როგორ გავაფორმო მარაგების ჩამოწერა დღგ-ით დაბეგვრით
მარაგების დანაკლისის ან სხვა დასაბეგრი ჩამოწერის ოპერაციის დაფიქსირება პროგრამაში
ხდება დასაბეგრი ჩამოწერის დოკუმენტით. დოკუმენტის შექმნა შესაძლებელია როგორც
ხელით, ასევე ფაილიდან ჩატვირთვით. (გარე ფაილიდან მონაცემების ჩატვირთვის
მექანიზმი).

დასაბეგრი ჩამოწერის შექმნა
•
•

ძირითად მენიუში აირჩიეთ საწყობის ქვესისტემა
ოპერაციების ჯგუფიდან აირჩიეთ მენიუს პუნქტი „საქონლის ჩამოწერა“

•
•

დააჭირეთ ღილაკს „შექმნა“
ოპერაციის ტიპში აირჩიეთ „დასაბეგრი ჩამოწერა“

•

აირჩიეთ საწყობი, რომლიდანაც ხდება საქონლის ჩამოწერა

•

•

•

•

ველი „ინვენტარიზაცია“ ივსება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საჭიროა
ინვენტარიზაციის შედეგად დაფიქსირებული საქონლის დანაკლისის ჩამოწერა.
დოკუმენტის არჩევისას ცხრილი ავტომატურად ივსება ინვენტარიზაციაში
დაფიქსირებული დანაკლისით. (როგორ გავაფორმო საქონლის ინვენტარიზაცია).
ცხრილში „დამატება“ ან „შერჩევა“ (როგორ შევარჩიო ნომენკლატურა) ღილაკზე
დაჭერით აირჩიეთ ჩამოსაწერი საქონელი ნომენკლატურის სიიდან და მიუთითეთ
რაოდენობა. ზომის ერთეული, ნომენკლატურის აღრიცხვის ანგარიში და მარაგის
ჩამოწერის ხარჯის ანგარიში ავტომატურად ივსება ნომენკლატურის ბარათზე
(როგორ დავამატო ნომენკლატურა) მითითებული მნიშვნელობების მიხედვით,
თუმცა მათი ცვილილება შესაძლებელია დოკუმენტშივე.
დღგ-ის დასაბეგრი ბაზის განსაზღვრისათვის ფასი ივსება ავტომატურად
ნომენკლატურაზე დადგენილი ფასის მიხედვით (იხ. ფასის ტიპები და
გადასახადები), თუმცა მისი ცვლილება შესაძლებელია
დოკუმენტის გატარებისთვის დააჭირეთ „გატარება“ ან „გატარება და დახურვა“
ღილაკს.

ფასის ტიპები და გადასახადები

„ნომენკლატურის“ ცხრილში ნომენკლატურის არჩევისას ველი „ფასი“ შეივსება აღნიშნულ
ნომენკლატურაზე დადგენილი ფასის მიხედვით (როგორ დავადგინო ნომენკლატურაზე
ფასი).
იმისათვის, რომ გამოიყენოთ ფასების შევსების ფუნქციონალი საჭიროა ჩართული
იყოს ფუნქციონალური ოფცია „ფასების რამდენიმე ტიპის გამოყენება“
(ადმინისტრირება > აღრიცხვის აწყობები > გაყიდვები).

ფასის ტიპის ცვლილება შესაძლებელია „ფასის ტიპები და გადასახადები“ ბმულზე დაჭერით
და სასურველი ფასის ტიპის არჩევით.
იმ შემთხვევაში, თუ ჩართულია მოგების გადასახადის გაფართოებული აღრიცხვა

ანგარიშები
(ადმინისტრირება > აღრიცხვის აწყობები > გადასახადები) შესაძლებელია

ანგარიშების
ფორმა
ივსება ავტომატურად
პროგრამის
აწყობებში
მითითებული
ძირითადი
ჩამოწერილი
საქონლის
დაბეგვრა მოგების
გადასახადით.
ამისათვის,
მონიშნეთ
ალამი
ანგარიშების
თუმცა მათი ცვლილება შესაძლებელია.
„იბეგრებამიხედვით,
მოგების გადასახადით“.

ანგარიში
დღგ-ის ხარჯის ანგარიში

კაპიტალის ანგარიში

მოგების გადასახადის ანგარიში

აღწერა
ანგარიშზე აისახება დარიცხული დღგ-ის
ხარჯი
ანგარიშიდან ხდება დარიცხული მოგების
გადასახადის გამოყოფა. ველი ჩანს
მხოლოდ მოგების გადასახადით დაბეგვრის
შემთხვევაში
ანგარიშზე აისახება დარიცხული მოგების
გადასახადი. ველი ჩანს მხოლოდ მოგების
გადასახადით დაბეგვრის შემთხვევაში

ბუღალტრული გატარებები
მაგალითი: საწყობში აღმოჩნდა საქონლის დანაკლისი. საჭიროა დანაკლისის ჩამოწერა და
გადასახადებით დაბეგვრა. საქონლის თვითღირებულებაა 70 ლარი, ხოლო მისი გასაყიდი
ღირებულება 118 ლარი დღგ-ის ჩათვლით.

დბ
7xxx - ხარჯის
ანგარიში
7xxx - დღგ-ის
ხარჯის
ანგარიში
53xx

ანალიტიკა
დბ

კრ

ანალიტიკა კრ შინაარსი

16xx

საქონელი

თანხა
70.00

3330

საქონლის თვითღირებულების
ჩამოწერა ხარჯზე
გადასახდელი დღგ-ის დარიცხვა

33xx

მოგების გადასახადის დარიცხვა*

20.82

*მოგების გადასახადის გაანგარიშება: 118/0,85*15% = 20.82

18.00

როგორ გავაფორმო საქონლის გადაადგილება
•
•
•
•
•
•

•
•

ძირითად მენიუში აირჩიეთ საწყობის ქვესისტემა
საწყობის ოპერაციების ჯგუფიდან აირჩიეთ მენიუს პუნქტი „საქონლის
გადაადგილება“
დააჭირეთ ღილასკს „შექმნა“
საქონლის გადაადგილების დოკუმენტში, ველში „გამგზავნი“ შეიყვანეთ საწყობის
დასახელება, რომლიდანაც ხდება საქონლის გაგზავნა
ველში „მიმღები“ შეიყვანეთ საწყობის დასახელება, რომელშიც ხდება საქონლის
მიღება
საქონლის ცხრილში აირჩიეთ საქონელი ნომენკლატურის სიიდან. ცხრილის შეივსება
შესაძლებელია „დამატება“, „შერჩევა“ (როგორ შევარჩიოთ ნომენკლატურა), „ცხრილის
შევსება ფაილიდან“, ან „შტრიხ-კოდის ძებნა“ ღილაკების გამოყენებით. ველები
„ერთეული“, „აღრიცხვის ანგარიში“, „მიმღების ანგარიში“ ავტომატურად ივსება
ნომენკლატურის ბარათზე მითითებული მნიშვნელობებით.
შეავსეთ ველი „რაოდენობა“
დააჭირეთ ღილაკს „გატარება“, ან „გატარება და დახურვა“

დოკუმენტიდან შესაძლებელია ელექტრონული სასაქონლო ზედნადების გამოწერა (როგორ
გამოვწერო სასაქონლო ზედნადები გადაადგილებიდან).

სახარჯი (სამეურნეო) მასალების ჩამოწერის ოპერაცია ფიქსირდება საქონლის ჩამოწერის
დოკუმენტის ტიპით „სახარჯი მასალების ჩამოწერა“. აღნიშნული ოპერაცია გამოიყენება
ასევე სხვა არდასაბეგრი ჩამოწერის ოპერაციის განხორციელებისას. დოკუმენტის შექმნა
შესაძლებელია როგორც ხელით, ასევე ფაილიდან ჩატვირთვით. (გარე ფაილიდან
მონაცემების ჩატვირთვის მექანიზმი).

სახარჯი მასალების ჩამოწერის შექმნა
•
•

ძირითად მენიუში აირჩიეთ საწყობის ქვესისტემა
ოპერაციების ჯგუფიდან აირჩიეთ მენიუს პუნქტი „საქონლის ჩამოწერა“

•
•

დააჭირეთ ღილაკს „შექმნა“
ოპერაციის ტიპში აირჩიეთ „სახარჯი მასალების ჩამოწერა“

•

აირჩიეთ საწყობი, რომელზეც ხდება ოპერაცია

•

•

•

ველი „ინვენტარიზაცია“ ივსება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საჭიროა
ინვენტარიზაციის შედეგით დოკუმენტის შევსება. დოკუმენტის არჩევისას ცხრილი
ავტომატურად ივსება ინვენტარიზაციაში დაფიქსირებული დანაკლისით.
„დამატება“ ან „შერჩევა“ (როგორ შევარჩიო ნომენკლატურა) ღილაკზე დაჭერით
აირჩიეთ ჩამოსაწერი საქონელი ნომენკლატურის სიიდან და მიუთითეთ რაოდენობა.
ზომის ერთეული, ნომენკლატურის აღრიცხვის ანგარიში და მარაგის ჩამოწერის
ხარჯის ანგარიში ავტომატურად ივსება ნომენკლატურის ბარათზე მითითებული
მნიშვნელობების მიხედვით, თუმცა მათი ცვილილება შესაძლებელია დოკუმენტშივე.
(როგორ დავამატოო ნომენკლატურა).

„შევსება“ ღილაკზე დაჭერით, შესაძლებელია ცხრილში არსებულ ნომენკლატურებზე
ხარჯის ანგარიშის პაკეტურად შსევსება.

შენიშვნა: მონიშნულ ნომენკლატურებზე ხარჯის ნგარიშის ძირითადი საშუალების
ანგარიშით შევსების შემთხვევაში, შესაძლებელია ანგარიშის ანალიტიკის ერთი
ძირითადი საშუალებით პაკეტურად გადავსება.

•

დოკუმენტის გატარებისთვის დააჭირეთ „გატარება“ ან „გატარება და დახურვა“
ღილაკს.

შენიშვნა: ღილაკი „შევსება“ გამოიყენება შესყიდული მარაგის ძირითად საშუალებად
აყვანის შემთხვევაში. (ძირითადი საშუალებების პაკეტური შესყიდვა და მარაგის
გადატანა ძირითად საშუალებად).

როგორ გამოვწერო ზედნადები გაყიდვაზე
სამეწარმეო საქმიანობისათვის ქვეყნის შიგნით საქონლის მიწოდებისას სავალდებულოა
ელექტრონული სასაქონლო ზედნადების გამოწერა. ელექტრონული სასაქონლო
ზედნადების ატვირთვა შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდზე (RS.ge) ხდება
პროგრამიდანვე, პროგრამის აწყობებში მითითებული პარამეტრების მიხედვით (როგორ
ავაწყო RS.ge-ს პარამეტრები).
ზედნადების გამოწერა შესძლებელია:
1. უშუალოდ რეალიზაციის დოკუმენტიდან
2. სასაქონლო ზედნადების ჟურნალიდან ჯგუფურად რამდენიმე რეალიზაციაზე
ერთდროულად (სასაქონლო ზედნადების ჟურნალი)

ზედნადების გამოწერა გაყიდვის დოკუმენტიდან
•
•

შექმენით და გაატარეთ რეალიზაციის დოკუმენტი (რეალიზაციის შექმნა)
დააჭირეთ ლინკს „სასაქონლო ზედნადების გაფორმება“

ზედნადების ფორმაზე განთავსებულია ყველა ის ველი, რომელიც გააჩნია ელექტრონულ
სასაქონლო ზედნადებს RS.ge-ზე. სასაქონლო ზედანდების შევსების პრინციპი პროგრამაში
RS.ge-ზე სასაქონლო ზედნადების შევსების წესის ანალოგიურია (იხ. ვიდეოინსტრუქცია
https://eservices.rs.ge/VideoHelp.aspx).

ზედნადების ფორმაზე ავტომატურად ივსება მყიდველის შესახებ ინფორმაცია.
იმ შემთხვევაში, თუ ტრანსპორტირების დაწყება ხდება ზედნადების გამოწერის მომენტში
ტრანსპორტირების დაწყების თარიღის შევსება აუცილებელი არ არის და ავტომატურად
ივსება ზედნადების გააქტიურებისას მიმდინარე თარიღით. იმ შემთხვევაში თუ ზედნადების
გამოწერა ხდება წინასწარ ტრანსპორტირების დაწყების თარიღში მიუთითეთ
ტრანსპორტირების დაწყების სავარაუდო თარიღი.
ელექტრონული სასაქონლო ზედნადების მონაცემები არ არის რედაქტირებადი და ივსება
საიტზე არსებული ინფორმაციით ზედნადების გააქტიურებისას.

მიწოდება ტრანსპორტირებით
•
•
•
•

მონიშნეთ ზედნადების ტიპი „ტრანსპორტირებით“
აირჩიეთ შესაბამისი ტრანსპორტირების სახე (გადამზიდავის საშუალებით
ტრანსპორტირება იხ. ქვემოთ)
საჭიროების შემთხვევაში შეავსეთ ტრანსპორტისა და მძღოლის შესახებ ინფორმაცია
შეავსეთ მისამართების დანაყოფი. ტრანსპორტირების დაწყების მისამართი
ავტომატურად ივსება გამგზავნი საწყობის მისამართით (თუ მითითებული არაა
კომპანიის მისამართით), ხოლო ტრანსპორტირების დასრულების მისამართი
მყიდველის ფაქტიური მისამართით

მიწოდება ტრანსპორტირების გარეშე
•
•

მონიშნეთ ზედნადების ტიპი „ტრანსპორტირების გარეშე“
შეავსეთ მისამართების დანაყოფი. ტრანსპორტირების დაწყების მისამართი
ავტომატურად ივსება გამგზავნი საწყობის მისამართით (თუ მითითებული არაა
კომპანიის მისამართით)

მიწოდება გადამზიდავის საშუალებით
•
•
•
•

მონიშნეთ ზედნადების ტიპი „ტრანსპორტირებით“
აირჩიეთ ტრანსპორტირების სახე „გადამზიდავი - საავტომობილო“
აირჩიეთ ველში „გადამზიდავი“ მომწოდებელი, რომელიც ახორცილებს
ტრანსპორტირებას
შეავსეთ მისამართების დანაყოფი. ტრანსპორტირების დაწყების მისამართი
ავტომატურად ივსება გამგზავნი საწყობის მისამართით (თუ მითითებული არაა
კომპანიის მისამართით), ხოლო ტრანსპორტირების დასრულების მისამართი
მყიდველის ფაქტიური მისამართით

შენიშვნა: ტრანსპორტისა და მძღოლის შესახებ ინფორმაციას ავსებს გადამზიდველი
კომპანია და ზედნადების ფორმაზე ავტომატურად აისახება ზედნადების სტატუსის
განახლებისას.

დამატებითი ინფორმაციის სახით შესაძლებელია გამშვები და მიმღები პირების შესახებ
ინფორმაციის გაგზავნა RS.ge-ზე, ასევე შენიშვნის მითითება „კომენტარის“ ველში.

ოპერაციები ზედნადებზე
ოპერაციების პანელზე განთავსებულია ელექტრონული სასაქონლო ზედნადების
ოპერაციების შესაბამისი ღილაკები. ღილაკების შემადგენლობა დამოკიდებულია
ზედნადების სტატუსზე და საიტზე არსებული ლოგიკის ანალოგიურია.

ღილაკი

დასახელება
შენახვა

გააქტიურება

გაუქმება

კორექტირება

სტატუსის განახლება

ზედნადების
დასრულება

მოქმედება
ელექტრონული სასაქონლო ზედნადები
იგზავნება RS.ge-ზე შენახული სტატუსით
და აისახება „შენახულების“ ჩანართზე.
ასეთი ზედნადები მყიდველის გვერდზე არ
აისახება.
ელექტრონული სასაქონლო ზედნადები
იგზავნება RS.ge-ზე აქტიური სტატუსით და
აისახება მყიდველის გვერდზე.
ელექტრონული სასაქნლო ზედნადების
სტატუსი ხდება „გაუქმებული“.
შესაძლებელია მხოლოდ აქტიური და
დასრულებული სტატუსის მქონე
ზედნადების გაუქმება
ზედნადები ხელახლა იგზავნება RS.ge-ზე
და ახდენს იქ მონაცემების განახლებას
შესაძლებელია მხოლოდ აქტიური და
დასრულებული სტატუსის მქონე
ზედნადების კორექტირება
სასაქონლო ზედნადების სტატუსი
განახლდება საიტზე არსებული
იფორმაციის მიხედვით
ელექტრონული სასაქნლო ზედნადების
სტატუსი ხდება „დასრულებული“.
შესაძლებელია მხოლოდ აქტიური
სტატუსის მქონე ზედნადების დასრულება.
ზედნადების დასრულებისას
ავტომატურად ივსება „მიწოდების თარიღი“

როგორ ავაწყო RS.ge-ის პარამეტრები
•
•
•

ძირითად მენიუში აირჩიეთ „ადმინისტრირების“ ქვესისტემა
აღრიცხვის აწყობების ჯგუფიდან აირჩიეთ პუნქტი „RS“
სერვისის მომხმარებელი (როგორ დავამატო სერვისის მომხმარებელი), რომლის
საშუალებითაც ხდება პროგრამიდან RS -ზე ოპერაციების განხორციელება, შესაძლოა
იყოს ერთი მთელი კომპანიისათვის, ან იყოს ცალ-ცალკე მომხმარებლების მიხედვით

მომხმარებლების მიხედვით - აირჩიეთ იმ შემთხვევაში, თუ გსურთ პორტალზე
გქონდეთ ინფორმაცია, თუ რომელი მომხმარებლის მიერ მოხდა დოკუმენტის
ატვირთვა (ველი „ქვე-მომხმარებელი“)

აწყობა
სერვისის მომხმარებელი და
პაროლი

შესაძლო მნიშვნელობა

ნომენკლატურის კოდი ს/ზისთვის

•
•
•

კოდი
არტიკული
ძირ. შტრიხკოდი

აღწერა
მომხმარებელი, რომელიც
დამატებულია RS.ge-ზე (როგორ
დავამატო სერვისი
მომხმარებელი). დააჭირეთ
ლინკს „კავშირის შემოწმება“,
რათა დარწმუნდეთ, რომ RS.geსთან დაკავშირება
განხორციელდა წარმეტებით
სასაქონლო ზედნადების
გამოწერისას ამ ველში
შევსებული მნიშვნელობის
მიხედვით შეივსება RS.ge-ზე
„საქონლის კოდი“

გაცემული ს/ზ-ის ტიპი

•
•

ნომენკლატურის
შესაბამისობის დადგენა
გაცემულ ს/ზ-სთან

•
•
•

ტრანსპორტირებით რეალიზაციიდან სასაქონლო
ტრანსპორტირების ზედნადების გამოწერისას
გარეშე
დეფოლტად არჩეული იქნება ამ
ველში მითითებული
ზედნადების ტიპი
არტიკული
იმ შემთხვევაში როდესაც
დასახელება
სასაქონლო ზედნადების
კოდი
გამოწერა არ ხდება
პროგრამიდან, ს/ზ-ის
ჩამოტვირთვის დროს
ნომენკლატურის შესაბამისობა
ავტომატურად დგინდება
არჩეული ველის მიხედვით

როგორ დავამატო სერვისი მომხმარებელი
•
•

გაიარეთ ავტორიზაცია შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდზე (RS.ge)
დააჭირეთ ღილაკს მომხმარებლების მართვა

•
•
•

დაამატეთ მომხმარებელი
მომხმარებლის კატეგორიაში აირჩიეთ „ქვემომხმარებელი“
შეავსეთ მოცემული ველები სასურველი ინფორმაციით და მონიშნეთ არსებული
უფლებები დამატებული მომხმარებლის შესაბამისად

•

მონაცემები, რომლებიც შეგყავთ ველში „სერვისის მომხმარებელი“ და „პაროლი“,
შეიყვანება ბალანსის პროგრამის RS.ge-ის პარამეტრებში ანალოგიურ ველებში (როგორ
ავაწყო RS.ge-ის პარამეტრები)

სასაქონლო ზედნადების ჟურნალი
•
•
•

ძირითად მენიუში აირჩიეთ „RS-ის“ ქვესისტემა
სასაქონლო ზედნადებების ჯგუფიდან აირჩიეთ პუნქტი „გაცემული სასაქონლო
ზედნადებების ჟურნალი“
სასაქონლო ზედნადებების ჟურნალში მოცემულია დოკუმენტების სია, რომლებიც
გაფილტრულია შესაბამისი ველებით:

ოპერაციის პერიოდი

ტრანსპორტირების დაწყების თარიღი

ს/ზ-ის ნომერი

მყიდველი / ს/ნ
თანხა
ს/ზ-ის სტატუსი

დოკუმენტის ტიპი

ივსება ავტომატურად მიმდინარე
პერიოდით და გვაძლევს იმ დოკუმენტების
სიას, რომლებიც გატარებულია არჩეული
თარიღით. შესაძლებელია
სასურველისამებრ გადარჩევაც
ამ ველის შევსების შემთხვევაში გვაქვს
დოკუმენტების სია, რომლებზეც ს/ზ-ში
მითითებულია ტრანსპორტირების
დაწყების თარიღად არჩეული თვე, ან ჯერ
არ არის არჩეული ტრანსპორტირების
თარიღი, შესაბამისად პოტენციურ
თარიღად მიიჩნევა მიმდინარე თვე
დოკუმენტების გაფილტვრა შესაძლებელია
ს/ზ-ის ნომერით, რომელიც ავტომატურად
ენიჭება გამოწერის შემთხვევაში
შესარჩევი ობიექტები შეაიძლება
გაიფილტროს მყიდველის ს/ნ-ით
დოკუმენტების გაფილტვრა შესაძლებელია
თანხობრივად
ს/ზ-ის სტატუსი შესაძლებელია იყოს:
შენახული, აქტიური, დასრულებული,
წაშლილი, გაუქმებული, გადაგზავნილია
გადამტვირთავთან, სტატუსის გარეშე
(ოპერაციები ზედნადებზე). შესაძლებელია
ერთდროულად რამდენიმე სტატუსის
მიხედვით ფილტრის დაყენება.
დოკუმენტის ტიპი შესაძლებელია იყოს:
რეალიზაცია, გადაადგილება, რეალიზაციის
კორექტირება. შესაძლებელია
ერთდროულად რამდენიმე დოკუმენტის
ტიპის მიხედვით ფილტრის დაყენება.

•

გამოყოფილი სტრიქონების მთლიანად მონიშვნა, ან მონიშნული ალმების

•

გასუფთავება შესაძლებელია მოხდეს შესაბამისი ღილაკებით
.
დამატებითი ფილტრის აწყობა და დაყენება შესაძლებელია „ფილტრის დაყენება“
ღილაკზე დაჭერით და შესაბამის ჩანართზე ფილტრების არჩევითა და დაყენებით.

•
•

•
•

შეტანილი ცვლილებების ასახვისათვის დააჭირეთ ღილაკს „განახლება“
შერჩეულ დოკუმენტებზე შესაძლებელია პაკეტურად შემდეგი ოპერაციების ჩატარება
:შექმნა, გააქტიურება, გადამზიდავთან გადაგზავნა, დასრულება, გაუქმება და
სტატუსის განახლება
ასევე შესაძლებელია სასაქონლო ზედნადების ამობეჭდვაც
ცხრილურ ნაწილში ველები ივსება დოკუმენტების შესაბამისი მნიშვნელობებით.
ნიშანი

აღნიშნავს, რომ დოკუმენტზე მიბმულია ანგარიშ-ფაქტურა

როგორ გამოვწერო ზედნადები გაყიდვაზე
სამეწარმეო საქმიანობისათვის ქვეყნის შიგნით საქონლის მიწოდებისას სავალდებულოა
ელექტრონული სასაქონლო ზედნადების გამოწერა. ელექტრონული სასაქონლო
ზედნადების ატვირთვა შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდზე (RS.ge) ხდება
პროგრამიდანვე, პროგრამის აწყობებში მითითებული პარამეტრების მიხედვით (როგორ
ავაწყო RS.ge-ს პარამეტრები).
ზედნადების გამოწერა შესძლებელია:
3. უშუალოდ რეალიზაციის დოკუმენტიდან
4. სასაქონლო ზედნადების ჟურნალიდან ჯგუფურად რამდენიმე რეალიზაციაზე
ერთდროულად (სასაქონლო ზედნადების ჟურნალი)

ზედნადების გამოწერა გაყიდვის დოკუმენტიდან
•
•

შექმენით და გაატარეთ რეალიზაციის დოკუმენტი (რეალიზაციის შექმნა)
დააჭირეთ ლინკს „სასაქონლო ზედნადების გაფორმება“

ზედნადების ფორმაზე განთავსებულია ყველა ის ველი, რომელიც გააჩნია ელექტრონულ
სასაქონლო ზედნადებს RS.ge-ზე. სასაქონლო ზედანდების შევსების პრინციპი პროგრამაში
RS.ge-ზე სასაქონლო ზედნადების შევსების წესის ანალოგიურია (იხ. ვიდეოინსტრუქცია
https://eservices.rs.ge/VideoHelp.aspx).

ზედნადების ფორმაზე ავტომატურად ივსება მყიდველის შესახებ ინფორმაცია.
იმ შემთხვევაში, თუ ტრანსპორტირების დაწყება ხდება ზედნადების გამოწერის მომენტში
ტრანსპორტირების დაწყების თარიღის შევსება აუცილებელი არ არის და ავტომატურად
ივსება ზედნადების გააქტიურებისას მიმდინარე თარიღით. იმ შემთხვევაში თუ ზედნადების
გამოწერა ხდება წინასწარ ტრანსპორტირების დაწყების თარიღში მიუთითეთ
ტრანსპორტირების დაწყების სავარაუდო თარიღი.
ელექტრონული სასაქონლო ზედნადების მონაცემები არ არის რედაქტირებადი და ივსება
საიტზე არსებული ინფორმაციით ზედნადების გააქტიურებისას.

მიწოდება ტრანსპორტირებით
•
•
•
•

მონიშნეთ ზედნადების ტიპი „ტრანსპორტირებით“
აირჩიეთ შესაბამისი ტრანსპორტირების სახე (გადამზიდავის საშუალებით
ტრანსპორტირება იხ. ქვემოთ)
საჭიროების შემთხვევაში შეავსეთ ტრანსპორტისა და მძღოლის შესახებ ინფორმაცია
შეავსეთ მისამართების დანაყოფი. ტრანსპორტირების დაწყების მისამართი
ავტომატურად ივსება გამგზავნი საწყობის მისამართით (თუ მითითებული არაა

კომპანიის მისამართით), ხოლო ტრანსპორტირების დასრულების მისამართი
მყიდველის ფაქტიური მისამართით

მიწოდება ტრანსპორტირების გარეშე
•
•

მონიშნეთ ზედნადების ტიპი „ტრანსპორტირების გარეშე“
შეავსეთ მისამართების დანაყოფი. ტრანსპორტირების დაწყების მისამართი
ავტომატურად ივსება გამგზავნი საწყობის მისამართით (თუ მითითებული არაა
კომპანიის მისამართით)

მიწოდება გადამზიდავის საშუალებით
•
•
•
•

მონიშნეთ ზედნადების ტიპი „ტრანსპორტირებით“
აირჩიეთ ტრანსპორტირების სახე „გადამზიდავი - საავტომობილო“
აირჩიეთ ველში „გადამზიდავი“ მომწოდებელი, რომელიც ახორცილებს
ტრანსპორტირებას
შეავსეთ მისამართების დანაყოფი. ტრანსპორტირების დაწყების მისამართი
ავტომატურად ივსება გამგზავნი საწყობის მისამართით (თუ მითითებული არაა
კომპანიის მისამართით), ხოლო ტრანსპორტირების დასრულების მისამართი
მყიდველის ფაქტიური მისამართით

შენიშვნა: ტრანსპორტისა და მძღოლის შესახებ ინფორმაციას ავსებს გადამზიდველი
კომპანია და ზედნადების ფორმაზე ავტომატურად აისახება ზედნადების სტატუსის
განახლებისას.

დამატებითი ინფორმაციის სახით შესაძლებელია გამშვები და მიმღები პირების შესახებ
ინფორმაციის გაგზავნა RS.ge-ზე, ასევე შენიშვნის მითითება „კომენტარის“ ველში.

ოპერაციები ზედნადებზე
ოპერაციების პანელზე განთავსებულია ელექტრონული სასაქონლო ზედნადების
ოპერაციების შესაბამისი ღილაკები. ღილაკების შემადგენლობა დამოკიდებულია
ზედნადების სტატუსზე და საიტზე არსებული ლოგიკის ანალოგიურია.

ღილაკი

დასახელება
შენახვა

გააქტიურება

გაუქმება

კორექტირება

სტატუსის განახლება

ზედნადების
დასრულება

მოქმედება
ელექტრონული სასაქონლო ზედნადები
იგზავნება RS.ge-ზე შენახული სტატუსით
და აისახება „შენახულების“ ჩანართზე.
ასეთი ზედნადები მყიდველის გვერდზე არ
აისახება.
ელექტრონული სასაქონლო ზედნადები
იგზავნება RS.ge-ზე აქტიური სტატუსით და
აისახება მყიდველის გვერდზე.
ელექტრონული სასაქნლო ზედნადების
სტატუსი ხდება „გაუქმებული“.
შესაძლებელია მხოლოდ აქტიური და
დასრულებული სტატუსის მქონე
ზედნადების გაუქმება
ზედნადები ხელახლა იგზავნება RS.ge-ზე
და ახდენს იქ მონაცემების განახლებას
შესაძლებელია მხოლოდ აქტიური და
დასრულებული სტატუსის მქონე
ზედნადების კორექტირება
სასაქონლო ზედნადების სტატუსი
განახლდება საიტზე არსებული
იფორმაციის მიხედვით
ელექტრონული სასაქნლო ზედნადების
სტატუსი ხდება „დასრულებული“.
შესაძლებელია მხოლოდ აქტიური
სტატუსის მქონე ზედნადების დასრულება.
ზედნადების დასრულებისას
ავტომატურად ივსება „მიწოდების თარიღი“

როგორ ავაწყო RS.ge-ის პარამეტრები
•
•
•

ძირითად მენიუში აირჩიეთ „ადმინისტრირების“ ქვესისტემა
აღრიცხვის აწყობების ჯგუფიდან აირჩიეთ პუნქტი „RS“
სერვისის მომხმარებელი (როგორ დავამატო სერვისის მომხმარებელი), რომლის
საშუალებითაც ხდება პროგრამიდან RS -ზე ოპერაციების განხორციელება, შესაძლოა
იყოს ერთი მთელი კომპანიისათვის, ან იყოს ცალ-ცალკე მომხმარებლების მიხედვით

მომხმარებლების მიხედვით - აირჩიეთ იმ შემთხვევაში, თუ გსურთ პორტალზე
გქონდეთ ინფორმაცია, თუ რომელი მომხმარებლის მიერ მოხდა დოკუმენტის
ატვირთვა (ველი „ქვე-მომხმარებელი“)

აწყობა
სერვისის მომხმარებელი და
პაროლი

შესაძლო მნიშვნელობა

აღწერა
მომხმარებელი, რომელიც
დამატებულია RS.ge-ზე (როგორ
დავამატო სერვისი
მომხმარებელი). დააჭირეთ
ლინკს „კავშირის შემოწმება“,
რათა დარწმუნდეთ, რომ RS.geსთან დაკავშირება
განხორციელდა წარმეტებით
კოდი
სასაქონლო ზედნადების
არტიკული
გამოწერისას ამ ველში
ძირ. შტრიხკოდი
შევსებული მნიშვნელობის
მიხედვით შეივსება RS.ge-ზე
„საქონლის კოდი“
ტრანსპორტირებით რეალიზაციიდან სასაქონლო
ტრანსპორტირების ზედნადების გამოწერისას
გარეშე
დეფოლტად არჩეული იქნება ამ
ველში მითითებული
ზედნადების ტიპი
არტიკული
იმ შემთხვევაში როდესაც
დასახელება
სასაქონლო ზედნადების
კოდი
გამოწერა არ ხდება
პროგრამიდან, ს/ზ-ის
ჩამოტვირთვის დროს
ნომენკლატურის შესაბამისობა
ავტომატურად დგინდება
არჩეული ველის მიხედვით

ნომენკლატურის კოდი ს/ზისთვის

•
•
•

გაცემული ს/ზ-ის ტიპი

•
•

ნომენკლატურის
შესაბამისობის დადგენა
გაცემულ ს/ზ-სთან

•
•
•

როგორ დავამატო სერვისი მომხმარებელი
•
•

გაიარეთ ავტორიზაცია შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდზე (RS.ge)
დააჭირეთ ღილაკს მომხმარებლების მართვა

•
•
•
•

დაამატეთ მომხმარებელი
მომხმარებლის კატეგორიაში აირჩიეთ „ქვემომხმარებელი“
შეავსეთ მოცემული ველები სასურველი ინფორმაციით და მონიშნეთ არსებული
უფლებები დამატებული მომხმარებლის შესაბამისად
მონაცემები, რომლებიც შეგყავთ ველში „სერვისის მომხმარებელი“ და „პაროლი“,
შეიყვანება ბალანსის პროგრამის RS.ge-ის პარამეტრებში ანალოგიურ ველებში (როგორ
ავაწყო RS.ge-ის პარამეტრები)

სასაქონლო ზედნადების ჟურნალი
•
•
•

ძირითად მენიუში აირჩიეთ „RS-ის“ ქვესისტემა
სასაქონლო ზედნადებების ჯგუფიდან აირჩიეთ პუნქტი „გაცემული სასაქონლო
ზედნადებების ჟურნალი“
სასაქონლო ზედნადებების ჟურნალში მოცემულია დოკუმენტების სია, რომლებიც
გაფილტრულია შესაბამისი ველებით:

ოპერაციის პერიოდი

ტრანსპორტირების დაწყების თარიღი

ს/ზ-ის ნომერი

მყიდველი / ს/ნ
თანხა
ს/ზ-ის სტატუსი

დოკუმენტის ტიპი

ივსება ავტომატურად მიმდინარე
პერიოდით და გვაძლევს იმ დოკუმენტების
სიას, რომლებიც გატარებულია არჩეული
თარიღით. შესაძლებელია
სასურველისამებრ გადარჩევაც
ამ ველის შევსების შემთხვევაში გვაქვს
დოკუმენტების სია, რომლებზეც ს/ზ-ში
მითითებულია ტრანსპორტირების
დაწყების თარიღად არჩეული თვე, ან ჯერ
არ არის არჩეული ტრანსპორტირების
თარიღი, შესაბამისად პოტენციურ
თარიღად მიიჩნევა მიმდინარე თვე
დოკუმენტების გაფილტვრა შესაძლებელია
ს/ზ-ის ნომერით, რომელიც ავტომატურად
ენიჭება გამოწერის შემთხვევაში
შესარჩევი ობიექტები შეაიძლება
გაიფილტროს მყიდველის ს/ნ-ით
დოკუმენტების გაფილტვრა შესაძლებელია
თანხობრივად
ს/ზ-ის სტატუსი შესაძლებელია იყოს:
შენახული, აქტიური, დასრულებული,
წაშლილი, გაუქმებული, გადაგზავნილია
გადამტვირთავთან, სტატუსის გარეშე
(ოპერაციები ზედნადებზე). შესაძლებელია
ერთდროულად რამდენიმე სტატუსის
მიხედვით ფილტრის დაყენება.
დოკუმენტის ტიპი შესაძლებელია იყოს:
რეალიზაცია, გადაადგილება, რეალიზაციის
კორექტირება. შესაძლებელია
ერთდროულად რამდენიმე დოკუმენტის
ტიპის მიხედვით ფილტრის დაყენება.

•

გამოყოფილი სტრიქონების მთლიანად მონიშვნა, ან მონიშნული ალმების

•

გასუფთავება შესაძლებელია მოხდეს შესაბამისი ღილაკებით
.
დამატებითი ფილტრის აწყობა და დაყენება შესაძლებელია „ფილტრის დაყენება“
ღილაკზე დაჭერით და შესაბამის ჩანართზე ფილტრების არჩევითა და დაყენებით.

•
•

•
•

შეტანილი ცვლილებების ასახვისათვის დააჭირეთ ღილაკს „განახლება“
შერჩეულ დოკუმენტებზე შესაძლებელია პაკეტურად შემდეგი ოპერაციების ჩატარება
:შექმნა, გააქტიურება, გადამზიდავთან გადაგზავნა, დასრულება, გაუქმება და
სტატუსის განახლება
ასევე შესაძლებელია სასაქონლო ზედნადების ამობეჭდვაც
ცხრილურ ნაწილში ველები ივსება დოკუმენტების შესაბამისი მნიშვნელობებით.
ნიშანი

აღნიშნავს, რომ დოკუმენტზე მიბმულია ანგარიშ-ფაქტურა

