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შუალედური მოხმარების
სტრუქტურის დეტალური
გამოკვლევა

კითხვარი # 04.0.1.6-1(ერთდროული)
დამტკიცებულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საბჭოს
2019 წლის 25 ივნისის №13 დადგენილებით

•კითხვარს ავსებს საწარმო, ორგანიზაცია ან დაწესებულება, მიუხედავად მისი ეკონომიკური საქმიანობის სახისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი
ფორმისა
•„ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის თანახმად მეწარმე ფიზიკური და იურიდიული პირები ვალდებული არიან,
საქსტატის მოთხოვნის შემთხვევაში წარადგინონ მათ ხელთ არსებული ინფორმაცია, მათშორის, კონფიდენციალური. პასუხისმგებლობა ინფორმაციის
წარუდგენლობისათვის გათვალისწინებულია საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 17712მუხლით.
• ინდივიდუალური მონაცემები ითვლება კონფიდენციალურად და დაცულია საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსითა და ,,ოფიციალური
სტატისტიკის შესახებ” საქართველოსკანონის 29-ემუხლით.
•კითხვარი უნდა შეივსოს 2018 წლის შედეგების შესაბამისად, დარიცხვის მეთოდის მიხედვით.
•კითხვარის წარმოდგენის ვადა - 2019 წლის 30 ივლისი.

ნაწილი I. საიდენტიფიკაციო მონაცემები
ინტერვიუერის სახელი, გვარი
ინტერვიუერის ხელმოწრა
საწარმოს (დაწესებულების) სრული დასახელება
გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი
სტატისტიკური რეესტრის საიდენტიფიკაციო ნომერი
რესპონდენტის სახელი და გვარი
რესპონდენტის ტელეფონის ნომერი
ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობის სახე
უმთავრესი არაძირითადი ეკონომიკური საქმიანობის სახე

ფაქტიური მისამართი
მუნიციპალიტეტი
ქალაქი, დაბა, თემი
სოფელი
ქუჩა და სხვა მისამართი

წინასწარ გიხდით მადლობას თანამშრომლობისთვის!
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ინსტრუქცია
შუალედური მოხმარების სტრუქტურის დეტალური გამოკვლევის მიზანს, წარმოების
პროცესში მოხმარებულ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების სტრუქტურის
დადგენა წარმოადგენს.
კითხვარში, საქონელი და მომსახურება დაჯგუფებულია პროდუქციის სტატისტიკური
კლასიფიკაციის საქმიანობის სახეობათა (CPA 2008) მიხედვით.
გთხოვთ მიუთითოთ 2018 წლის განმავლობაში გაწეული მიმდინარე ხარჯები, შემდეგი
ჯგუფების მიხედვით:
-ნედლეულზე და მასალებზე გაწეული ხარჯი (ხარჯები მოიცავს გამოყენებული
ნედლეულისა და მასალების ღირებულებას დღგ-სა და აქციზის გარეშე);
-სამრეწველო და არასამრეწველო მომსახურებებზე გაწეული ხარჯები;
-სამივლინებო და წარმომადგენლობითი ხარჯები.
კითხვარი არ მოიცავს გაუთვალისწინებელ, საპროცენტო და არასაოპერაციო ხარჯებს,
ფიქსირებული კაპიტალის ცვეთას და სხვა კაპიტალურ ხარჯებს, რომლებიც აღირიცხება,
როგორც ინვესტიციები ფიქსირებულ კაპიტალში. კითხვარში არ შეივსება თქვენს
დაქვემდებარებაში მყოფ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირებზე ან/და
საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე გაწეული ხარჯი (სუბსიდია, გრანტი, ტრანსფერი
და ა.შ). გთხოვთ დააფიქსიროთ მხოლოდ თქვენი დაწესებულების მიერ 2018 წელს
მოხმარებული საქონლისა და მომსახურების ღირებულება.
სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოებთან დაკავშირებული ნედლეულისა და მასალის
ხარჯი აღირიცხება I ჯგუფში. ქვეკონტრაქტორის მიერ შესრულებულ სამუშოებზე გაწეული
ხარჯები
(მათ
შორის
ნედლეულისა
და
მასალის
ხარჯის
ჩათვლით,
თუ
ქვეკონტრაქტორისთვის გადახდილი თანხა მოიცავს ნედლეულისა და მასალების
ღირებულებასაც) აღირიცხება II ჯგუფში - შენობებისა და ნაგებობების სამშენებლო
სამუშაოები და რემონტი (შენობა-ნაგებობების გარდა).
კაპიტალური რემონტი და სამშენებლო სამუშაოები, რომლებიც იწვევს ძირითადი
კაპიტალის ღირებულების ცვლილებას არ მიეკუთვნება შუალედურ მოხმარებას.
ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ ხარჯში (ჯგუფი II), აღირიცხება
სალიცენზიო მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი ინტელექტუალური საკუთრების და მსგავსი
პროდუქციის გამოყენებაზე უფლებების გაცემით. არამატერიალური აქტივების შესყიდვაზე
გაწეული ხარჯი, თუ აღირიცხება, როგორც კაპიტალური აქტივი არ მიეკუთვნება შუალედურ
მოხმარებას.
მეცნიერული კვლევებით და ექსპერიმენტული დამუშავებით მომსახურებაზე გაწეული
ხარჯი უნდა მიუთითოს ამ საქმიანობით დაკავებულმა კომპანიებმა.
გთხოვთ, მიუთითოთ საკანცელარიო ნივთებზე გაწეული როგორც ჯამური ხარჯი, ასევე
ხარჯი მოცემული კატეგორიების მიხედვით.
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ნაწილი II ძირითადი მაჩვენებლები
სტრიქონის
№

CPA კოდი

ნედლეულსა და მასალებზე გაწეული ხარჯი
სასოფლო-სამეურნეო კულტურები,მცენარეული და ცხოველური
წარმოშობის ნედლი და დაუმუშავებელი პროდუქტები

100
101

01.11; 01.12

102

01.13

01.14 - 01.19

104

01.21-01.26

ხილი (ტროპიკული, სუბტროპიკული, ციტრუსები, თესლოვანი,
კურკოვანი, კენკროვნები, კაკლისებრნი, ზეთოვანი)
სხვა მრავალწლოვანი კულტურები (ყავის მოუხალავი
მარცვლები,ჩაის და მატეს ფოთოლი, კაკაოს თესლი, სუნელსანელებლები, არომატული, ნარკოტიკული, ფარმაცევტული,
ნატურალური კაუჩუკი, საახალწლო ნაძვისხეები)

105

01.27; 01.28; 01.29

106

01.3

ცოცხალი მცენარეები, ჩითილები, ბოლქვები, ტუბერბოლქვები,
ფესურები, გადანაწვენები, კალმები და სოკოს მიცელიუმი

107

01.4

ცოცხალი ცხოველები, ფრინველები და ცხოველური წარმოშობის
პროდუქტები

108

02.2

დაუმუშავებელი და საშეშე მერქანი

109

02.3

ტყის ველური პროდუქტები, ხე-ტყის გარდა (ბუნებრივი ფისები,
ბალახები, ხავსი, ტყის კენკრა, ტყის სოკო და სხვა)

201

დაუმუშავებელი თევზი და თევზჭერის სხვა პროდუქცია

301

05

ქვანახშირი და ლიგნიტი

302

06

ნედლი ნავთობი და ბუნებრივი აირი

303

07

ლითონის მადნები

304

08

სხვა სამთომოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების
პროდუქტები

400

200=201

თევზი და თევზჭერის სხვა პროდუქცია; აკვაკულტურის პროდუქცია;
სამთომოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების
გადაუმუშავებელი პროდუქცია

300

100 =
101+102+103+104+1
05+106+107+109+10
9

ბოსტნეული, ბაღჩეული, ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები

103

03

კომენტარი

მარცვლოვანი და პარკოსანი კულტურები, ზეთოვანი თესლები
შაქრის ლერწამი, დაუმუშავებელი თამბაქო, ბოჭკოვანი სართავი
კულტურები და სხვა ერთწლოვანი კულტურები(ახლადმოჭრილი
ყვავილები და კოკრები, ყვავილების თესლი, ჭარხლისა და
ცხოველების საკვები მცენარეების თესლი)

200

ლარი

დამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქცია

401

10.1

ხორცი და ხორცის პროდუქტები

402

10.2

თევზი და თევზის პროდუქტები, კიბოსნაირები, მოლუსკები

403

10.3

გადამუშავებული ხილი და ბოსტნეული

404

10.4

მცენარეული და ცხოველური ზეთები და ცხიმები

405

10.5

დამუშავებული რძე და რძის პროდუქტები

406

10.6 (10.61.21
გარდა)

საფქველ-ბურღულეული პროდუქტები, სახამებლები და სახამებელი
პროდუქტები (ხორბლის და ჭვავის ფქვილის გარდა)

3

300=301+302+303+3
04

400=401+402+403+4
04+405+406+407+40
9+409+410+411+412
+413+414+415+416

სტრიქონის
№

CPA კოდი

407

10.61.21

408

10.7

409

10.81; 10.82; 10.83

410

10.84-10.89

ნედლეულსა და მასალებზე გაწეული ხარჯი

პურ-ფუნთუშეული და ცომეული პროდუქტები
შაქარი, კაკაო,შოკოლადი, ჩაი, ყავა
სუნელ-სანელებლები, საკაზმ-სანელებლები, საკვები მარილი, მზა
საკვები პროდუქტები და კერძები

10.9

412

11.01; 11.03; 11.04;
11.06 (11.02; 11.05
გარდა)

413

11.02

ყურძნის ღვინო

414

11.05

ლუდი

415

11.07

უალკოჰოლო სასმელები და მინერალური წყლები

416

12

მზა საკვები ცხოველებისთვის
ალკოჰოლიანი სასმელები (ყურძნის ღვინისა და ლუდის გარდა)

თამბაქოს პროდუქტები
ტექსტილისა და ტექსტილის პროდუქციის საწარმოებლად საჭირო
ნედლეული; ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი

501

13.1; 13.2; 13.9

502

14

ტანსაცმელი

503

15

ტყავი, ტყავის ნაწარმი და ფეხსაცმელი

600
601

16.1

ხე-ტყის მასალა, დახერხილი და გარანდული

602

16.2

პროდუქტები ხის, კორპის, ჩალის და წნული მასალებისგან (ავეჯის
გარდა)
ცელულოზა, ქაღალდი და მუყაო

701

17.1

702

17.2 (17.13.1
გარდა)

800
20.1; 20.2

სასუქები და აზოტის ნაერთები

803

20.3

საღებავები, ლაქები, პოლიგრაფიული საღებავები და მასტიკები

804

20.4-20.6

901

1001

სხვა ქიმიური პროდუქტები და ბოჭკოები
ძირითადი ფარმაცევტული პროდუქტები და პრეპარატები

1000

900=901

ძირითადი ფარმაცევტული პროდუქტები და ფარმაცევტული
პრეპარატები, მათ შორის ვეტერინარიული დანიშნულებით
რეზინისა და პლასტმასის პროდუქცია

22

800=801+802+803+8
04

ძირითადი ქიმიკატები, პლასტმასები და სინთეზური კაუჩუკი
პირველად ფორმებში, პესტიციდები და სხვა აგროქიმიური
პროდუქტები ( სასუქებისა და აზოტის ნაერთების გარდა)

20.15

21

700=701+702

ნაკეთობები ქაღალდისა და მუყაოსგან (საკანცელარიო ნივთების
გარდა)

802

900

600=601+602

ცელულოზა, ქაღალდი და მუყაო

ქიმიური ნივთიერებები და ქიმიური პროდუქტები

801

500=501+502+503

ტექსტილი და ტექსტილის ნაწარმი, ქსოვილები, ძაფები, ნართი

ხე-ტყის მასალის გადამუშავებული პროდუქცია (ავეჯის გარდა)

700

კომენტარი

ხორბლის და ჭვავის ფქვილი

411

500

ლარი

რეზინის და პლასტმასის პროდუქტები (საკანცელარიო ნივთების
გარდა)

4

1000=1001

სტრიქონის
№

CPA კოდი

1100

ნედლეულსა და მასალებზე გაწეული ხარჯი
სხვა არალითონური მინერალური და სამშენებლო პროდუქტები

1101

23.1

1102

23.2; 23.3

1103

23.4

1104

23.5; 23.6

ცემენტი, კირი, ბათქაში და ნაკეთობები ბეტონის, ცემენტისა და
თაბაშირისგან

1105

23.7; 23.9

სხვა არალითონური მინერალური პროდუქტები და მასალები

1201

24( 24.41 გარდა)

1202

24.41

1301

25.1

1302

25.2; 25.3; 25.7; 25.9

1303

25.40.13

ფაიფურის და კერამიკული ნაწარმი

ძვირფასი ლითონები

სხვა მზა ლითონის პროდუქტები (საკანცელარიო ნივთების გარდა)
ვაზნები და საბრძოლო მასალა

26

კომპიუტერები, ელექტრონული და ოპტიკური პროდუქცია

1402

27

ელექტრომოწყობილობები
ავეჯი, სამრეწველო მანქანა-მოწყობილობები და სხვა სამრეწველო
საქონელი, რომლებიც არ მიეკუთვნება ძირითად კაპიტალს

1400=1401+1402

1500=10501+1502+1
503+1504

ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანები და
მოწყობილობები

1501

28

1502

29.3

1503

31

ავეჯი

1504

32

სხვა სამრეწველო საქონელი (საიუველირო ნაწარმი, ბიჟუტერია და
მსგავსი ნაკეთობები, მუსიკალური ინსტრუმენტები, სპორტული
საქონელი, სათამაშოები და სხვა)

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ნაწილები და აქსესუარები

კოქსი და რაფინირებული ნავთობპროდუქტები, ელექტროენერგია,
აირი, ორთქლი და კონდიცირებული ჰაერი, ბუნებრივი წყალი

1600

1300=1301+1302+13
03

ლითონის სამშენებლო კონსტრუქციები

1401

1500

1200=1201+1202

ძირითადი ლითონები (ძვირფასი ლითონების გარდა)

ელექტრომოწყობილობები,კომპიუტერული და ოპტიკური
პროდუქცია, რომლებიც არ მიეკუთვნება ძირითად კაპიტალს

1400

1100=1101+1102+11
03+1104+1105

ცეცხლგამძლე ნაწარმი და თიხის სამშენებლო მასალები

ლითონის მზა ნაწარმი, მანქანების და მოწყობილობების გარდა ნედლეული, კონსტრუქცია,ინსტრუმენტები და სხვა სამრეწველო
მასალები, რომლებიც არ მიეკუთვნება ძირითად კაპიტალს

1300

კომენტარი

მინა და მინის პროდუქტები;

რკინა, ფეროშენადნობები და პროდუქცია პირველადი დამუშავების
ფოლადისგან

1200

ლარი

1601

19

კოქსი და რაფინირებული ნავთოპროდუქტები

1602

35.11

ელექტროენერგია

1603

35.22

ბუნებრივი აირი

1604

35.30.11

1605

36.00.11; 36.00.12

ორთქლი და ცხელი წყალი

სასმელი და არასასმელი წყალი

5

1600=1601+1602+16
03+1604+1605

1700

-

საკანცელარიო ნივთებზე გაწეული ხარჯი, სულ

1700≥1701+1702+17
03

მათ შორის
1701

17.23.1

ქაღალდის საკანცელარიო ნივთები

1702

-

რეზინისა და პლასტმასის საკანცელარიო ნივთები

1703

-

ლითონის საკანცელარიო ნივთები

სტრიქონის
№

CPA კოდი

სამრეწველო და არასამრეწველო მომსახურებებზე
გაწეული ხარჯები

1800

პროდუქციისა და მომსახურების წარმოებასთან დაკავშირებული
მომსახურება

1801

01.6; 01.7

მომსახურება მეცხოველეობისა და მემცენარეობის დარგში, ნიადაგის
მომზადება, შეწამვლა, მოსავლის აღება (ვეტერინარული
მომსახურების გარდა); ნადირობასთან და ჭერასთან
დაკავშირებული მომსახურება

1802

02.1; 02.4

სანერგეების მომსახურება და დამხმარე მომსახურება მეტყევეობაში

1803

03.00.7

1804

09

1805

13.3

მომსახურება ტექსტილის გაწყობით (ღებვა, გამოთეთრება, დაჩითვა,
გაწყობა)

1806

24.5

მომსახურება ლითონის ჩამოსხმით

1807

25.5; 25.6

1900

ლარი

კომენტარი
1800=1801+1802+18
03+1804+1805+1806
+1807

დამხმარე მომსახურება თევზჭერასა და აკვაკულტურის დარგში
სამთომოპოვებითი მრეწველობის, ნავთობისა და ბუნებრივი აირის
მოპოვებასთან დაკავშირებული დამხმარე მომსახურება

მომსახურება ჭედვით, წნეხით, შტამპვით, პროფილირებით,
დამუშავებითა და დაფარვით

ქვეკონტრაქტორების მიერ შესრულებული მომსახურება

1901

10.11.9; 10.12.9;
10.13.9; 10.20.9;
10.31.9; 10.32.9;
10.39.9;

ხორცის, ხორცის პროდუქტების, თევზის, თევზის პროდუქტების,
ხილისა და ბოსტნეულის დამუშვებისა და გადამუშავების
ცალკეული ოპერაციები, ქვეკონტრაქტორების მიერ შესრულებული

1902

10.41.9; 10.42.9;
10.51.9; 10.52.9;

ზეთების, ცხიმების, რძისა და რძის პროდუქტების წარმოების
ცალკეული ოპერაციები, ქვეკონტრაქტორების მიერ შესრულებული

1903

10.61.9; 10.62.9;
10.71.9; 10.72.9;
10.73.9; 10.81.9;
10.82.9; 10.83.9;
10.84.9; 10.85.9;
10.86.9; 10.89.9

საფქველ-ბურღულეული პროდუქტების, საკონდიტრო ნაწარმის,
სუნელ-სანელებლების, კაკაოს, ყავის, ჩაის, შაქრისა და კვების მზა
პროდუქტების წარმოების ცალკეული ოპერაციები,
ქვეკონტრაქტორის მიერ შესრულებული

6

1900=1901+1902+19
03+1904+1905+1906
+1907+1909+1909+1
910+1911+1912+191
3+19014+1915+1916
+1917+1919+1919+1
920+1921+1922+192
3+1924

სტრიქონის
№

CPA კოდი

სამრეწველო და არასამრეწველო მომსახურებებზე
გაწეული ხარჯები

1904

10.91.9-10.92.9

სასოფლო-სამეურნეო და შინაური (ოთახის) ცხოველებისთვის მზა
საკვების წარმოების პროცესის ცალკეული ოპერაციები,
ქვეკონტრაქტორების მიერ შესრულებული.

1905

11.01.9; 11.02.9;
11.03.9; 11.04.9;
11.05.9; 11.06.9;
11.07.9;

სასმელების წარმოების ცალკეული ოპერაციები, ქვეკონტრაქტორების
მიერ შესრულებული

1906

12.00.9

1907

1908

13.10.9; 13.20.9;
13.91.9; 13.92.9;
13.93.9; 13.94.9;
13.95.9; 13.96.9;
13.99.9
14.11.9; 14.12.9;
14.13.9; 14.14.9;
14.20.9; 14.31.9;
14.39.9;

თამბაქოს პროდუქტების წარმოების პროცესის ცალკეული
ოპერაციები, ქვეკონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი

ტექსტილისა და ტექსტილის პროდუქციის წარმოების ცალკეული
ოპერაციები, ქვეკონტრაქტორების მიერ შესრულებული

ტანსაცმლისა და აქსესუარების წარმოების ცალკეული ოპერაციები,
ქვეკონტრაქტორის მიერ შესრულებული

1909

15.11.9; 15.12.9

ტყავის, ტყავის ნაწარმის (ტანსაცმლის გარდა) და ფეხსაცმლის
წარმოების ცალკეული ოპერაციები, ქვეკონტრაქტორის მიერ
შესრულებული

1910

16.10.9; 16.21.9;
16.22.9; 16.23.9;
16.24.9; 16.29.9

მერქნის, ხის, კორპის, ჩალის და წნული მასალებისაგან ნაკეთობების
დამუშავებისა და წარმოების პროცესის ცალკეული ოპერაციები,
ქვეკონტრაქტორის მიერ შესრულებული (ავეჯის გარდა)

1911

17.12.9; 17.21.9;
17.22.9; 17.23.9;
17.24.9; 17.29.9

ქაღალდისა და ქაღალდის პროდუქტების ცალკეული ოპერაციები,
ქვეკონტრაქტორების მიერ შესრულებული

1912

19.10.9; 19.20.9

საკოქსავი ღუმლების პროდუქციისა და რაფინირებული
ნავთობპროდუქტების წარმოების ცალკეული ოპერაციები,
ქვეკონტრაქტორის მიერ შესრულებული

1913

20.11.9; 20.12.9;
20.13.9; 20.14.9;
20.15.9; 20.16.9;
20.17.9; 20.20.9;
20.30.9; 20.41.9;
20.42.9; 20.51.9;
20.52.9; 20.59.9;
20.60.9

ქიმიური ბოჭკოების, ნივთიერებებისა და პროდუქტების წარმოების
ცალკეული ოპერაციები, ქვეკონტრაქტორის მიერ შესრულებული

1914

21.10.9; 21.20.9

ფარმაცევტული პროდუქტებისა და პრეპარატების წარმოების
ცალკეული ოპერაციები, ქვეკონტრაქტორის მიერ შესრულებული

7

ლარი

კომენტარი

სტრიქონის
№

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

CPA კოდი

22.11.9
22.19.9
22.23.9
23.11.9; 23.12.9;
23.13.9; 23.14.9;
23.19.9; 23.20.9;
23.31.9; 23.32.9;
23.41.9-23.44.9;
23.49.9; 23.51.9;
23.52.9; 23.61.923.65.9; 23.69.9;
23.70.9; 23.91.9;
23.99.9
24.10.9; 24.20.9;
24.31.9-24.34.9;
24.41.9-24.45.9;
25.11.9; 25.12.9;
25.21.9; 25.29.9;
25.30.9; 25.40.9;
25.71.9-25.73.9;
25.91.9-25.94.9;
25.99.9
26.311.9; 26.12.9;
26.20.9; 26.30.9;
26.40.9; 26.51.9;
26.52.9; 26.60.9;
26.70.9; 26.80.9
27.11.9; 27.12.9;
27.20.9; 27.31.927.33.9; 27.40.9;
27.51.9; 27.52.9
28.11.9-28.15.9;
28.21.9-28.25.9;
28.29.9; 28.30.9;
28.41.9; 28.49.9;
28.91.9; 28.92.9;
28.94.9-28.96.9;
28.99.9
29.10.9; 29.20.9;
29.31.9; 29.32.9;
29.20.9

30.11.9; 30.12.9;
30.20.9; 30.30.6;
30.30.9; 30.91.9;
30.92.9; 30.99.9

სამრეწველო და არასამრეწველო მომსახურებებზე
გაწეული ხარჯები
რეზინისა და პლასტმასის წარმოების და აღდგენის პროცესის
ცალკეული ოპერაციები, ქვეკონტრაქტორის მიერ შესრულებული

არალითონური მინერალური პროდუქტების (მინა, თიხა, ფაიფური,
კერამიკა, ცემენტი, კირი, ბათქაში, ბეტონი, ქვა) წარმოებისა და
დამუშავების ცალკეული ოპერაციები, ქვეკონტრაქტორების მიერ
შესრულებული

ძირითადი ლითონებისა და ლითონის ნაწარმის წარმოების
ცალკეული ოპერაციები, ქვეკონტრაქტორების მიერ შესრულებული

კომპიუტერული, ელექტრონული და ოპტიკური პროდუქციის
წარმოების ცალკეული ოპერაციები, ქვეკონტრაქტორების მიერ
შესრულებული

ელექტრომოწყობილობების წარმოების ცალკეული ოპერაციები,
ქვეკონტრაქტორების მიერ შესრულებული

მანქანა-დანადგარების, მოწყობილობებისა და მათი ნაწილების
წარმოების ცალკეული ოპერაციები, ქვეკონტრაქტორების მიერ
შესრულებული

მომსახურება ავტოსატრანსპორტო საშუალებების წარმოებით,
გადაკეთებით, აწყობით, აღჭურვით და საძარო სამუშაოებით,
ქვეკონტრაქტორების მიერ შესრულებული

სხვა სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ნაწილების წარმოების,
აღდგენის, აღჭურვის, გადაკეთებისა და რემონტის ცალკეული
ოპერაციები, ქვეკონტრაქტორების მიერ შესრულებული

8

ლარი

კომენტარი

სტრიქონის
№

CPA კოდი

სამრეწველო და არასამრეწველო მომსახურებებზე
გაწეული ხარჯები

1923

31.00.9; 31.01.931.03.9; 31.09.9

ავეჯის წარმოებისა და გაწყობის ცალკეული ოპერაციები,
ქვეკონტრაქტორების მიერ შესრულებული

1924

32.12.9; 32.13.9;
32.20.9; 32.30.9;
32.40.9; 32.50.9;
32.91.9; 32.99.9

სხვა სამრეწველო საქონლის წარმოების ცალკეული ოპერაციები,
ქვეკონტრაქტორის მიერ შესრულებული

სატრანსპორტო ხარჯები, სავაჭრო, საფოსტო და საკურიერო
მომსახურება

2000

2001

45

მომსახურება ავტოსატრანსპორტო საშუალებებითა და
მოტოციკლებით საბითუმო და საცალო ვაჭრობითა და რემონტით

2002

46

მომსახურება საბითუმო ვაჭრობით, ავტოსატრანსპორტო
საშუალებების და მოტოციკლების გარდა

2003

49

სახმელეთო ტრანსპორტითა და მილსადენებით ტრანსპორტირების
მომსახურება, მათ შორის ცოცხალი ცხოველების გადაზიდვით

2004

50

საზღვაო და საკაბოტაჟო წყლის სატვირთო ტრანსპორტის
მომსახურება

2005

51

საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურება

1906

53

საფოსტო და საკურიერო მომსახურება

2100
2101

2102

2103

41.00.3; 41.00.4
42.11.2;42.12.2;
42.13.2; 42.21.2;
42.22.2; 42.91.2;
42.99.2
43.11; 43.12; 43.13;
43.22; 43.29; 43.32;
43.33; 43.34; 43.39;
43.91; 43.99

2104

33.1; 33.2

2105

95

2200

სამშენებლო, სარემონტო, ტექნიკური, საინსტალაციო მომსახურება.
მომსახურება ტრანსპორტის გადაკეთებით, აღჭურვითა და
აღდგენით, კაპიტალური რემონტის გარდა
შენობებისა და ნაგებობების სამშენებლო სამუშაოები და რემონტი
(შენობა-ნაგებობების გარდა)

ლარი

კომენტარი

2000=2001+2002+20
03+2004+2005+2006

2100=2101+2102+21
03+2104+2105

სამშენებლო სამუშაოები სამოქალაქო მშენებლობაში (შენობანაგებობების გარდა)

სპეციალიზებული სამშენებლო სამუშაოები (შენობა-ნაგებობების
გარდა)
ლითონის ნაწარმის, სამრეწველო მანქანებისა და მოწყობილობების
სარემონტო და სამონტაჟო მომსახურება
მომსახურება კომპიუტერების, პირადი მოხმარების საგნებისა და
საყოფაცხოვრებო საქონლის რემონტით
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული მომსახურება, დასაწყობება,
შენახვა და იჯარა

2201

52.1

მომსახურება დასაწყობებით და შენახვით

2202

68.1; 68.2; 68.3

მომსახურება უძრავი ქონების გაქირავებით, გაყიდვითა და მართვით

2203

52.1

სხვა მანქანების, მოწყობილობების და მატერიალური საშუალებების
საიჯარო და სალიზინგო მომსახურება

9

2200=2201+2202+22
03

სტრიქონის №

CPA კოდი

2300

სამრეწველო და არასამრეწველო მომსახურებებზე
გაწეული ხარჯები

სხვა სამრეწველო და არასამრეწველო მომსახურება

2301

18

მომსახურება ბეჭდვით და ჩანაწერების აღწარმოებით

2302

35.12; 35.13; 35.14;

მომსახურება ელექტროენერგიის გადაცემით, განაწილებითა და
ვაჭრობით

2303

35.3

მომსახურება ორთქლის მიწოდებით და ჰაერის კონდიცირებით

2304

36

2305

37.00.1

2306

38

2307

39

2308

52.21; 52.22; 52.23;
52.24; 52.29

2309

56.29.20; 56.30.10

2310

58

საგამომცემლო მომსახურება

2311

59

მომსახურება კინოფილმების, ვიდეო და სატელევიზიო პროგრამების
წარმოებით და ხმის ჩანაწერების და მუსიკალური ჩანაწერების
გამოცემით

2312

61

სატელეკომუნიკაციო მომსახურება

2313

62

კომპიუტერული დაპროგრამება, კონსულტირება და მათთან
დაკავშირებული მომსახურება

2314

63

საინფორმაციო მომსახურება

2315

69

იურიდიული და სააღრიცხვო მომსახურება

2316

70

2317

71

2318

73

2319

74

2320

75

2321

78

2322

79

მომსახურება წყლის გაწმენდით და მომარაგებით
საკანალიზაციო სისტემების მომსახურება
მომსახურება ნარჩენების შეგროვებით, დამუშავებით, მოცილებითა
და მასალების უტილიზაციით
მომსახურება ნარჩენების რეკულტივაციითა და სხვა მომსახურება
ნარჩენების მართვით
სახმელეთო, წყლის და საჰაერო ტრანსპორტთან დაკავშირებული,
ტვირთის სატვირთავ-გადმოსატვირთი და სხვა დამხმარე
სატრანსპორტო მომსახურება
მომსახურება საკვებითა და სასმელების მიწოდებით,
ხელშეკრულებით განხორციელებული

სათავო ოფისების მომსახურება; მომსახურება მართვის საკითხებზე
კონსულტირებით
არქიტექტურული, საინჟინრო და მასთან დაკავშირებული
ტექნიკური საკონსულტაციო მომსახურება
სარეკლამო მომსახურება და მომსახურება ბაზრის კონიუნქტურის
შესწავლით
სხვა პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური მომსახურება
(მომსახურება სპეციალიზებული დიზაინით, ფოტოგრაფიული
მომსახურება, წერილობითი და ზეპირი მთარგმნელობითი
მომსახურება და სხვა)
ვეტერინარული მომსახურება
მომსახურება დასაქმებითა და სხვა ადამიანური რესურსებით
უზრუნველყოფით
ტურისტული სააგენტოების, ტურ-ოპერატორების, დაჯავშნის და
მასთან დაკავშირებული მომსახურება

10

ლარი

კომენტარი
2300=2301+2302+23
03+2304+2305+2306
+2307+2309+2309+2
310+2311+2312+231
3+2314+2315+2316+
2317+2319+2319+23
20+2321+2322+2323
+2324+2325+2326+2
327+2329+2329+233
0+2331+2332+2333+
2334

სტრიქონის
№

CPA კოდი

სამრეწველო და არასამრეწველო მომსახურებებზე
გაწეული ხარჯები

2323

80

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის დაცვის საგამომძიებლო
მომსახურება

2324

81

მომსახურება შენობებისა და ლანდშაფტების დასუფთავებით

2325

82

საოფისე ადმინისტრაციული, საოფისე დამხმარე და სხვა ბიზნესის
დამხმარე მომსახურება

2326

84

მომსახურება სახელმწიფო მართვის და თავდაცვის სფეროში;
მომსახურება სავალდებულო სოციალური უსაფრთხოებით

2327

85

მომსახურება განათლების დარგში (ტრენინგები და მოკლევადიანი
სასწავლო კურსები)

2328

86

მომსახურება ჯანდაცვის დარგში

2329

90

შემოქმედებითი, სახელოვნობო და გართობის მომსახურება

2330

91

ბიბლიოთეკების, არქივების, მუზეუმების და სხვა კულტურული
მომსახურება;

2331

92

აზარტული თამაშების და ფსონის დადების მომსახურება

2332

93

სპორტული მომსახურება, გასართობი და სარეკრეაციო მომსახურება

2333

94

საწევრო ორგანიზაციების მომსახურება

2334

96.01; 96.02; 96.09

2400

2400=2401+2402+24
03

საფინანსო მომსახურება
64

საფინანსო მომსახურება, დაზღვევის და საპენსიო ფონდების
მომსახურების გარდა

2402

65

სადაზღვევო პრემია

66

საფინასო მომსახურების დამხმარე მომსახურება, სადაზღვევო და
საპენსიო ფონდების გარდა (საფინანსო ბაზრების ორგანიზებასთან
დაკავშირებული მომსახურება, ფასიან ქაღალდებთან და სასაქონლო
კონტრაქტებთან დაკავშირებული საბროკერო მომსახურება და სხვა)
ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული და სხვა ხარჯი,
რომლებიც არ მიეკუთვნება ძირითად კაპიტალს

2500

კომენტარი

სხვა პერსონალური მომსახურება (მომსახურება ტექსტილის და
ბეწვეულის პროდუქციის რეცხვით და ქიმწმენდით;
საპარიკმახეროების და სხვა სილამაზის სალონების მომსახურება)

2401

2403

ლარი

2501

60

მომსახურება პროგრამების შედგენით და მაუწყებლობით

2502

72

მომსახურება მეცნიერული კვლევებით და ექსპერიმენტული
დამუშავებებით

2503

77.4

2504

-

სალიცენზიო მომსახურება ინტელექტუალური საკუთრების და
მსგავსი პროდუქციის გამოყენებაზე უფლებების გაცემით, საავტორო
უფლებებით დაცული ნამუშევრების გარდა
სხვა სამრეწველო და არასამრეწველო მომსახურებაზე გაწეული
ხარჯი სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი. გთხოვთ მიუთითოთ

11

2500=2501+2502+25
03+2504

2600

სამივლინებო და წარმომადგენლობითი ხარჯები
-

განთავსების ხარჯი (სასტუმროების, მოკლევადიანი საცხოვრებელი
ადგილების, კემპინგის მოედნების და მსგავსი დროებითი
განთავსების საშუალებების მომსახურების ხარჯი)

-

კვების ხარჯი (რესტორნებში, სასადილოებში, კაფეებში, ბარებსა და
სხვა კვების ობიექტებში გაწეული ხარჯი)

2603

-

ტრანსპორტირების ხარჯი

2604

-

სხვა ხარჯი

2601

2602
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ხარჯი
ქვეყნის
შიგნით

ხარჯი
ქვეყნის
გარეთ

