მანეულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები

დანართი№
1
თანხა ლარებში

შემოს.
კლას.
კოდი

%

გეგმა

ფაქტი

ჯამური

45,790,731.76

45,783,333.10

შემოსულობები

37,587,583.40

1

შემოსავლები

37,287,583.40

11

გადასახადები

17,841,410.00

113

გადასახადები ქონებაზე

6,211,610.00

1131

გადასახადები უძრავ ქონებაზე

6,211,610.00

11311

ქონების გადასახადი

6,211,610.00

113111

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2,700,000.00

113112

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

36,000.00

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

60,000.00

1131131

ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131132

არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

113114

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

1131141

ფიზიკური პირებიდან

1131142

იურიდიული პირებიდან

113115
1131151

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი
ფიზიკური პირებიდან

1131152

იურიდიული პირებიდან

114

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

11,629,800.00

1141

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

11,629,800.00

11411

დამატებული ღირებულების გადასახადი

11,629,800.00

114111

საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და
გაწეული მომსახურებიდან

3,542,099.70

114112

იმპორტირებული პროდუქციიდან

8,701,491.59

13

გრანტები

10,548,442.40

9,935,574.93

94.2

133

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

10,548,442.40

9,935,574.93

94.2

1331

მიმდინარე

765,759.40

758,136.93

13311

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

765,759.40

758,136.93

133111

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

765,759.40

758,136.93

1331112

მიზნობრივი ტრანსფერი(დელეგირებული)

250,000.00

242,377.53

1331112

მიზნობრივი ტრანსფერი(მოსწავლეთა ტრანსპორტირება)

515,759.40

515,759.40

1332

კაპიტალური

9,782,683.00

9,177,438.00

13321

გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან

9,782,683.00

9,177,438.00

133211

გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

9,782,683.00

9,177,438.00

1332111

სპეციალური ტრანსფერი

1,200,000.00

678,000.00

1332112

კაპიტალური ტრანსფერი

6,762,683.00

6,994,870.61
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დასახელება
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37,208,847.90
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6,330,129.74 101.9
6,330,129.74 101.9
6,330,129.74 101.9
2,695,830.95
99.8
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99.6
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101.1
32.00
60,621.29

2,059,610.00

2,103,103.31

102.1

1,797,254.86
305,848.45
1,356,000.00

1,434,675.48

105.8

343,528.79
1,091,146.69

105.3
12,243,591.29 105.3
12,243,591.29 105.3
12,243,591.29

კაპიტალური ტრანსფერი (საჯარო სკოლები)

1,820,000.00

1,504,567.39

14

სხვა შემოსავლები

8,897,731.00

8,699,551.94

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

1,301,042.00

1,331,239.86

1411

პროცენტები

538,042.00

534,453.89

14112

რეზიდენტებიდან, სხვა სამთავრობო სექტორის გარდა

534,453.89

141124

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

534,453.89

1415

რენტა

763,000.00

796,785.97

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

693,000.00

694,556.65

141511

მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

559,157.57

141512

მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით
სარგებლობისათვის

11,263.42

141514

მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის

141516

მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

141519

სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით
სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი,
ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

141542

სახელმწიფო მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი,
ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, რომელიც განლაგებულია
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა
ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და არ არის ადგილობრივი თვითმმ

47,976.32

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში
არსებული მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა
და სხვა) გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

51,653.00

14159

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

2,600.00

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

2,898,471.00

2,765,725.09

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

2,898,471.00

2,762,324.09

142212

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

10,000.00

10,200.00

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

2,523,000.00

2,374,650.00

1422132

სათამაშო აპარატებიდან

1422134

წამახალისებელი გათამაშებიდან

1422135

სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშობიდან

14221394

სხვა დანარჩენი არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის
მოსაკრებელი

142214

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

200,000.00

215,107.97

14223

სანებართვო მოსაკრებლები

160,471.00

162,366.12

1422312

1422399

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული
მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების
მშენებლობისა) ნებართვაზე
სხვა არაკლასიფიცირებული სანებართვო მოსაკრებელი

14223994

სხვა დანარჩენი არაკლასიფიცირებული სანებართვო მოსაკრებელი

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

5,000.00

3,401.00

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

5,000.00

3,401.00

68.0
68.0

1423201

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

5,000.00

3,401.00

68.0

14232017

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში
არსებული შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, მიღებული
შემოსავალი
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

141546

143
1431

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

14311

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში

104.4
100.2

524.24
5,149.00
118,462.42
70,000.00

99,629.32

142.3

95.4
95.3
102.0
94.1

1,354,500.00
12,050.00
1,000,000.00
8,100.00

107.6
101.2

93,980.12
68,386.00
68,386.00

3,401.00

4,056,805.00

3,933,812.81
3,862,221.81

24,079.27

97.0

143110

1431103

14315

14317

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის
დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევების გამო

1,209,883.26

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის
წესის ხელმყოფი სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების
გამო
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის,
ელექტრო და თბოენერგიის გამოყენებისა და წყალმომარაგების
დარგში
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე
საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

1,209,883.26

12,765.50

2,501,572.82

143171

საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის

143179

სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

666,753.14

სხვა დანარჩენი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობასა და კავშირგაბმულობის დარგში

664,537.62

1431795
1431797

14318

143182

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) დედაქალაქის
ადმინისტრ. საზღვრებში ველოსიპედის ბილიკზე ან ველოსიპედის
მოძრაობის ზოლზე ველოსიპედის გარდა სხვა სახის სატრანსპორტო
საშუალების (გარდა საქართველოს კანონმდებლობით დაშვებული
გამონაკლისებისა) მოძრაობის, გაჩერების ან დგომისათვის ან
წინასწარი შეცნობით სატრანსპორტო საშუალების გზაზე გაჩერების
ან დგომისათვის სატრანსპორტო საშუალების რეგისტრაციის ნომრის
(სახელმწიფო სანომრე ნიშნის ან ნიშნების), შიდა ტრანზიტის,
ტრანზიტული ნომრის ან TEST ნომრის გარეშე

2,215.52

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და
ფინანსების დარგში

107,620.96

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სხვა
ადმინისტრაციული სამართალდაღვევების გამო ვაჭრობასა და
ფინანსების დარგში

107,620.96

143199

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები
და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

1434

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი
დარღვევის გამო
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები
და საურავები)

1439

1,834,819.68

6,300.00

71,441.00

150.00

14399

შემოსავალი სხვა დანარჩენი არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან
(ჯარიმები და საურავები)

144

ტრანსფერები რომლების არ არის კლასიფიცირებული

641,413.00

668,774.18

104.3

1441

მიმდინარე ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული

641,413.00

668,774.18

104.3

14412

სხვა მიმდინარე ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის
კლასიფიცირებული

641,413.00

668,774.18

104.3

1441299

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი

641,413.00

668,774.18

104.3

14412992

სახელმწიფოსადმი მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

1,487.00

144129925

სახელმწიფოსადმი მიყენებული სხვა ზიანისანაზღაურებიდან მიღებ
ული შემოსავალი

1,487.00

14412994

შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებ
ული პირგასამტეხლოდან

264,261.77

14412999

წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები

1,963.22

150.00

144129999

სხვა დანარჩენი არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

31

შემოსულობა არაფინანსური აქტივებიდან

300,000.00

353,782.37

311

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

100,000.00

101,890.07

3111

შემოსულობა შენობებისა და ნაგებობების გაყიდვიდან

79,562.87

31112

შემოსულობა არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან

79,562.87

311123

შემოსულობა სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების
გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების
ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს
სარგებლობაშია
შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების
საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან

311127

401,062.19

46,546.50

33,016.37

3112

შემოსულობა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან

22,327.20

31121

შემოსულობა სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან

22,050.00

311217

შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების
საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან

22,050.00

31122

შემოსულობა სხვა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან

277.20

311227

შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების
საკუთრებაში არსებული სხვა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან

277.20

314

შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან

3141

შემოსულობა მიწის გაყიდვიდან

251,892.30

314102

შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც
განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა
ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი
თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე

171,245.55

314104

314106

შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების
საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების
გაყიდვიდან
შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც
განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა
ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი
თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე

117.9
101.9

200,000.00

251,892.30

77,441.70

3,153.15

314109

შემოსულობა მიწაზე უფლების აღიარებიდან

4

ნაშთები წლის დასაწყისისათვის

8,220,702.83

41

წლის დასაწყისისთვის გარდამავალი საბრუნავი სახსრები

8,220,702.83

51.90

125.9

