დამტკიცებულია საქსტატის საბჭოს
2010 წლის 22 ნოემბრის
¹23 დადგენილებით
“საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ
სტატისტიკური სამუშაოების ფარგლებს გარეთ დადგენილი სტატისტიკური მონაცემების
გავრცელების საფასურის დამტკიცების შესახებ”
მუხლი 1. “ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ” საქართველოს კანონის 27-ე მუხლის
მე-3 პუნქტის შესაბამისად, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატი) მიერ
სტატისტიკური სამუშაოების ფარგლებს გარეთ დადგენილი სტატისტიკური მონაცემების
საფასურის და მომსახურების ტარიფების გაანგარიშება განხორციელდეს შემდეგნაირად:
1.1. სტატისტიკური მონაცემების გავრცელების საფასურის განაკვეთები
მომსახურების სახე

ერთეული

მომსახურების
ტარიფი (დღგ-ს
ჩათვლით

01 001

1 საწარმოზე

5 ლარი + 0.10 ლარი

(ორგანიზაციის) ზომის შესაბამისი

(ორგანიზაციაზე) 1

თითოეულ

დიაპაზონის (მცირე, საშუალო,

ინტერვალი

საწარმოზე

ცალკეული საწარმოს

მსხვილი) მიხედვით
01 002

01 003

01 004

(ორგანიზაციაზე)

სამრეწველო პროდუქციის

1 მონაცემი ერთი

წარმოება ნატურალურ და

კონკრეტული

ღირებულებით გამოხატულებაში

პერიოდისათვის

მშენებლობაზე გაცემული

1 პაკეტი (ცხრილი) ერთი

ნებართვები შენობის ტიპების

კონკრეტული

მიხედვით

პერიოდისათვის

7 ლარი

5 ლარი

ამოღებულია (საქსტატის საბჭოს
დადგენილება #12. 28.05.2012)

01 005

01 006

01 007

მშენებლობაზე გაცემული

1 პაკეტი (ცხრილი) ერთი

ნებართვები შენობის ფართობისა

კონკრეტული

და მოცულობის მიხედვით

პერიოდისათვის

მშენებლობით დამთავრებული

1 პაკეტი (ცხრილი) ერთი

ობიექტები შენობის ტიპების

კონკრეტული

მიხედვით

პერიოდისათვის

5 ლარი

5 ლარი

ამოღებულია (საქსტატის საბჭოს
დადგენილება #12. 28.05.2012)

01 008

01 009

მშენებლობით დამთავრებული

1 პაკეტი (ცხრილი) ერთი

ობიექტები შენობის ფართობისა და

კონკრეტული

მოცულობის მიხედვით

პერიოდისათვის

ამოღებულია (საქსტატის საბჭოს
დადგენილება #12. 28.05.2012)

5 ლარი

01 010

სასტუმროებისა და სასტუმროს

1 პაკეტი (ცხრილი) ერთი

ტიპის დაწესებულებების

კონკრეტული

რაოდენობა საკუთრების ფორმების

პერიოდისათვის

5 ლარი

მიხედვით რეგიონალურ ჭრილში
01 011

სასტუმროებისა და სასტუმროს

1 პაკეტი (ცხრილი) ერთი

ტიპის დაწესებულებების
რაოდენობა ორგანიზაციულ-

კონკრეტული

5 ლარი

პერიოდისათვის

სამართლებრივი ფორმების
მიხედვით რეგიონალურ ჭრილში
01 012

სასტუმროებისა და სასტუმროს

1 პაკეტი (ცხრილი) ერთი

ტიპის დაწესებულებების

კონკრეტული

რაოდენობა ექსპლუატაციაში

პერიოდისათვის

5 ლარი

შესვლის წლის მიხედვით
რეგიონალურ ჭრილში
01 013

სასტუმროებისა და სასტუმროს

1 პაკეტი (ცხრილი) ერთი

ტიპის დაწესებულებების

კონკრეტული

რაოდენობა სართულების

პერიოდისათვის

5 ლარი

რაოდენობის მიხედვით
რეგიონალურ ჭრილში
01 014

სასტუმროებისა და სასტუმროს

1 პაკეტი (ცხრილი) ერთი

ტიპის დაწესებულებების

კონკრეტული

რაოდენობა საერთო ფართობის

პერიოდისათვის

5 ლარი

მიხედვით რეგიონალურ ჭრილში
01 015

სასტუმროებისა და სასტუმროს

1 პაკეტი (ცხრილი) ერთი

ტიპის დაწესებულებების

კონკრეტული

რაოდენობა ტიპების მიხედვით

პერიოდისათვის

5 ლარი

რეგიონალურ ჭრილში
01 016

სასტუმროებისა და სასტუმროს

1 პაკეტი (ცხრილი) ერთი

ტიპის დაწესებულებების ნომრების

კონკრეტული

რაოდენობა ფართობის და მათში

პერიოდისათვის

5 ლარი

ადგილების მიხედვით
რეგიონალურ ჭრილში
01 017

01 018

სასტუმროს დატვირთვის

1 პაკეტი (ცხრილი) ერთი

მაჩვენებლები რეგიონალურ

კონკრეტული

ჭრილში

პერიოდისათვის

სასტუმროებსა და სასტუმროს

1 პაკეტი (ცხრილი) ერთი

ტიპის დაწესებულებებში

კონკრეტული

მცხოვრები იძულებით

პერიოდისათვის

5 ლარი

5 ლარი

გადაადგილებული პირების
რაოდენობა
01 019

სასტუმროებისა და სასტუმროს

1 პაკეტი (ცხრილი) ერთი

ტიპის დაწესებულებების

კონკრეტული

5 ლარი

შემოსავლები და ხარჯები
01 020

პერიოდისათვის

ამოღებულია (საქსტატის საბჭოს
დადგენილება #12. 28.05.2012)

01 021

სასტუმროსა და სასტუმროს ტიპის

1 პაკეტი (ცხრილი) ერთი

დაწესებულბის ადგილობრივი

კონკრეტული

ერთეულების რაოდენობა

პერიოდისათვის

10 ლარი

რეგიონულ ჭრილში
01 022

ამოღებულია (საქსტატის საბჭოს
დადგენილება #13

01 023

30.07.2015

ამოღებულია (საქსტატის საბჭოს
დადგენილება #12. 28.05.2012)

01 024

ამოღებულია (საქსტატის საბჭოს
დადგენილება #12. 28.05.2012)

01 025

ამოღებულია (საქსტატის საბჭოს
დადგენილება#12. 28.05.2012)

01 026

ამოღებულია (საქსტატის საბჭოს
დადგენილება #12. 28.05.2012)

01 027

ამოღებულია (საქსტატის საბჭოს
დადგენილება#12. 28.05.2012)

01 028

რეგისტრირებული ავტომობილების

1 მარკის ავტომობილების

რაოდენობა მარკების მიხედვით

რაოდენობა ერთი

10 ლარი

კონკრეტული
პერიოდისათვის
01 029

ამოღებულია (საქსტატის საბჭოს
დადგენილება #12. 28.05.2012)

01 030

ბიზნეს სექტორის საქმიანობის

1 პერიოდის 1 მონაცემი

5 ლარი + 1 ლარი
თითოეულ მონაცემზე.

ამსახველი მაჩვენებლები
ეკონომიკური საქმიანობის სახეების
საქართველოს ეროვნული
კლასიფიკატორის "სეკ 001-2004" და
"სეკ 006-2016" 4 და 5 ნიშნა დონეზე
02 001

მთლიანი შიდა პროდუქტი, მუდმივ 1 პერიოდი (კვარტალი,
1996 წლის ფასებში (დარგების

წელი)

მიხედვით)

2003 წლამდე – 5
ლარი
2003 წლიდან – 15
ლარი

02 003

მთლიანი შიდა პროდუქტის
რეალური ზრდა 45 საქმიანობის
სახის მიხედვით 2006 წლიდან

1 პერიოდი (კვარტალი,
წელი)

20 ლარი

02 004

დაუკვირვებადი ეკონომიკის

1 პერიოდი (კვარტალი,

5 ლარი + 3 ლარი 1

გამოშვება მიმდინარე ფასებში

წელი)

პერიოდზე

დაუკვირვებადი ეკონომიკის

1 პერიოდი (კვარტალი,

5 ლარი+ 3 ლარი 1

გამოშვების წილი მთლიან

წელი)

პერიოდზე

საქმიანობის სახეების მიხედვით
02 005

გამოშვებაში (პროცენტი)
საქმიანობის სახეების მიხედვით
02 006

მთლიანი შიდა პროდუქტი, მუდმივ 1 პერიოდი (კვარტალი,
2003 წლის ფასებში (დარგების

15 ლარი

წელი)

მიხედვით) 2003 წლამდე პერიოდი
02 007

მთლიანი შიდა პროდუქტის

1 პერიოდი (წელი)

ზრდის ჯაჭვური ინდექსები 1990

5 ლარი + 1 ლარი 1
პერიოდზე

წლიდან (1990=100) (დარგების
მიხედვით)
02 008

ამოღებულია (საქსტატის საბჭოს
დადგენილება #12. 28.05.2012)

02 009

1 პერიოდი (კვარტალი,

5 ლარი+ 1 ლარი 1

წელი)

პერიოდზე

მთლიანი ეროვნული შემოსავალი

1 პერიოდი (კვარტალი,

5 ლარი+ 1 ლარი 1

და ეროვნული ანგარიშების სხვა

წელი)

პერიოდზე

1 პერიოდი (წელი)

5 ლარი+ 1 ლარი 1

შემოსავლების ფორმირების
ანგარიში 1996-2002, მიმდინარე
ფასებში

02 010

აგრეგატული მაჩვენებლები 19962002
02 011

შრომის მწარმოებლურობა
მიმდინარე ფასებში (დარგების

პერიოდზე

მიხედვით)
02 012

შრომის მწარმოებლურობა მუდმივ

1 პერიოდი (წელი)

ფასებში (დარგების მიხედვით)
02 013

5 ლარი+ 1 ლარი 1
პერიოდზე

ამოღებულია (საქსტატის საბჭოს
დადგენილება #12. 28.05.2012)

02 014

03 001

სავალუტო კურსების საფუძველზე

ცნობა 1 პერიოდზე.

5 ლარი+ 2 ლარი 1

თანხების გადაანგარიშება

შეიძლება გაიწეროს ცალკე,

პერიოდზე

ეროვნულიდან უცხოურ ვალუტაში

როგორც მომსახურება –

და პირიქით) ცნობა

ცნობის გაცემა

ამოღებულია (საქსტატის საბჭოს
დადგენილება #12. 28.05.2012)

03 002

ექსპორტი/იმპორტი სასაქონლო

1 პერიოდის (თვე,

5 ლარი + 1 ლარი 1

ნომენკლატურის 9 და 11 ნიშნა

კვარტალი, წელი) 1

პერიოდზე 1

კოდების მიხედვით

სასაქონლო კოდი

სასაქონლო კოდზე

03 0021

03 003

ექსპორტი/რეექსპორტი/იმპორტი

1 პერიოდის (თვე,

5 ლარი + 1 ლარი 1

საქონლის მიხედვით

კვარტალი, წელი) 1

პერიოდზე 1

საქონელი

საქონელზე

ექსპორტი სასაქონლო

1 პერიოდის (თვე, წელი)

ნომენკლატურის 4 ნიშნა კოდების

მთლიანი სასაქონლო

1 პერიოდი - 50
ლარი

მიხედვით ქვეყნების ჭრილში

ნომენკლატურა (01-24
ჯგუფების შემთხვევაში
არსებული ტარიფების
ნახევარი)

2-3 პერიოდი 70
ლარი
4-6 პერიოდი 90
ლარი
6-12 პერიოდი 120
ლარი

03 004

ექსპორტი სასაქონლო

1 პერიოდის (თვე, წელი)

ნომენკლატურის 6 ნიშნა კოდების

მთლიანი სასაქონლო
ნომენკლატურა (01-24

მიხედვით ქვეყნების ჭრილში

ჯგუფების შემთხვევაში
არსებული ტარიფების
ნახევარი)

1 პერიოდი - 70
ლარი
2-3 პერიოდი 90
ლარი
4-6 პერიოდი 120
ლარი
6-12 პერიოდი 150
ლარი

03 0041

ექსპორტი სასაქონლო
ნომენკლატურის 9 ნიშნა კოდების

1 პერიოდის (თვე, წელი)

მიხედვით ქვეყნების ჭრილში

ნომენკლატურა (01-24

მთლიანი სასაქონლო
ჯგუფების შემთხვევაში
არსებული ტარიფების
ნახევარი)

1 პერიოდი - 80
ლარი
2-3 პერიოდი 100
ლარი
4-6 პერიოდი 130
ლარი
6-12 პერიოდი 160
ლარი

03 0042

ექსპორტი სასაქონლო

1 პერიოდის (თვე, წელი)

ნომენკლატურის 11 ნიშნა კოდების

მთლიანი სასაქონლო

მიხედვით ქვეყნების ჭრილში

ნომენკლატურა (01-24
ჯგუფების შემთხვევაში
არსებული ტარიფების
ნახევარი)

1 პერიოდი - 90
ლარი
2-3 პერიოდი 110
ლარი
4-6 პერიოდი 140
ლარი
6-12 პერიოდი 170
ლარი

03 005

ექსპორტი სასაქონლო

1 პერიოდის (თვე, წელი) 1

ნომენკლატურის 9 და 11 ნიშნა

სასაქონლო ნომენკლატურა

კოდების მიხედვით

1 პერიოდი - 30
ლარი
2-3 პერიოდი 50
ლარი
4-6 პერიოდი 60
ლარი
6-12 პერიოდი 90
ლარი

03 006

იმპორტი სასაქონლო

1 პერიოდის (თვე, წელი)

ნომენკლატურის 4 ნიშნა კოდების

მთლიანი სასაქონლო

1 პერიოდი - 60
ლარი

მიხედვით ქვეყნების ჭრილში

ნომენკლატურა (01-24
ჯგუფების შემთხვევაში
არსებული ტარიფების
ნახევარი)

2-3 პერიოდი 90
ლარი
4-6 პერიოდი 110
ლარი
6-12 პერიოდი 160
ლარი

03 007

იმპორტი სასაქონლო

1 პერიოდის (თვე, წელი)

ნომენკლატურის 6 ნიშნა კოდების

მთლიანი სასაქონლო

მიხედვით ქვეყნების ჭრილში

ნომენკლატურა (01-24
ჯგუფების შემთხვევაში
არსებული ტარიფების
ნახევარი)

1 პერიოდი - 80
ლარი
2-3 პერიოდი 100
ლარი
4-6 პერიოდი 130
ლარი
6-12 პერიოდი 180
ლარი

03 0071

იმპორტი სასაქონლო

1 პერიოდის (თვე, წელი)

ნომენკლატურის 9 ნიშნა კოდების

მთლიანი სასაქონლო

მიხედვით ქვეყნების ჭრილში

ნომენკლატურა (01-24
ჯგუფების შემთხვევაში
არსებული ტარიფების
ნახევარი)

1 პერიოდი - 90
ლარი
2-3 პერიოდი 110
ლარი
4-6 პერიოდი 140
ლარი
6-12 პერიოდი 190
ლარი

03 0072

იმპორტი სასაქონლო

1 პერიოდის (თვე, წელი)

ნომენკლატურის 11 ნიშნა კოდების

მთლიანი სასაქონლო

მიხედვით ქვეყნების ჭრილში

ნომენკლატურა (01-24
ჯგუფების შემთხვევაში
არსებული ტარიფების
ნახევარი)

1 პერიოდი - 100
ლარი
2-3 პერიოდი 120
ლარი
4-6 პერიოდი 150
ლარი
6-12 პერიოდი 200
ლარი

03 008

იმპორტი სასაქონლო

1 პერიოდის (თვე, წელი) 1

ნომენკლატურის 9 და 11 ნიშნა

სასაქონლო ნომენკლატურა

კოდების მიხედვით

1 პერიოდი - 50
ლარი
2-3 პერიოდი 80
ლარი
4-6 პერიოდი 100
ლარი
6-12 პერიოდი 150
ლარი

03 009

03 0091

03 010

ექსპორტი საქონლისა და ქვეყნის

1 პერიოდის (თვე, წელი) 1

ჭრილში

საქონელი

ექსპორტი საქონლის, ქვეყნისა და

1 პერიოდის (თვე, წელი) 1

საბაჟო პუნქტების ჭრილში

საქონელი

იმპორტი საქონლისა და ქვეყნის

1 პერიოდის (თვე, წელი) 1

ჭრილში

საქონელი

5 ლარი

10 ლარი

10 ლარი

03 0101

03 011

03 012

03 013

იმპორტი საქონლის, ქვეყნისა და

1 პერიოდის (თვე, წელი) 1

საბაჟო პუნქტების ჭრილში

საქონელი

ექსპორტი ქვეყნისა და საქონლის

1 პერიოდის (თვე, წელი) 1

ჭრილში

ქვეყანა

იმპორტი ქვეყნისა და საქონლის

1 პერიოდის (თვე, წელი) 1

ჭრილში

ქვეყანა

საქონლის ექსპორტი

1 პერიოდის

ექსპორტიორთა ნუსხის

ექსპორტიორების მიხედვით

1 საქონელი

15 ლარი

5 ლარი

10 ლარი

5 ლარი

მითითებით (50 უმსხვილესი
ექსპორტიორი)
03 014

საქონლის იმპორტი იმპორტიორთა

1 პერიოდის

1 საქონელი

ნუსხის მითითებით (50

იმპორტიორების მიხედვით

10 ლარი

უმსხვილესი იმპორტიორი)
03 015

ექსპორტი ქვეყნისა და

1 პერიოდის 1 ქვეყანა

5 ლარი

ექსპორტიორთა ნუსხის
მითითებით (50 უმსხვილესი
ექსპორტიორი)
03 0151

03 0152

03 0153

03 0154

03 016

ექსპორტი ქვეყნის/ქვეყნის ჯგუფის,
ექსპორტიორთა (50 უმსხვილესი
ექსპორტიორი) და საქონლის
ნუსხის მითითებით
ექსპორტი ქვეყნის/ქვეყნის ჯგუფის,
საქონლისა და ექსპორტიორთა (50
უმსხვილესი ექსპორტიორი) ნუსხის
მითითებით
ექსპორტი საქონლის,
ქვეყნის/ქვეყნის ჯგუფისა და
ექსპორტიორთა (50 უმსხვილესი
ექსპორტიორი) ნუსხის მითითებით
ექსპორტი საქონლის,
ექსპორტიორთა (50 უმსხვილესი
ექსპორტიორი) ნუსხისა და
ქვეყნის/ქვეყნის ჯგუფის
მითითებით
იმპორტი ქვეყნისა და

1 პერიოდის (თვე,
კვარტალი, წელი) 1 ქვეყანა/
ქვეყნის ჯგუფი

30 ლარი

1 პერიოდის (თვე,
კვარტალი, წელი) 1
ქვეყანა/ქვეყნის ჯგუფი

40 ლარი

1 პერიოდის (თვე,
კვარტალი, წელი) 1
საქონელი

20 ლარი

1 პერიოდის (თვე,
კვარტალი, წელი) 1
საქონელი

20 ლარი

1 პერიოდის

1 ქვეყანა

10 ლარი

იმპორტიორთა ნუსხის მითითებით
(50 უმსხვილესი იმპორტიორი)
03 0161

03 0162

03 0163

იმპორტი ქვეყნის/ქვეყნის ჯგუფის,
იმპორტიორთა (50 უმსხვილესი
იმპორტიორი) და საქონლის ნუსხის
მითითებით
იმპორტი ქვეყნის/ქვეყნის ჯგუფის,
საქონლისა და იმპორტიორთა (50
უმსხვილესი იმპორტიორი) ნუსხის
მითითებით
იმპორტი საქონლის,
ქვეყნის/ქვეყნის ჯგუფისა და

1 პერიოდის (თვე,
კვარტალი, წელი) 1 ქვეყანა/
ქვეყნის ჯგუფი

40 ლარი

1 პერიოდის (თვე,
კვარტალი, წელი) 1 ქვეყანა/
ქვეყნის ჯგუფი

50 ლარი

1 პერიოდის (თვე,
კვარტალი, წელი) 1

30 ლარი

03 0164

03 017

იმპორტიორთა (50 უმსხვილესი
იმპორტიორი) ნუსხის მითითებით
იმპორტი საქონლის,
იმპორტიორთა (50 უმსხვილესი
იმპორტიორი) ნუსხისა და
ქვეყნის/ქვეყნის ჯგუფის
მითითებით
ექსპორტიორი კომპანია საქონლის

საქონელი
1 პერიოდის (თვე,
კვარტალი, წელი) 1
საქონელი

1 პერიოდის 1 კომპანია

30 ლარი

5 ლარი

ნუსხის/ქვეყნების მითითებით
03 018

ამოღებულია (საქსტატის საბჭოს
დადგენილება #27. 30.12.2015)

03 0181

03 019

03 0191

03 020

ექსპორტიორი კომპანია
ქვეყნის/ქვეყნის ჯგუფის და
საქონლის ნუსხის მითითებით
იმპორტიორი კომპანია

1 პერიოდის (თვე,
კვარტალი, წელი) 1
კომპანია
1 პერიოდის (თვე,

ქვეყნების/საქონლის ნუსხის

კვარტალი, წელი) 1

მითითებით

კომპანია

იმპორტიორი კომპანია
ქვეყნის/ქვეყნის ჯგუფის და
საქონლის ნუსხის მითითებით
ექსპორტი ტრანსპორტის

1 პერიოდის (თვე,
კვარტალი, წელი) 1
კომპანია
1 პერიოდი (თვე,

სახეობებისა და პროდუქციების (2

კვარტალი, წელი)

10 ლარი

10 ლარი

20 ლარი

15 ლარი

და 4 ნიშნა) მიხედვით
03 021

იმპორტი ტრანსპორტის

1 პერიოდი (თვე,

სახეობებისა და პროდუქციების (2

კვარტალი, წელი)

20 ლარი

და 4 ნიშნა) მიხედვით
03 022

ამოღებულია (საქსტატის საბჭოს
დადგენილება #27. 30.12.2015)

03 023

ბოსტნეულის ექსპორტი ან

1 პერიოდი (თვე,

იმპორტი სახეობებისა და

კვარტალი, წელი)

30ლარი

ქვეყნების მიხედვით
03 024

ხილის ექსპორტი ან იმპორტი

1 პერიოდი (თვე,

სახეობებისა და ქვეყნების

კვარტალი, წელი)

20 ლარი

მიხედვით
03 025

ბუნებრივი მინერალური წყლების/

1 პერიოდი (თვე,

მტკნარი წყლების

კვარტალი, წელი)

10 ლარი

ექსპორტი/იმპორტი სახეობების და
ქვეყნების მიხედვით
03 026

ამოღებულია (საქსტატის საბჭოს
დადგენილება #27. 30.12.2015)

03 027

ყურძნის ნატურალური ღვინოების

1 პერიოდი (თვე,

ექსპორტი/რეექსპორტი: სახეობები,

კვარტალი, წელი)

ფერი, ქვეყანა

35 ლარი

03 028

03 029

ყურძნის ნატურალური ღვინოების

1 პერიოდი (თვე,

იმპორტი: სახეობები, ფერი, ქვეყანა

კვარტალი, წელი)

სპირტიანი სასმელების

1 პერიოდი (თვე,

ექსპორტი/რეექსპორტი სახეობებისა

კვარტალი, წელი)

45 ლარი

15 ლარი

და ქვეყნების მიხედვით
03 030

სპირტიანი სასმელების იმპორტი

1 პერიოდი (თვე,

სახეობებისა და ქვეყნების

კვარტალი, წელი)

25 ლარი

მიხედვით
03 031

თევზის ექსპორტი ან იმპორტი

1 პერიოდი (თვე,

სახეობებისა და ქვეყნების

კვარტალი, წელი)

10 ლარი

მიხედვით
03 032

სიგარეტების

1 პერიოდი (თვე,

ექსპორტი/რეექსპორტი/იმპორტი

კვარტალი, წელი)

10 ლარი

სახეობებისა და ქვეყნების
მიხედვით
03 033

ყვავილების ექსპორტი ან იმპორტი

1 პერიოდი (თვე,

სახეობებისა და ქვეყნების

კვარტალი, წელი)

10 ლარი

მიხედვით
03 034

ზეთის ექსპორტი ქვეყნების

1 პერიოდი (თვე,

მიხედვით: სახეობები, საკვები-

კვარტალი, წელი)

15ლარი

ტექნიკური
03 035

ზეთის იმპორტი ქვეყნების

1 პერიოდი (თვე,

მიხედვით: სახეობები, საკვები-

კვარტალი, წელი)

20 ლარი

ტექნიკური
03 036

ხილის წვენების ექსპორტი ან

1 პერიოდი (თვე,

იმპორტი ხილის სახეობებისა და

კვარტალი, წელი)

15 ლარი

ქვეყნების მიხედვით
03 037

ნავთობისა და

1 პერიოდი (თვე,

ნავთობპროდუქტების ექსპორტი

კვარტალი, წელი)

20 ლარი

სახეობებისა და ქვეყნების
მიხედვით
03 038

ნავთობისა და

1 პერიოდი (თვე,

ნავთობპროდუქტების იმპორტი

კვარტალი, წელი)

30 ლარი

სახეობებისა და ქვეყნების
მიხედვით
03 039

მსუბუქი ავტომობილების

1 პერიოდი (თვე,

ექსპორტი/რეექსპორტი ქვეყნების

კვარტალი, წელი)

მიხედვით სხვადასხვა ჭრილში:
ძრავის მოცულობა, საწვავის ტიპი,
ახალი და ექსპლუატაციაში
ნამყოფი, მარკა

110 ლარი

03 0391

03 040

მსუბუქი ავტომობილების
ექსპორტი/რეექსპორტი შემდეგი
პარამეტრების მიხედვით: ძრავის
მოცულობა, საწვავის ტიპი, ახალი და
ექსპლუატაციაში ნამყოფი, მარკა

1 პერიოდი (თვე,
კვარტალი, წელი)

მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი

1 პერიოდი (თვე,

ქვეყნების მიხედვით სხვადასხვა

კვარტალი, წელი)

70 ლარი

160 ლარი

ჭრილში: ძრავის მოცულობა,
საწვავის ტიპი, ახალი და
ექსპლუატაციაში ნამყოფი, მარკა
03 0401

მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი

1 პერიოდი (თვე, კვარტალი,

შემდეგი პარამეტრების მიხედვით:

წელი)

110 ლარი

ძრავის მოცულობა,საწვავის ტიპი,
ახალი და ექსპლუატაციაში ნამყოფი,
მარკა
03 041

სატვირთო ავტომობილების

1 პერიოდი (თვე,

ექსპორტი/რეექსპორტი/იმპორტი

კვარტალი, წელი)

45 ლარი

ქვეყნების მიხედვით: ძრავის
მოცულობა, საწვავის ტიპი, მასა,
ახალი და ექსპლუატაციაში
ნამყოფი
03 041 1

ავტობუსებისა და

1 პერიოდი (თვე, კვარტალი,

მიკროავტობუსების ექსპორტი ან

წელი)

35 ლარი

იმპორტი ან რეექსპორტი ქვეყნების
მიხედვით სხვადასხვა ჭრილში:
ძრავის მოცულობა, საწვავის ტიპი,
ახალი და ექსპლუატაციაში ნამყოფი
03 0412

სატვირთო ავტომობილების

1 პერიოდი (თვე,

ექსპორტი ან იმპორტი ან

კვარტალი, წელი)

30 ლარი

რეექსპორტი შემდეგი პარამეტრების
მიხედვით: ძრავის მოცულობა,
საწვავის ტიპი, მასა, ახალი და
ექსპლუატაციაში ნამყოფი
03 0413

ავტობუსებისა და მიკრო

1 პერიოდი (თვე,

ავტობუსების ექსპორტი ან იმპორტი

კვარტალი, წელი)

25 ლარი

ან რეექსპორტი შემდეგი
პარამეტრების მიხედვით: ძრავის
მოცულობა, საწვავის ტიპი, ახალი
და ექსპლუატაციაში ნამყოფი
03 042

საავტომობილო ბენზინის იმპორტი

1 პერიოდი (თვე,

ან ექსპორტი ქვეყნების მიხედვით:

კვარტალი, წელი)

20 ლარი

ტიპი, ტყვიის შემცველობა,
ოქტანობა
03 043

ელექტრო საყოფაცხოვრებო
საქონლის

1 პერიოდი (თვე,

90 ლარი

ექსპორტი/რეექსპორტი/იმპორტი

კვარტალი, წელი)

სახეობებისა და ქვეყნების
მიხედვით
03 044

03 045

უმსხვილესი ექსპორტიორი და

1 საწარმო

5 ლარი + 1 ლარი

იმპორტიორი ორგანიზაციები

თოთოეულ

ნუსხა

საწარმოზე

ექსპორტი ან იმპორტი

1 პერიოდი (თვე,

ტრანსპორტის სახეობებისა და

კვარტალი, წელი)

15ლარი

ქვეყნების მიხედვით
03 046

ექსპორტი ან რეექსპორტი ქვეყნების,

1 პერიოდის (თვე,

პროდუქციისა და ტრანსპორტის

კვარტალი, წელი) 1 ქვეყანა

20 ლარი

სახეობების მიხედვით
03 047

იმპორტი ქვეყნების, პროდუქციისა

1 პერიოდის (თვე,

და ტრანსპორტის სახეობების

კვარტალი, წელი) 1 ქვეყანა

40 ლარი

მიხედვით
03 048

ამოღებულია (საქსტატის საბჭოს
დადგენილება #18. 22.12.2014)

03 049

ამოღებულია (საქსტატის საბჭოს
დადგენილება #18. 22.12.2014)

03 050

ამოღებულია (საქსტატის საბჭოს
დადგენილება #18. 22.12.2014)

03 051

ამოღებულია (საქსტატის საბჭოს
დადგენილება #18. 22.12.2014)

03 052

ექსპორტი/რეექსპორტი ან იმპორტი

1 პერიოდის (თვე,

5 ლარი + 2 ლარი 1

საქონლისა და ქვეყნების ჯგუფების

კვარტალი, წელი) 1

პერიოდზე

მიხედვით (ევროკავშირი, დსთ,

სასაქონლო კოდი

ეკონომიკური განვითარებისა და
თანამშრომლობის ორგანიზაცია,
ბისეკი, მსოფლიო სავაჭრო
ორგანიზაცია, ევროპის თავისუფალი
ვაჭრობის ასოციაცია – წევრი
ქვეყნების მიხედვით)
03 053

ექსპორტი/რეექსპორტი ქვეყნების

1 პერიოდის (თვე,

ჯგუფებისა და საქონლის მიხედვით

კვარტალი, წელი) 1

(ევროკავშირი, დსთ, ეკონომიკური

ქვეყანათა ჯგუფი

10 ლარი

განვითარებისა და თანამშრომლობის
ორგანიზაცია, ბისეკის ქვეყნები,
მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია,
ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის
ასოციაცია)
03 054

იმპორტი ქვეყნების ჯგუფებისა და

1 პერიოდის (თვე,

15 ლარი

საქონლის მიხედვით (ევროკავშირი,

კვარტალი, წელი) 1

დსთ, ეკონომიკური განვითარებისა

ქვეყანათა ჯგუფი

და თანამშრომლობის ორგანიზაცია,
ბისეკის ქვეყნები, მსოფლიო სავაჭრო
ორგანიზაცია, ევროპის თავისუფალი
ვაჭრობის ასოციაცია)
03 055

ექსპორტი/რეექსპორტი/იმპორტი

1 პერიოდის (თვე,

ქვეყნების/ქვეყნების ჯგუფებისა და

კვარტალი, წელი) 1

ფართო ეკონომიკური კატეგორიების

ქვეყანა/ქვეყნის 1 ჯგუფი

5 ლარი

(BEC)/საერთაშორისო ვაჭრობის
სტანდარტული კლასიფიკაციის
(SITC) ჯგუფების მიხედვით
03 056

03 057

1 პერიოდის (თვე,
ექსპორტი/რეექსპორტი/იმპორტი
ფართო ეკონომიკური კატეგორიების კვარტალი, წელი) 1 ჯგუფი
(BEC)/ საერთაშორისო ვაჭრობის
სტანდარტული
კლასიფიკაციის
(SITC)
ჯგუფების
და
ქვეყნების/ქვეყნების
ჯგუფების
მიხედვით
ამოღებულია (საქსტატის საბჭოს

5 ლარი

დადგენილება #27. 30.12.2015)
03 058

პირდაპირი უცხოური

1 პერიოდის (კვარტალი,

ინვესტიციები ქვეყნებისა და

წელი) 1 ქვეყანა

5 ლარი

ეკონომიკის
სექტორების/კომპანიების მიხედვით
03 059

პირდაპირი უცხოური

1 პერიოდის (კვარტალი,

ინვესტიციები ეკონომიკის

წელი) 1 სექტორი

10 ლარი

სექტორებისა და
ქვეყნების/კომპანიების მიხედვით
03 060

ამოღებულია (საქსტატის საბჭოს
დადგენილება #27. 30.12.2015)

03 061

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები

1 პერიოდის (კვარტალი,

ქვეყნებისა და ინვესტორი

წელი) 1 ქვეყანა

10 ლარი

კომპანიების მიხედვით
03 062

ამოღებულია (საქსტატის საბჭოს
დადგენილება #27. 30.12.2015)

03 063

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები

1 პერიოდის (კვარტალი,

ეკონომიკის სექტორებისა და

წელი) 1 სექტორი

20 ლარი

ინვესტორი კომპანიების**
მიხედვით (ნუსხა)
03 0631

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები

1 პერიოდის (კვარტალი,

ქვეყნების, ეკონომიკის სექტორებისა

წელი) 1 ქვეყანა

და კომპანიების მიხედვით (ნუსხა)

20 ლარი

03 0632

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები

1 პერიოდის (კვარტალი,

ეკონომიკის სექტორების, ქვეყნებისა

წელი) 1 სექტორი

70 ლარი

და კომპანიების მიხედვით (ნუსხა)
03 064

საწარმოების ნუსხა

1 პერიოდის (კვარტალი,

განხორციელებული უმსხვილესი

წელი) 1 საწარმო

5 ლარი

პირდაპირი უცხოური
ინვესტიციების მიხედვით
ინვესტორებისა და მათი
რეზიდენტობის ქვეყნის ჭრილში
(ნუსხა)
03 065

საწარმოების ნუსხა

1 პერიოდის (კვარტალი,

განხორციელებული უმსხვილესი

წელი) 1 საწარმო

5 ლარი

პირდაპირი უცხოური
ინვესტიციების მიხედვით
ინვესტორებისა და ეკონომიკის
სექტორების ჭრილში (ნუსხა)
03 066

ამოღებულია (საქსტატის საბჭოს
დადგენილება #12. 28.05.2012)

03 067

უმსხვილესი ინვესტორი

1 საწარმო

კომპანიების ნუსხა
03 068

5 ლარი + 1 ლარი 1
საწარმოზე

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები

1 პერიოდის (კვარტალი,

რეგიონების და ქვეყნების

წელი) 1 რეგიონი

10 ლარი

კომპანიების/ინვესტორი
კომპანიების მიხედვით
03 069

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები

1 პერიოდის (კვარტალი,

5 ლარი + 2 ლარი 1

ქვეყნებისა და რეგიონების

წელი) 1 ქვეყანა

პერიოდზე

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები

1 პერიოდის (კვარტალი,

5 ლარი

რეგიონების და ეკონომიკის

წელი) 1 რეგიონი

მიხედვით
03 070

სექტორების მიხედვით
03 071

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები

1 პერიოდის (კვარტალი,

ეკონომიკის სექტორებისა და

წელი) 1 სექტორი

5 ლარი

რეგიონების მიხედვით
03 072

ამოღებულია (საქსტატის საბჭოს
დადგენილება #27. 30.12.2015)

03 073

ამოღებულია (საქსტატის საბჭოს
დადგენილება #27. 30.12.2015)

03 074

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები

1 პერიოდის (კვარტალი,

ქვეყნების, ეკონომიკის სექტორების,

წელი) 1 ქვეყანა

რეგიონების და კომპანიების

20 ლარი

მიხედვით
03 075

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები

1 პერიოდის (კვარტალი,

რეგიონების, ქვეყნების, ეკონომიკის

წელი) 1 რეგიონის 1 ქვეყანა

10 ლარი

სექტორებისა და კომპანიების
მიხედვით
03 076

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები

1 პერიოდის (კვარტალი,

რეგიონების, ეკონომიკის

წელი) 1 რეგიონის 1 სექტორი

15 ლარი

სექტორების, ქვეყნებისა და
კომპანიების მიხედვით
03 077

საწარმოების ნუსხა

1 პერიოდის (კვარტალი,

განხორციელებული უმსხვილესი

წელი) 1 საწარმო

7 ლარი

პირდაპირი უცხოური
ინვესტიციების მიხედვით
ინვესტორების, მათი
რეზიდენტობის ქვეყნის და
რეგიონების ჭრილში
03 078

საწარმოების ნუსხა

1 პერიოდის (კვარტალი,

განხორციელებული უმსხვილესი

წელი) 1 საწარმო

7 ლარი

პირდაპირი უცხოური
ინვესტიციების მიხედვით
ინვესტორების, ეკონომიკის
სექტორების და რეგიონების ჭრილში
03 079

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები

1 პერიოდი (კვარტალი,

3 ძირითადი კომპონენტის

წელი)

15 ლარი

(კაპიტალი, რეინვესტიცია და
სავალო ინსტრუმენტები) და
ქვეყნების/ეკონომიკის
სექტორების/რეგიონების მიხედვით
03 080

04 001

1 პერიოდის (კვარტალი,

2 ლარი

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
ქვეყნების/ეკონომიკის
სექტორების/რეგიონების
და
3
ძირითადი კომპონენტის (კაპიტალი,
რეინვესტიცია
და
სავალო
ინსტრუმენტები) მიხედვით
საშუალო ფასები – ეროვნულ

1 პერიოდზე

5 ლარი + 0.5 ლარი

დონეზე და ცალკეული ქალაქების

(ყოველთვიური,

1 პერიოდზე

მიხედვით სამომხმარებლო

კვარტალური, წლიური) 1

კალათის შესაბამისად

პროდუქტი

წელი)
1ქვეყანა/1სექტორი/1რეგიონი

(ყოველთვიური, კვარტალური,
წლიური)
04 002

სხვადასხვა წლების თანხების
გადაანგარიშება ინფლაციის
გათვალისწინებით - ცნობა

ცნობა 1 პერიოდზე.

5 ლარი + 2 ლარი 1
პერიოდზე

04 003

04 004

სამომხმარებლო ფასების ინდექსები

1 პერიოდზე

5 ლარი + 0.5 ლარი

- ეროვნულ დონეზე და

(ყოველთვიური,

1 პერიოდზე

ცალკეული ქალაქების მიხედვით

კვარტალური, წლიური) 1

(სხვადასხვა ჭრილში)

პროდუქტი

ამოღებულია (საქსტატის საბჭოს
დადგენილება #12. 28.05.2012)

05 001

ოჯახურ მეურნეობებში

1 პერიოდის (წლიური) 1

მემცენარეობის გადამუშავებული

მონაცემი

5 ლარი

პროდუქტების წარმოება
05 002

ოჯახურ მეურნეობებში

1 პერიოდის (კვარტალური,

მეცხოველეობის გადამუშავებული

წლიური) მონაცემი

5 ლარი

პროდუქტების წარმოება
06 001

06 002

სასურსათო პროდუქტების

1 პერიოდის (წლიური) 1

მოხმარება

პროდუქტი

5 ლარი

ამოღებულია (საქსტატის საბჭოს
დადგენილება #6. 22.03.2012)

06 003

ზოგადსაგანმანათლებლო

1 პერიოდი (1 წელი), 1

5 ლარი + 0,25 ლარი

დაწესებულებების აღჭურვა

მონაცემი

თითოეულ

მატერიალური საშუალებებით,

მონაცემზე

სკოლების საკუთრების ფორმების
მიხედვით, ქვეყნის ჭრილში
06 004

ზოგადსაგანმანათლებლო

1 პერიოდი (1 წელი), 1

5 ლარი + 0,25 ლარი

დაწესებულებების აღჭურვა

მონაცემი

თითოეულ

ტექნიკური საშუალებებით,

მონაცემზე

სკოლების საკუთრების ფორმების
მიხედვით, ქვეყნის ჭრილში
06 005

მონაცემები მეორეწლიანი
მოსწავლეების შესახებ, სკოლების
საკუთრების ფორმების მიხედვით,
ქვეყნის ჭრილში

06 006

1 პერიოდი (1 წელი),

5 ლარი

1 მონაცემი (საკუთრების
ფორმა)

მოსწავლეთა რაოდენობა,

1 პერიოდი (1 წელი), 1

რომლებმაც მიიღეს მონაწილეობა

მონაცემი (საკუთრების

ეროვნულ გამოცდებში, სკოლების

ფორმა)

5 ლარი

საკუთრების ფორმების მიხედვით,
ქვეყნის ჭრილში
06 007

მოსწავლეთა რაოდენობა,
რომლებმაც ჩააბარეს ეროვნული
გამოცდები და მიიღეს გრანტი,
სკოლების საკუთრების ფორმების

1 პერიოდი (1 წელი),

5 ლარი

1 მონაცემი (საკუთრების
ფორმა)

მიხედვით, ქვეყნის ჭრილში
06 008

მოსწავლეთა რაოდენობა უცხო

1 პერიოდი (1 წელი), 1

5 ლარი + 0,25 ლარი

ენების სწავლებისა და სკოლების

მონაცემი (საკუთრების

თითოეულ

საკუთრების ფორმების მიხედვით,

ფორმა, უცხო ენა)

მონაცემზე

მონაცემები სკოლების ცვლიანობის

1 პერიოდი (1 წელი), 1

5 ლარი

შესახებ, სკოლების საკუთრების

მონაცემი (საკუთრების

ფორმების მიხედვით, ქვეყნის

ფორმა)

ქვეყნის ჭრილში
06 009

ამოღებულია (საქსტატის საბჭოს
დადგენილება #12. 28.05.2012)

06 010

ჭრილში
06 011

მონაცემები მოსწავლეთა ეთნიკური

1 პერიოდი (1 წელი), 1

5 ლარი + 0,25 ლარი

ჯგუფების შესახებ, სკოლების

მონაცემი (საკუთრების

თითოეულ

საკუთრების ფორმების მიხედვით,

ფორმა, ეთნიკური ჯგუფი)

მონაცემზე

1 პერიოდი (წელი),

5 ლარი + 0,25 ლარი

ქვეყნის ჭრილში
06 012

მოსწავლეთა განაწილება
სოციალური ჯგუფებისა და
სკოლების საკუთრების ფორმების
მიხედვით, ქვეყნის ჭრილში

06 013

მუზეუმების სია

1 მონაცემი (საკუთრების
ფორმა, სოციალური

თითოეულ
მონაცემზე

ჯგუფი)
1 პერიოდი (1 წელი)

მუნიციპალიტეტის ჭრილში

5 ლარი + 0,25 ლარი
თითოეულ
სუბიექტზე

06 014

06 015

მუზეუმებში ექსპონატების

5 ლარი + 0,25 ლარი

რაოდენობა, მუნიციპალიტეტის

თითოეულ

ჭრილში

მუნიციპალიტეტზე

მუზეუმებში დამთვალიერებელთა
რიცხოვნობა, მუნიციპალიტეტის
ჭრილში

06 016

1 პერიოდი (1 წელი)

თეატრების სია მუნიციპალიტეტის

1 პერიოდი
(1 წელი)
1 პერიოდი (1 წელი)

ჭრილში

5 ლარი + 0,25 ლარი
თითოეულ
მუნიციპალიტეტზე
5 ლარი + 0,25 ლარი
თითოეულ
სუბიექტზე

06 017

თეატრებში ადგილების რიცხვი,

1 პერიოდი (1 წელი)

მუნიციპალიტეტის ჭრილში

5 ლარი + 0,25 ლარი
თითოეულ
მუნიციპალიტეტზე

06 018

06 019

ჩატარებული სპექტაკლების

1 პერიოდი (1 წელი)

5 ლარი + 0,25 ლარი

რაოდენობა, მუნიციპალიტეტის

თითოეულ

ჭრილში

მუნიციპალიტეტზე

მაყურებელთა რიცხოვნობა,
მუნიციპალიტეტის ჭრილში

1 პერიოდი (1 წელი)

5 ლარი + 0,25 ლარი
თითოეულ
მუნიციპალიტეტზე

06 020

ამოღებულია (საქსტატის საბჭოს
2012 წლის 21 დეკემბრის #23

დადგენილება)
06 021

ამოღებულია (საქსტატის საბჭოს
2012 წლის 21 დეკემბრის #23
დადგენილება)

06 022

ამოღებულია (საქსტატის საბჭოს
2012 წლის 21 დეკემბრის #23
დადგენილება)

06 023

ამოღებულია (საქსტატის საბჭოს
2012 წლის 21 დეკემბრის #23
დადგენილება)

06 024

მოსახლეობის (ბავშვები,

1 პერიოდი (1 წელი), 1

5 ლარი + 0,25 ლარი

მოზარდები, მოზრდილები)

მონაცემი

1 რეგიონის 1

ავადობა დაავადებათა ჯგუფების

მონაცემზე

მიხედვით (დაავადებათა

(დაავადების სახე)

საერთაშორისო კლასიფიკატორის X
გადახედვის შესაბამისად),
რეგიონულ ჭრილში
06 025

სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით

1 პერიოდი (1 წელი), 1

5 ლარი + 0,25 ლარი

მოსახლეობის მომსახურების

მონაცემი

1 რეგიონის 1

მაჩვენებლები, რეგიონულ ჭრილში
06 026

მონაცემზე

აბორტები, ასაკობრივ და

1 პერიოდი (1 წელი), 1

5 ლარი + 0,25 ლარი

რეგიონულ ჭრილში

მონაცემი

1 რეგიონის 1
მონაცემზე

06 027

ამოღებულია (საქსტატის საბჭოს
2012 წლის 21 დეკემბრის #23
დადგენილება)

06 028

საშუალო თვიური ნომინალური

1 პერიოდის (კვარტალი,

5 ლარი+1 ლარი 1

ხელფასი ეკონომიკური

წელი) 1 მონაცემი

მონაცემზე

საქმიანობის სახეების
საქართველოს ეროვნული
კლასიფიკატორის “სეკ-001-2004”
(NACE) 4 და 5 ნიშნა დონეზე.
06 029

ამოღებულია (საქსტატის საბჭოს
დადგენილება #12. 28.05.2012)

07001

ბეჭდური სტატისტიკური

30 ლარი

პუბლიკაცია “სტატისტიკური
წელიწდეული”

*საგარეო ვაჭრობაში 9 ნიშნამდე დეტალიზაცია შესაძლებელია 1995 წლიდან, ხოლო 11 ნიშნამდე 2005
წლიდან.

**ინვესტორ კომპანიაში იგულისხმება არარეზიდენტი კომპანია, რომელიც არის საქართველოს
რეზიდენტი საწარმოს დამფუძნებელი. ბანკების შემთხვევაში დამფუძნებლების ვინაობა საჯაროა,

მუხლი 2. ყველა სხვა დანარჩენი ფასიანი ინფორმაციის საფასურისა და მომსახურების
ტარიფების გაანგარიშება განხორციელდეს შემდეგნაირად:
ერთეული

1.

1 კაც/საათი (ერთი თანამშრომლის მიერ 1 საათის
განმავლობაში გაწეული სამუშაო)

მომსახურების
ვადა

ღირებულება

8,5 ლარი

10 დღე

მუხლი 3. ინფორმაციის ბეჭდვითი სახით გაცემის შემთხვევაში, თუ გვერდების
რაოდენობა 10-ს აღემატება, თითოეულ გვერდზე ემატება: A4 და A5 ფორმატის ქსეროასლი – 1
გვერდი – 0,05 ლარი; ლაზერულ პრინტერზე ამობეჭდვა – 1 გვერდი – 0,10 ლარის საფასური.
მუხლი 4. კომპაქტ დისკზე (CD) ინფორმაციის
განისაზღვროს 2.65 ლარის ოდენობით 1 დისკზე.

ჩაწერისა

და

გეცემის

საფასური

მუხლი 5. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ სტატისტიკის ეროვნული
სამსახურის (საქსტატი) მიერ მომსახურების გაწევისათვის დადგენილი საფასურის გადახდისაგან
(გარდა ბეჭდური სტატიტიკური პუბლიკაციის გაცემისას) თავისუფლდებიან:
_ საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს პრეზიდენტი, საქართველოს მთავრობის
კანცელარია, საქართველოს სამინისტრო და მის შემადგენლობაში არსებული საქვეუწყებო
დაწესებულებები და საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, სახელმწიფო რწმუნებული _
გუბერნატორი, საქართველოს ეროვნული ბანკი, სასამართლო, უმაღლესი სასწავლებლის
სტუდენტები
(უმაღლესი
სასწავლებლის
წარდგინების
საფუძველზე),
ადგილობრივი
მმართველობისა და თვითმმართველობის ორგანოები, საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის
სამსახურს, სსიპ “სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო;
_
საქართველოში
აკრედიტირებული
დიპლომატიური
წარმომადგენლობები,
საერთაშორისო ორგანიზაციები (სახელმწიფოთაშორისი, მთავრობათშორისი),
საქსტატის
დონორები, პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები, თუ მოთხოვნილი ინფორმაცია არ
მოითხოვს დამატებითი სამუშაოების გაწევას.
_ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის
წევრი, რომლის სარეიტინგო ქულა ტოლია ან ნაკლებია 100000–ზე, ამ დადგენილების პირველი
მუხლის „02 014“ და „04 002“ პუნქტებით გათვალისწიმებული ინფორმაციისთვის, თუ
მოთხოვნილი ინფორმაცია არ მოითხოვს დამატებითი სამუშაოების გაწევას.
მუხლი 6. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ სტატისტიკის ეროვნული
სამსახურის (საქსტატი) მიერ მომსახურების გაწევისათვის დადგენილი საფასურის გადახდისას
(გარდა ბეჭდური სტატიტიკური პუბლიკაციის გაცემისას) შეღავათით სარგებლობენ:
_ პირები, რომლებიც მიმდინარე წელს მონაწილეობენ საქსტატის მიერ წარმოებულ
გამოკითხვებში, მიმდინარე წლის განმავლობაში სარგებლობენ 30%-ის ფასდაკლებით
_ პირები, რომლებიც რეგულარულად
ინფორმაციის მიღების თაობაზე გააფორმებენ
ხელშეკრულებას არანაკლებ ერთი წლის ვადით. შეღავათის ოდენობა განისაზღვრება
ხელშეკრულებით.

