულების (გარდა ავტონომიური 
რესპუბლიკების ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულებისა) 
ტერიტორიაზე(10.12.2010. 
N3967 ამოქმედდეს 2011 წლის 1 
იანვრიდან)

35 65

40.9

შემოსულობა ავტონომიური 
რესპუბლიკების საკუთრებაში 
არსებული სასოფლო-სამეურნეო  
დანიშნულების მიწის გაყიდვიდან

100

40.10

შემოსულობა ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულების 
საკუთრებაში არსებული სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
გაყიდვიდან

100

40.11 შემოსულობა წიაღისეულიდან 100

40.12
შემოსულობა რადიოსიხშირული 
სპექტრით სარგებლობის 
ლიცენზიიდან

100

40.13 შემოსულობა სხვა ბუნებრივი 
აქტივებიდან 100
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40.14

შემოსულობა არაწარმოებული 
არამატერიალური აქტივებიდან 
(პატენტები, სალიზინგო 
ხელშეკრულებები და სხვა 
ანალოგიური კონტრაქტები, 
აგრეთვე შეძენილი გუდვილი), 
გადახდევინებული:

40.14.1
ცენტრალური ხელისუფლების 
ორგანოთა შესაბამისი 
სამსახურების მიერ

100

40.14.2
ავტონომიური რესპუბლიკების 
ხელისუფლების ორგანოთა 
შესაბამისი სამსახურების მიერ

100

40.14.3
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოთა შესაბამისი 
სამსახურების მიერ

100

40.15 შემოსულობა მიწაზე საკუთრების 
უფლების აღიარებიდან 100

41
შემოსულობა ფინანსური 
აქტივებიდან და 
ვალდებულებებიდან, განკუთვნილი:

41.1 ცენტრალური ხელისუფლებისათვის 100

41.2 ავტონომიური რესპუბლიკების 
ხელისუფლებისათვის 100

41.3 ადგილობრივი 
თვითმმართველობებისათვის 100
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(ათასი ლარი)
სულ მოსახლეობა 

(ათასი კაცი)

მოსახლეობა 
შრომისუნარიან 
ასაკში (15- 65წ)**

2007წ. საშემოსავლო 
გადასახადი      

(faqti)

2008წ. 2009წ. 2010წ. 2011წ. 2012წ.

საშემოსავლო გადასახადის ფაქტიური 
ზრდის ტემპი 2007-2013წწ. (2007=100%)

4490.5 3094.0 100% 246% 86% 107% 129% 114% 110%  ერთ სულზე**** სულ ტრანსფერები 
(ფაქტი)

სატრანსფერო 
დეფიციტი 

(სიმულაცია)

II. afxazeTis a.r.***                       -                            -                      1'872.51             5'044.35           4'096.29           4'204.13           4'787.21           4'350.07               4'731.50                      8'510.00   
III. aWaris a.r.***                       -                            -                    28'939.41           73'033.29         61'912.82         78'143.55        106'370.67        124'048.25           134'469.23                   492.09                    21'146.77   
III. aWaris TviTmmarTvelobebi                396.60                   273.26                       -                       -                       -                       -                       -                           -                      73'392.43   
   1. q. baTumi                161.20                   111.07                       -                       -                       -                       -                       -      ...  ... 
   3. qobuleTis municipaliteti 93.30                64.28                 -                 -               -               -               -               ...
   5. xelvaCauris municipaliteti 62.50                43.06                 -                 -               -               -               -               ... ...
   2. qedis municipaliteti 20.60                14.19                 -                 -               -               -               -               ... ...
   4. Suaxevis municipaliteti 22.90                15.78                 -                 -               -               -               -               ... ...
   6. xulos municipaliteti 36.10                24.87                 -                 -               -               -               -               ... ...
I. Tbilisi 1'175.2             809.7                 359'329.9             884'037.5       763'124.3     819'796.0     1'057'803.4  1'203'540.4  1'319'066.1      1'629.0              448'338.4                870'727.7           
VI. kaxeTis regioni 405.00              279.05               12'118.40             29'814.16       25'736.36     27'647.62     35'674.42     40'589.39     44'485.50         159.42         63'534.46                19'048.96-           
   1. axmetis municipaliteti 42.30                29.15                 907.97                  2'233.83         1'928.30       2'071.50       2'672.91       3'041.16       3'333.08           114.36               7'403.30                  4'070.22-             
   2. gurjaanis municipaliteti 69.00                47.54                 1'407.05                3'461.69         2'988.22       3'210.13       4'142.11       4'712.79       5'165.16           108.64               11'718.82                6'553.66-             
   3. dedofliswyaros municipaliteti 30.40                20.95                 1'669.74                4'107.96         3'546.10       3'809.44       4'915.42       5'592.63       6'129.46           292.63               5'600.76                  528.70                
   4. Telavis municipaliteti 70.90                48.85                 3'699.18                9'100.88         7'856.11       8'439.53       10'889.74     12'390.05     13'579.35         277.98               9'742.16                  3'837.19             
   5. lagodexis municipaliteti 52.00                35.83                 946.97                  2'329.77         2'011.12       2'160.47       2'787.71       3'171.78       3'476.24           97.02                 9'074.18                  5'597.94-             
   6. sagarejos municipaliteti 60.30                41.55                 1'708.41                4'203.10         3'628.23       3'897.67       5'029.26       5'722.16       6'271.42           150.95               4'671.76                  1'599.67             
   7. siRnaRis municipaliteti 43.20                29.77                 865.86                  2'130.22         1'838.86       1'975.42       2'548.93       2'900.10       3'178.48           106.78               6'121.27                  2'942.79-             
   8. yvarlis municipaliteti 36.90                25.42                 913.21                  2'246.72         1'939.43       2'083.45       2'688.33       3'058.71       3'352.31           131.85               9'202.23                  5'849.92-             
V. imereTis regioni 703.30              484.58               30'312.14             74'575.11       64'375.18     69'155.85     89'233.55     101'527.54   111'272.98       229.63               130'348.82              19'075.84-           
   1. q. quTaisi 197.00              135.73               14'469.69              35'598.89       30'729.89     33'011.97     42'596.18     48'464.79     53'116.84         391.33               42'395.89                10'720.95            
   10. WiaTuris municipaliteti 54.90                37.83                 2'835.43                6'975.83         6'021.72       6'468.91       8'347.00       9'496.99       10'408.59         275.17               9'938.14                  470.45                
   8. tyibulis municipaliteti 29.50                20.33                 852.70                  2'097.84         1'810.91       1'945.39       2'510.19       2'856.03       3'130.17           154.00               5'547.38                  2'417.20-             
   9. wyaltubos municipaliteti 73.50                50.64                 1'168.51                2'874.82         2'481.62       2'665.91       3'439.89       3'913.82       4'289.50           84.70                 6'816.08                  2'526.58-             
   2. baRdaTis municipaliteti 28.50                19.64                 435.02                  1'070.25         923.86          992.47          1'280.61       1'457.05       1'596.91           81.32                 6'497.58                  4'900.68-             
   3. vanis municipaliteti 33.50                23.08                 471.23                  1'159.34         1'000.78       1'075.10       1'387.22       1'578.35       1'729.85           74.94                 8'299.63                  6'569.79-             
   4. zestafonis municipaliteti 75.20                51.81                 3'624.54                8'917.23         7'697.59       8'269.23       10'670.00     12'140.04     13'305.34         256.79               8'570.26                  4'735.08             
   5. Terjolis municipaliteti 44.70                30.80                 1'006.02                2'475.06         2'136.54       2'295.20       2'961.56       3'369.58       3'693.02           119.91               9'754.95                  6'061.93-             
   6. samtrediis municipaliteti 60.10                41.41                 2'841.85                6'991.62         6'035.35       6'483.55       8'365.89       9'518.49       10'432.15         251.93               8'795.27                  1'636.89             
   7. saCxeris municipaliteti 48.10                33.14                 1'554.52                3'824.50         3'301.41       3'546.58       4'576.24       5'206.72       5'706.51           172.19               9'326.61                  3'620.10-             
   11. xaragaulis municipaliteti 27.10                18.67                 451.10                  1'109.82         958.02          1'029.17       1'327.96       1'510.92       1'655.95           88.69                 7'151.49                  5'495.54-             
   12. xonis municipaliteti 31.20                21.50                 601.53                  1'479.91         1'277.49       1'372.37       1'770.80       2'014.77       2'208.16           102.72               7'255.55                  5'047.39-             
IX. samegrelo-zemo svaneTis regioni

476.30              328.18               24'518.69             60'321.85       52'071.39     55'938.36     72'178.67     82'122.96     90'005.80         274.26               84'632.42                5'373.37             

   1. q. foTi 47.80                32.93                 8'782.02                21'605.87       18'650.75     20'035.81     25'852.71     29'414.52     32'237.97         978.85               7'193.93                  25'044.04            
   3. zugdidis municipaliteti 177.00              121.95               5'044.60                12'410.92       10'713.43     11'509.04     14'850.41     16'896.40     18'518.25         151.85               27'204.23                8'685.98-             
   2. abaSis municipaliteti 27.50                18.95                 375.85                  924.69           798.22          857.49          1'106.44       1'258.88       1'379.72           72.82                 6'283.34                  4'903.62-             
   4. martvilis municipaliteti 44.50                30.66                 744.63                  1'831.97         1'581.41       1'698.85       2'192.06       2'494.07       2'733.47           89.15                 10'137.64                7'404.16-             
   5. mestiis municipaliteti 14.50                9.99                   561.41                  1'381.19         1'192.28       1'280.82       1'652.68       1'880.37       2'060.86           206.28               4'154.05                  2'093.18-             
   6. senakis municipaliteti 52.20                35.97                 3'555.05                8'746.28         7'550.02       8'110.70       10'465.44     11'907.30     13'050.26         362.85               9'948.12                  3'102.15             
   7. Cxorowyus municipaliteti 30.70                21.15                 408.00                  1'003.79         866.50          930.84          1'201.09       1'366.57       1'497.74           70.81                 7'522.52                  6'024.78-             
   8. walenjixis municipaliteti 40.60                27.97                 1'283.13                3'156.81         2'725.04       2'927.41       3'777.31       4'297.72       4'710.25           168.38               8'103.50                  3'393.25-             
   9. xobis municipaliteti 41.50                28.59                 3'763.99                9'260.32         7'993.75       8'587.39       11'080.53     12'607.13     13'817.26         483.22               4'085.10                  9'732.16             
XII. Sida qarTlis regioni 313.80              216.21               12'281.60             30'215.67       26'082.95     28'019.94     36'154.84     41'136.01     45'084.58         208.52               50'136.30                5'051.72-             
   2. goris municipaliteti 145.80              100.46               5'403.85                13'294.77       11'476.39     12'328.66     15'907.98     18'099.67     19'837.03         197.47               21'691.33                1'854.30-             
   7. qurTis municipaliteti ... ... 264.99                  651.93           562.76          604.55          780.07          887.54          972.73              ... 1'847.13                  874.40-                
   3. eredvis municipaliteti ... ... 167.27                  411.52           355.24          381.62          492.41          560.25          614.03              ... 1'142.85                  528.82-                
   5. kaspis municipaliteti 52.60                36.24                 1'759.38                4'328.50         3'736.47       4'013.96       5'179.31       5'892.88       6'458.52           178.21               5'640.40                  818.12                
   6. qarelis municipaliteti 52.90                36.45                 1'435.71                3'532.20         3'049.08       3'275.52       4'226.48       4'808.78       5'270.37           144.60               9'789.51                  4'519.14-             
   4. TiRvis municipaliteti ... ... 97.59                    240.10           207.26          222.65          287.30          326.88          358.25              ... 1'165.86                  807.60-                
   8. xaSuris municipaliteti 62.50                43.06                 3'152.80                7'756.65         6'695.74       7'192.98       9'281.29       10'560.00     11'573.64         ... 8'859.23                  2'714.41             
XI. qvemo qarTlis regioni 513.10              353.53               30'421.58             74'844.35       64'607.60     69'405.53     89'555.71     101'894.09   111'674.72       315.88               63'109.22                48'565.50           
   1. q. rusTavi 122.90              84.68                 11'370.03              27'973.00       24'147.02     25'940.24     33'471.35     38'082.81     41'738.31         492.90               28'156.02                13'582.28            
   2. bolnisis municipaliteti 78.90                54.36                 5'855.74                14'406.53       12'436.09     13'359.63     17'238.26     19'613.23     21'495.87         395.41               3'335.69                  18'160.18            
   3. gardabnis municipaliteti 100.10              68.97                 6'566.30                16'154.66       13'945.12     14'980.72     19'330.01     21'993.16     24'104.25         349.49               4'618.60                  19'485.65            
   4. dmanisis municipaliteti 28.80                19.84                 807.18                  1'985.84         1'714.23       1'841.54       2'376.18       2'703.55       2'963.06           149.32               4'543.37                  1'580.30-             
   5. TeTriwyaros municipaliteti 28.30                19.50                 2'427.13                5'971.31         5'154.59       5'537.39       7'145.03       8'129.42       8'909.75           456.93               6'536.76                  2'372.99             
   6. marneulis municipaliteti 130.60              89.98                 2'911.90                7'163.97         6'184.13       6'643.38       8'572.12       9'753.12       10'689.31         118.79               11'737.55                1'048.24-             
   7. walkis municipaliteti 23.50                16.19                 483.31                  1'189.05         1'026.42       1'102.64       1'422.77       1'618.79       1'774.17           109.57               4'181.23                  2'407.06-             
IV. guriis regioni 138.80              95.63                 4'664.77               11'476.46       9'906.78       10'642.48     13'732.26     15'624.20     17'123.94         179.06               40'460.66                23'336.72-           
   1. lanCxuTis municipaliteti 38.60                26.60                 1'843.13                4'534.53         3'914.32       4'205.01       5'425.83       6'173.37       6'765.94           254.40               11'100.65                4'334.71-             
   2. ozurgeTis municipaliteti 77.70                53.54                 1'978.76                4'868.21         4'202.37       4'514.45       5'825.11       6'627.65       7'263.83           135.68               22'198.73                14'934.91-            
   3. Coxatauris municipaliteti 22.50                15.50                 842.89                  2'073.72         1'790.09       1'923.02       2'481.32       2'823.18       3'094.18           199.59               7'161.28                  4'067.10-             
X. samcxe-javaxeTis regioni 213.70              147.24               10'358.08             25'483.35       21'997.896   23'631.52     30'492.35     34'693.38     38'023.53         258.24               37'584.83                438.70                
   1. adigenis municipaliteti 20.80                14.33                 407.85                  1'003.42         866.17          930.50          1'200.65       1'366.06       1'497.19           104.47               4'394.40                  2'897.21-             
   2. aspinZis municipaliteti 13.20                9.09                   337.37                  830.01           716.48          769.69          993.15          1'129.98       1'238.45           136.17               5'573.46                  4'335.01-             
   3. axalqalaqis municipaliteti 64.90                44.72                 707.77                  1'741.28         1'503.12       1'614.75       2'083.55       2'370.61       2'598.16           58.10                 8'943.02                  6'344.86-             
   4. axalcixis municipaliteti 48.50                33.42                 2'228.68                5'483.09         4'733.15       5'084.64       6'560.84       7'464.75       8'181.28           244.82               8'670.44                  489.16-                
   5. borjomis municipaliteti 31.40                21.63                 6'320.11                15'548.97       13'422.28     14'419.05     18'605.27     21'168.58     23'200.51         1'072.36            4'870.81                  18'329.70            
   6. ninowmindis municipaliteti 34.90                24.05                 356.30                  876.58           756.69          812.88 1'048.88       1'193.39       1'307.94           54.39                 5'132.70                  3'824.76-             
VII. mcxeTa-mTianeTis regioni 108.80              74.96                 9'222.74               22'690.14       19'586.72     21'041.29     27'150.11     30'890.66     33'855.80         451.63               24'765.56                9'090.24             
   1. axalgoris municipaliteti … … 959.16                  2'359.75         2'037.00       2'188.27       2'823.58       3'212.60       3'520.97           … 1'947.30                  1'573.67             
   2. duSeTis municipaliteti 33.60                23.15                 1'315.74                3'237.03         2'794.29       3'001.80       3'873.30       4'406.93       4'829.95           208.63               9'160.03                  4'330.09-             
   3. TianeTis municipaliteti 12.90                8.89                   212.31                  522.34           450.90          484.38          625.01          711.12          779.38              87.69                 3'349.97                  2'570.59-             
   4. mcxeTis municipaliteti 57.40                39.55                 6'338.17                15'593.42       13'460.65     14'460.27     18'658.46     21'229.09     23'266.83         588.30               7'773.16                  15'493.67            
   5. yazbegis municipaliteti 4.90                  3.38                   397.36                  977.61           843.89          906.56          1'169.76       1'330.93       1'458.68           432.05               2'535.09                  1'076.41-             
VIII. raWa-leCxumisa da qvemo svaneTs 

regioni 45.90                31.63                 2'215.15               5'449.80         4'704.41       5'053.77       6'521.01       7'419.43       8'131.61           22'163.74                14'032.13-           

   1. ambrolauris municipaliteti 13.60                9.37                   724.77                  1'783.10         1'539.22       1'653.52       2'133.58       2'427.53       2'660.55           283.93               5'232.57                  2'572.02-             
   2. lentexis municipaliteti 8.90                  6.13                   603.65                  1'485.12         1'282.00       1'377.20       1'777.04       2'021.87       2'215.94           361.36               4'872.00                  2'656.06-             
   3. onis municipaliteti 8.10                  5.58                   332.40                  817.78           705.93          758.35          978.52          1'113.34       1'220.21           218.64               5'115.20                  3'894.99-             
   4. cageris municipaliteti 15.30                10.54                 554.34                  1'363.80         1'177.26       1'264.69       1'631.86       1'856.69       2'034.91           193.03               6'943.97                  4'909.06-             
sul 4'093.9             2'820.7              526'255.0             1'296'986.1    1'118'202.7  1'212'680.0  1'569'654.2  1'787'836.4  1'957'925.3      4'197.8              1'068'123.6             
* გაანგარიშებულია 2007 წლის ფაქტიური მონაცემების საფუძველზე საშემოსავლო გადასახადის საერთო ეროვნული ზრდის ტემპის გათვალისწინებით
**გაანგარიშებულიa საშუალო ეროვნული მაჩვენებლის - 69% მიხედვით თითოეულ მუნიციპალიტეტზე ფაქტი 1'934'200.0      
***ჭარისა და აფხაზეთის მაჩვენებლები მოცემულია ფაქტიური შემოსავლების მიხედვით სიმულაცია  1'957'925.3      
*****შრომისუნარიან ასაკში მყოფი მოქალაქე

სულ 2013 წელს საშ. გად. სახით ადგილზე დატოვებული რესურსი (სიმულაცია) 1'794'999       სულ დეფიციტური ერთეული 42 სულ დეფიციტი 171'015.51-        
2013 წელს ფაქტიურად მიმართული ტრანსფერი* 965'074          სულ პროფიციტური ერთეული 19 სულ პროფიციტი 153'937.94        
დეფიციტური ბიუჯეტებისთვის დამატებით საჭირო ტრანსფერი 171'016-          თბილისი 1 სულ პროფიციტი 870'727.7          
სულ სახელმწიფო ბიუჯეტის დანაკლისი 1'000'940       
*ა.რ. და აჭარის თვითმმართველობების ბიუჯეტების გარდა

2013 წელი

2013წ. სიმულაციის შედეგები

დანართი 2. თვითმმართველობების მიხედვით საშემოსავლო გადასახადის ზრდის დინამიკის სიმულაცია 2008-2013 წწ.* 


