
 

 

 

დანართი 1 

 

ნაწარმოებების/ შესრულებების/ფონოგრამების  გასამრჯელოს განაკვეთები რესტორნებში, 

კაფეებში, ბარებში, ყავახანებში და საზოგადოებრივი კვების სხვა საწარმოებში (ობიექტებზე) 

ნაწარმოებების გამოყენებისთვის 

 

ღია მოედნის (ტერასის, ვერანდის და მისთ.) არსებობის შემთხვევაში, გახმოვანებული 

ფართობი განისაზღვრება შენობის ყველა დარბაზების და ღია მოედნის საერთო ფართობების ჯამის 

სახით, ამ უკანასკნელის ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით. 

რესტორანი – კვების საწარმო (ობიექტი), რომელიც მომხმარებელს სთავაზობს კვების 

ორგანიზების მომსახურებას გართობით ან გართობის გარეშე, რთულად მოსამზადებელი კერძების 

ფართო ასორტიმენტით, საფირმო კერძების და ნაწარმის, ალკოჰოლური, გამაგრილებელი, ცხელი და 

სხვა სახის სასმელების, საკონდიტრო ნაწარმის და პურ-ფუნთუშეულის, საყიდელი საქონლის 

ჩათვლით. 

რესტორნებს განასხვავებენ ასორტიმენტის (თევზის, ლუდის, ეროვნული (ეთნიკური) 

სამზარეულოს და ა.შ.), ადგილმდებარეობის (შენობებში, დასასვენებელ ზონებში, სტაციონარული 

და გადასატანი (ტრანსპორტზე), ადგილზე მომსახურების), მომხმარებელთა ინტერესების 

(საკლუბო, სპორტი, სალონი, ღამის კლუბი და სხვ.), მომსახურების მეთოდების და ფორმების 

(ოფიციანტებით, „შვედური სუფრის“ სისტემით მომსახურების და ა.შ.) მიხედვით. 

 

 

რესტორანი 

გაანგარიშების 

საფუძველი 
ტარიფები 

ფართი მომიჯნავე საავტორო ჯამური 

- 200 0.56 1.12 1.68 

201 250 0.51 1.02 1.53 

251 375 0.38 0.76 1.14 

376 500 0.31 0.62 0.93 

501 675 0.26 0.52 0.78 

676 800 0.22 0.44 0.66 

801 1,000 0.18 0.36 0.54 

1,001 

   
1,000,000    

0.14 

* ყოველ დამატებით 

კვადრატულ მეტრზე 

0.28 

* ყოველ დამატებით 

კვადრატულ მეტრზე 

0.42 

* ყოველ დამატებით 

კვადრატულ მეტრზე 

 

 

ბარი   –   კვების საწარმო (ობიექტი), რომელიც აღჭურვილია ბარის დახლით და ახორციელებს, 

სპეციალიზაციის მიხედვით, ალკოჰოლური და (ან) უალკოჰოლო სასმელების, ცხელი და 

გამაგრილებელი სასმელების, კერძების, ცივი და ცხელი საუზმის  შეზღუდული ასორტიმენტის, 

გასაყიდი საქონლის რეალიზაციას. 

 

 

 

ბარებს განასხვავებენ ასორტიმენტის მიხედვით (ღვინის, ლუდის, რძის, ყავის, კოქტეილ-ბარი, 

გრილი და სხვ.), მომსახურების ან/და დასვენების ორგანიზაციის (დისკო-ბარი, ვარიეტე-ბარი, 

საცეკვაო და ა.შ.), ინტერესების (საკლუბო, სპორტ-ბარი და ა.შ.) მიხედვით. 

 

ბარი 



 

გაანგარიშების 

საფუძველი 
ტარიფები 

ფართი მომიჯნავე საავტორო ჯამური 

          -                    39    0.61 1.22 1.83 

         40                120    0.50 1.00 1.50 

       121                160    0.45 0.90 1.35 

       161                200    0.38 0.76 1.14 

       201                300    0.30 0.60 0.90 

       301                400    0.24 0.48 0.72 

       401                600    0.19 0.38 0.57 

       601                800    0.15 0.30 0.45 

801 

   
1,000,000    

0.12 

* ყოველ დამატებით 

კვადრატულ მეტრზე 

0.24 

* ყოველ დამატებით 

კვადრატულ მეტრზე 

0.36 

* ყოველ დამატებით 

კვადრატულ მეტრზე 

 

კაფე  –  კვების საწარმო (ობიექტი), რომელიც მომხმარებელს უწევს კვების ორგანიზების 

მომსახურებას, გართობით ან გართობის გარეშე, პროდუქციის და მომსახურების რესტორანთან 

შედარებით შეზღუდული ასორტიმენტით, რომელიც ახდენს საფირმო კერძების, საკონდიტრო 

ნაწარმის და პურ-ფუნთუშეულის, სპირტიანი და უალკოჰოლო სასმელების, გასაყიდი საქონლის 

რეალიზაციას. 

კაფეებს განასხვავებენ ასორტიმენტის (სანაყინე, საკონდიტრო, რძის, პიცერია, ყავახანა, 

ტავერნა და სხვ.), მომხმარებელთა კონტინგენტის ან ინტერესების (ახალგაზრდული, საბავშვო, კაფე-

კლუბი, არტ-კაფე, ინტერნეტ-კაფე და სხვ.), ასევე მომსახურების მეთოდების და ფორმების 

(ოფიციანტით, თვითმომსახურების) მიხედვით, მუდმივად მოქმედ და სეზონურ, სტაციონარულ და 

მოძრავ კაფეებს. 

 

 

კაფე 

გაანგარიშების 

საფუძველი 
ტარიფები 

ფართი მომიჯნავე საავტორო ჯამური 

          -                    39    0.61 1.22 1.83 

         40                120    0.50 1.00 1.50 

       121                160    0.45 0.90 1.35 

       161                200    0.38 0.76 1.14 

       201                300    0.30 0.60 0.90 

       301                400    0.24 0.48 0.72 

       401                600    0.19 0.38 0.57 

       601                800    0.15 0.30 0.45 

801 

   
1,000,000    

0.12 

* ყოველ დამატებით 

კვადრატულ მეტრზე 

0.24 

* ყოველ დამატებით 

კვადრატულ მეტრზე 

0.36 

* ყოველ დამატებით 

კვადრატულ მეტრზე 

 

 

 

 

სასადილო  –  საზოგადოებრივი კვების საწარმო (ობიექტი), რომელიც ახორციელებს 

სხვადასხვა სახის კერძების და კულინარული ნაწარმის მომზადებას და რეალიზაციას, ადგილზე 

მოხმარებით, მენიუს შესაბამისად, რომელიც სხვადასხვაა კვირის სხვადასხვა დღეებში. 
 

სასადილო 



 

გაანგარიშების 

საფუძველი 
ტარიფები 

ფართი მომიჯნავე საავტორო ჯამური 

          -                    35    0.45 0.90 1.35 

         36                115    0.47 0.94 1.41 

       116                160    0.41 0.82 1.23 

       161                180    0.35 0.70 1.05 

       181                210    0.30 0.60 0.90 

       211                240    0.25 0.50 0.75 

       241                400    0.16 0.32 0.48 

       401                480    0.12 0.24 0.36 

       481                640    0.10 0.20 0.30 

       641                800    0.07 0.14 0.21 

801 

   
1,000,000    

0.03 

* ყოველ დამატებით 

კვადრატულ მეტრზე 

0.06 

* ყოველ დამატებით 

კვადრატულ მეტრზე 

0.09 

* ყოველ დამატებით 

კვადრატულ მეტრზე 

 

სასაუზმე  –  კვების საწარმო (ობიექტი) კერძების და მარტივად დასამზადებელი ნაწარმის 

შეზღუდული ასორტიმენტით, რომელიც განკუთვნილია მომხმარებელთა სწრაფი 

მომსახურებისთვის ალკოჰოლური სასმელების და საყიდელი საქონლის შესაძლო რეალიზაციით. 
 

სასაუზმე 

გაანგარიშების 

საფუძველი  
ტარიფები 

ფართი მომიჯნავე  საავტორო ჯამური 

          -                    35    0.45 0.90 1.35 

         36                115    0.47 0.94 1.41 

       116                160    0.41 0.82 1.23 

       161                180    0.35 0.70 1.05 

       181                210    0.30 0.60 0.90 

       211                240    0.25 0.50 0.75 

       241                400    0.16 0.32 0.48 

       401                480    0.12 0.24 0.36 

       481                640    0.10 0.20 0.30 

       641                800    0.07 0.14 0.21 

801 

   
1,000,000    

0.03 

* ყოველ დამატებით 

კვადრატულ მეტრზე 

0.06 

* ყოველ დამატებით 

კვადრატულ მეტრზე 

0.09 

* ყოველ დამატებით 

კვადრატულ მეტრზე 

 

 

სწრაფი მომსახურების საწარმო  -  კვების საწარმო (ობიექტი), რომელიც, როგორც წესი, ახდენს 

მაღალი ხარისხის მზაობის ნახევარფაბრიკატებიდან დამზადებული მარტივად მოსამზადებელი 

კერძების, სასმელების, ნაწარმის,  ვიწრო ასორტიმენტის რეალიზაციას, უზრუნველყოფს დროის 

მინიმალურ ხარჯვას მომხმარებელთა მომსახურებაზე. ამ დასახელებას შეიძლება დაემატოს სიტყვა 

„ექსპრეს“ ან „ბისტრო“. 

სწრაფი მომსახურების საწარმოებს განასხვავებენ ასორტიმენტის მიხედვით (პიცერია, 

სამწვადე და სხვ.). მომხმარებელთა მომსახურებას, როგორც წესი, ახორციელებენ გასაცემ ხაზზე, 

გამოიყენება ერთჯერადი ჭურჭელი, დანა-ჩანგალი და კოვზები. 

 

სწრაფი მომსახურების საწარმო 

გაანგარიშების 

საფუძველი 
ტარიფები 



 

ფართი მომიჯნავე საავტორო ჯამური 

          -                    35    0.45 0.90 1.35 

         36                115    0.47 0.94 1.41 

       116                160    0.41 0.82 1.23 

       161                180    0.35 0.70 1.05 

       181                210    0.30 0.60 0.90 

       211                240    0.25 0.50 0.75 

       241                400    0.16 0.32 0.48 

       401                480    0.12 0.24 0.36 

       481                640    0.10 0.20 0.30 

       641                800    0.07 0.14 0.21 

801 

   
1,000,000    

0.03 

* ყოველ დამატებით 

კვადრატულ მეტრზე 

0.06 

* ყოველ დამატებით 

კვადრატულ მეტრზე 

0.09 

* ყოველ დამატებით 

კვადრატულ მეტრზე 

 

ბუფეტი  -  საზოგადოებრივი კვების საწარმო (ობიექტი), რომელიც ახდენს მაღალი ხარისხის 

მზაობის ნახევარფაბრიკატებისგან დამზადებული საზოგადოებრივი კვების პროდუქციის 

შეზღუდული ასორტიმენტის, მათ შორის, ცივი და ცხელი კერძების, საუზმის, ფქვილის 

კულინარული ნაწარმის, პურ-ფუნთუშეულის, საკონდიტრო ნაწარმის, ალკოჰოლიანი და 

უალკოჰოლო სასმელების, საყიდელი საქონლის რეალიზაციას ადგილზე მოხმარებით. 

 

ბუფეტი 

გაანგარიშების 

საფუძველი 
ტარიფები 

ფართი მომიჯნავე საავტორო ჯამური 

          -                    35    0.45 0.90 1.35 

         36                115    0.47 0.94 1.41 

       116                160    0.41 0.82 1.23 

       161                180    0.35 0.70 1.05 

       181                210    0.30 0.60 0.90 

       211                240    0.25 0.50 0.75 

       241                400    0.16 0.32 0.48 

       401                480    0.12 0.24 0.36 

       481                640    0.10 0.20 0.30 

       641                800    0.07 0.14 0.21 

801 

   
1,000,000    

0.03 

* ყოველ დამატებით 

კვადრატულ მეტრზე 

0.06 

* ყოველ დამატებით 

კვადრატულ მეტრზე 

0.09 

* ყოველ დამატებით 

კვადრატულ მეტრზე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კაფეტერია - საზოგადოებრივი კვების საწარმო (ობიექტი), რომელიც აღჭურვილია ბუფეტის ან 

ბარის დახლით და რომელიც ახდენს ცხელი სასმელების, გამაგრილებელი სასმელების 

საზოგადოებრივი კვების პროდუქტების შეზღუდული ასორტიმენტის და მაღალი ხარისხის 

მზაობის ნახევარფაბრიკატების, მათ შორის, ბუტერბროდების, პურ-ფუნთუშეულის და 



 

საკონდიტრო ნაწარმის, მარტივად მოსამზადებელი ცხელი კერძების და საყიდელი საქონლის 

რეალიზაციას, ადგილზე მოხმარებით. 
 

კაფეტერია 

გაანგარიშების 

საფუძველი 
ტარიფები 

ფართი მომიჯნავე საავტორო ჯამური 

          -                    35    0.45 0.90 1.35 

         36                115    0.47 0.94 1.41 

       116                160    0.41 0.82 1.23 

       161                180    0.35 0.70 1.05 

       181                210    0.30 0.60 0.90 

       211                240    0.25 0.50 0.75 

       241                400    0.16 0.32 0.48 

       401                480    0.12 0.24 0.36 

       481                640    0.10 0.20 0.30 

       641                800    0.07 0.14 0.21 

801 

   
1,000,000    

0.03 

* ყოველ დამატებით 

კვადრატულ მეტრზე 

0.06 

* ყოველ დამატებით 

კვადრატულ მეტრზე 

0.09 

* ყოველ დამატებით 

კვადრატულ მეტრზე 

 

 

 

      კულინარიის მაღაზია (განყოფილება)    –   მაღაზია (განყოფილება) მოსახლეობაზე 

საზოგადოებრივი კვების პროდუქციის რეალიზაციისთვის, კულინარული ნაწარმის, 

ნახევარფაბრიკატების, საკონდიტრო ნაწარმის და პურ-ფუნთუშეულის სახით. 

 

კულინარიის მაღაზია 

გაანგარიშების 

საფუძველი 
ტარიფები 

ფართი მომიჯნავე საავტორო ჯამური 

          -                    50    9.00 18.00 27.00 

         51                100    15.00 30.00 45.00 

       101                300    35.00 70.00 105.00 

       301                500    50.00 100.00 150.00 

       501            1,000    72.00 144.00 216.00 

   1,001            3,000    110.00 220.00 330.00 

   3,001            5,000    155.00 310.00 465.00 

5,001 

   
1,000,000    

0.10 

* ყოველ დამატებით 

კვადრატულ მეტრზე 

0.20 

* ყოველ დამატებით 

კვადრატულ   მეტრზე 

0.30 

* ყოველ დამატებით 

კვადრატულ მეტრზე 

 

 

 

 

 

დანართი 2 

 

 ნაწარმოებების/ შესრულებების/ფონოგრამების  გასამრჯელოს განაკვეთები 

ნაწარმოებების საჯარო შესრულებისთვის, მუსიკალურ, ღამის და სხვა სახის 

კლუბებში და სათამაშო ზონებში (კაზინოებში) 

 



 

1.   იმ შემთხვევაში, თუ მოსარგებლე ახორციელებს დებულების სხვა დანართებით 

გათვალისწინებულ საქმიანობას, ნაწარმოებების/შესრულებების/ფონოგრამების გასამრჯელო 

გამოითვლება საქმიანობის თითოეული სახეობისთვის, ცალკე, თითოეულ დანართში 

განსაზღვრული წესებით. 

2. წინამდებარე განაკვეთების გამოყენების მიზნებისთვის, „კლუბები“ გულისხმობს გასართობი 

ან/და თემატური ხასიათის დაწესებულებებს, სპორტული კლუბების გარდა. 

3.   სათამაშო ზონა   -   რომელიც განკუთვნილია აზარტული თამაშების ორგანიზაციის და 

ჩატარების საქმიანობის განხორციელებისთვის.  
 

ღამის კლუბი 

გაანგარიშების 

საფუძველი 
ტარიფები 

ფართი მომიჯნავე საავტორო ჯამური 

          -                    70    9.00 18.00 27.00 

         71                110    15.00 30.00 45.00 

       111                150    35.00 70.00 105.00 

       151    1,000,000    50.00 100.00 150.00 

 

კაზინო 

გაანგარიშების 

საფუძველი 
ტარიფები 

მაგიდა მომიჯნავე საავტორო ჯამური 

          -      1,000,000 17.00 34.00 51.00 

 

სათამაშო აპარატი 

გაანგარიშების 

საფუძველი 
ტარიფები 

აპარატი მომიჯნავე საავტორო ჯამური 

          -      1,000,000 2.00 4.00 6.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი 3 

 

 

ნაწარმოებების/ შესრულებების/ფონოგრამების  გასამრჯელოს განაკვეთები ნაწარმოებების 

საჯარო შესრულებისთვის, ბოულინგის,  ბილიარდის სათამაშო დარბაზებში, სათამაშო 

აპარატების  დარბაზებში, კომპიუტერულ კლუბებში, ინტერნეტ კაფეებში, გასართობ სათამაშო 



 

ზონებში, კვესტ- სივრცეებში,  ლაბირინთებში, კერლინგის,  ბატუტის ცენტრებში,  კლდეზე 

ცოცვის დარბაზებში, საბავშვო გასართობ ცენტრებში და მსგავს სივრცეებში 

 

 
 

1. იმ შემთხვევაში, თუ მოსარგებლე ახორციელებს დებულების სხვა დანართებით 

გათვალისწინებულ საქმიანობას, ნაწარმოებების/შესრულებების/ფონოგრამების გასამრჯელო 

გამოითვლება საქმიანობის თითოეული სახეობისთვის, ცალკე, თითოეულ დანართში 

განსაზღვრული წესებით. 

 

ბოულინგი 

გაანგარიშების 

საფუძველი 
ტარიფები 

ბილიკი მომიჯნავე საავტორო ჯამური 

          -      1,000,000 7.00 14.00 21.00 

 

ბილიარდი 

გაანგარიშების 

საფუძველი 
ტარიფები 

მაგიდა მომიჯნავე საავტორო ჯამური 

          -      1,000,000 4.00 8.00 12.00 

 

სათამაშო აპარატი 

გაანგარიშების 

საფუძველი 
ტარიფები 

აპარატი მომიჯნავე საავტორო ჯამური 

          -      1,000,000 2.00 4.00 6.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი 4 

 

 

ნაწარმოებების/ შესრულებების/ფონოგრამების  გასამრჯელოს განაკვეთები  ნაწარმოებების საჯარო 

შესრულებისთვის სავაჭრო საწარმოებში, სავაჭრო ტერიტორიებზე და სავაჭრო წერტილებში 

 
 

1. იმ შემთხვევაში, თუ მოსარგებლე ახორციელებს დებულების სხვა დანართებით 

გათვალისწინებულ საქმიანობას, ნაწარმოებების/ შესრულებების/ფონოგრამების გასამრჯელო 



 

გამოითვლება საქმიანობის თითოეული სახეობისთვის, ცალკე, თითოეულ დანართში 

განსაზღვრული წესებით. 
 

სავაჭრო სივრცე 

გაანგარიშების 

საფუძველი 
ტარიფები 

ფართი მომიჯნავე საავტორო ჯამური 

          -                    50    9.00 18.00 27.00 

         51                100    15.00 30.00 45.00 

       101                300    35.00 70.00 105.00 

       301                500    50.00 100.00 150.00 

       501            1,000    72.00 144.00 216.00 

   1,001            3,000    110.00 220.00 330.00 

   3,001            5,000    155.00 310.00 465.00 

5,001 

   
1,000,000    

0.10 

* ყოველ დამატებით 

კვადრატულ მეტრზე 

0.20 

* ყოველ დამატებით 

კვადრატულ მეტრზე 

0.30 

* ყოველ დამატებით 

კვადრატულ მეტრზე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი 5 

 

 

ნაწარმოებების/ შესრულებების/ფონოგრამების  გასამრჯელოს განაკვეთები  ნაწარმოებების 

საჯარო შესრულებისთვის სასტუმროებში, ოტელებში, მოტელებში, ჰოსტელებში, 

სასტუმრო სახლებში, კემპინგებში, სანატორულ-საკურორტო კომპლექსებში, 

პანსიონატებში, დასასვენებელ სახლებსა და ბაზებში,  გამაჯანსაღებელ და სპორტულ 

ბანაკებში) და მსგავს ადგილებში 

 

 



 

1. იმ შემთხვევაში, თუ მოსარგებლე ახორციელებს დებულების სხვა დანართებით 

გათვალისწინებულ საქმიანობას, ნაწარმოებების/ შესრულებების/ფონოგრამების გასამრჯელო 

გამოითვლება საქმიანობის თითოეული სახეობისთვის, ცალკე, თითოეულ დანართში 

განსაზღვრული წესებით. 
 

სასტუმრო 0-2 ვარსკვლავი 

გაანგარიშების 

საფუძველი 
ტარიფები 

ფართი მომიჯნავე საავტორო ჯამური 

          -      1,000,000    0.08 0.15 0.23 

 

სასტუმრო 3-4 ვარსკვლავი 

გაანგარიშების 

საფუძველი 
ტარიფები 

ფართი მომიჯნავე საავტორო ჯამური 

          -      1,000,000    0.18 0.35 0.53 

 

სასტუმრო  5 ვარსკვლავი 

გაანგარიშების 

საფუძველი 
ტარიფები 

ფართი მომიჯნავე საავტორო ჯამური 

          -      1,000,000    0.15 0.31 0.46 

 

 

დამხმარე  ტერიტორია 

გაანგარიშების 

საფუძველი 
ტარიფები 

ფართი მომიჯნავე საავტორო ჯამური 

          -      1,000,000     0.05 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი 6 

 

 

 

ნაწარმოებების/ შესრულებების/ფონოგრამების  გასამრჯელოს განაკვეთები ნაწარმოებების 

საჯარო შესრულებისთვის სპორტულ და სპორტულ-გამაჯანსაღებელ დაწესებულებებში, 

კლუბებსა და ცენტრებში (ფიტნეს კლუბებში, ტრენაჟორების დარბაზებში, სტადიონებზე, 

სასრიალო მოედნებზე, აკვაპარკებში, სკეიტპარკებში, ველოტრეკებზე, სამთო-სათხილამურო 

ტრასებზე, ყინულის სასახლეებში და მსგავს ადგილებში, ასევე სპორტული შეჯიბრებების 

ჩატარებისას. 

 

 

 



 

1. იმ შემთხვევაში, თუ მოსარგებლე ახორციელებს დებულების სხვა დანართებით 

გათვალისწინებულ საქმიანობას, ნაწარმოებების/ შესრულებების/ფონოგრამების   გასამრჯელო 

გამოითვლება საქმიანობის თითოეული სახეობისთვის, ცალკე, თითოეულ დანართში 

განსაზღვრული წესებით. 
 

სპორტული დარბაზი 

გაანგარიშების 

საფუძველი 
ტარიფები 

ფართი მომიჯნავე საავტორო ჯამური 

          -                    50    39.50 79.00 118.50 

         51                100    85.00 170.00 255.00 

       101                300    115.50 231.00 346.50 

       301                500    180.00 360.00 540.00 

       501            1,000    320.00 640.00 960.00 

   1,001    1,000,000    

0.15 

* ყოველ დამატებით 

კვადრატულ მეტრზე 

0.30 

* ყოველ დამატებით 

კვადრატულ მეტრზე 

0.45 

* ყოველ დამატებით 

კვადრატულ მეტრზე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


