იმპორტის დოკუმენტით პროგრამაში აისახება იმპორტით შესყიდული საქონლის განბაჟების
ოპერაცია. იმპორტის დოკუმენტის გამოყენებისათვის აუცილებელია „საქონლის იმპორტის“
ფუნქციონალური ოფციის ჩართვა (ადმინისტრირება > შესყიდვები > საქონლის იმპორტი)

იმპორტის შექმნა
•
•

ძირითად მენიუში აირჩიეთ შესყიდვების ქვესისტემა
ოპერაციების ჯგუფიდან აირჩიეთ მენიუს პუნქტი „იმპორტი“

•
•
•

დააჭირეთ „შექმნა“ ღილაკს
ინფორმაციისთვის მიუთითეთ საბაჟო დეკლარაციის A და C ნომრები
„დამატება“ ღილაკზე დაჭერით აირჩიეთ შემოსვლის დოკუმენტები, რომლებიც
გაფომებულია შესყიდვა იმპორტით ოპერაციის ტიპით. შემოსვლის დოკუმენტის
არჩევისას, საქონლის ცხრილი შეივსება შესყიდვის დოკუმენტის მონაცემებით
საქონლის ცხრილში შეავსეთ დღგ-ის და იმპორტის გადასახადის განაკვეთები.
აღნიშნული ველები ავტომატურად ივსება ნომენკლატურის ბარათზე მითითებული
მნიშვნელობებით (როგორ დავამატო ნომენკლატურა)
გადასახადების ცხრილი ავტომატურად ფორმირდება საქონლის ცხრილში
მითითებული იმპორტის გადასახადის განაკვეთების მიხედვით.
შეავსეთ გადასახადების ჩანართი
„განაწილება“ ღილაკზე დაჭერით დარიცხული დღგ და იმპორტის გადასახადები
გადანაწილდება ნომენკლატურებზე მათი განაკვეთებისა და განაწილების ბაზის
მიხედვით. გაანგარიშებული მნიშვნელობების რედაქტირება შესაძლებელია ხელით.

•

•
•
•

შენიშვნა: განაწილების ბაზა ივსება ავტომატურად შესყიდვის არჩევისას
საქონლის შესყიდვის ღირებულების მიხედვით.

გადასახადების ჩანართის შევსება
•
•

•

ველში დღგ შეიყვანეთ საბაჟო დეკლარაციის მიხედვით დარიცხული დღგ-ის თანხა
თითოეული განაკვეთისთვის შეიყვანეთ ბაზა, რომლის მიხედვითაც მოხდა
გადასახადის დაანგარიშება. პროგრამა ავტომატურად გაიანგარიშებს გადასახადის
თანხას შესაბამისი განაკვეთის მიხედვით
გადასახადების ბუღალტრული ანგარიშები ივსება ავტომატურად, თუმცა მათი
შეცვლა შესაძლებელია ანგარიშების ბმულზე დაჭერით. გამომავალ ფანჯარაში
შესაძლებელია ჩასათვლელი და დარიცხული დღგ-ის და გადასახდელი იმპორტის
ანგარიშების არჩევა.

შესყიდვიდან გადავსება
შემოსვლის დოკუმენტში მონაცემების ცვლილების შემთხვევაში შესაძლებელია მონაცემების
განახლება იმპორტის დოკუმენტშიც.
•
•

•
•

დააჭირეთ ღილაკს „შესყიდვიდან გადავსება“
საქონლის ცხრილში ველი „იმპორტის განაკვეთი“ ავტომატურად გადაივსება
ნომენკლატურის ბარათზე მითითებული მნიშვნელობებით. იმ შემთხვევაში თუ
მითითებულია არაა ნომენკლატურაზე , აღნიშნული ველი იქნება ხელახლა შესავსები
საჭიროების შემთხვევაში დააკორექტირეთ გადასახადების ჩანართი
დააჭირეთ „განაწილება“ ღილაკს.

საქონლის შესყიდვა იმპორტით
•
•
•
•
•
•

ძირითად მენიუში აირჩიეთ შესყიდვების ქვესისტემა
შესყიდვის ოპერაციების ჯგუფიდან აირჩიეთ მენიუს პუნქტი „შესყიდვები“
დააჭირეთ „შექმნა“ ღილაკს (როგორ გავაფორმო შესყიდვა)
სასურველი ოპერაციის ტიპის მიხედვით აირჩიეთ „შესყიდვა იმპორტით“.
აირჩიეთ მომწოდებელი
გადასახადების ლინკზე გაჩნდება წარწერა „იმპორტი“, რაც იმას ნიშნავს, რომ
შესყიდვის მომენტში საქონელი დღგ-ით არ იბეგრება. დღგ-ით დაბეგვრა მოხდება
საბაჟოზე იმპორტის დოკუმენტის გაფორმების შემდეგ.
შენიშვნა: გადასახადების ველები ავტომატურად ივსება მომწოდებლის ბარათზე
ხელშეკრულების პირობებში მითითებული მნიშვნელობების მიხედვით (როგორ
ავაწყო მომწოდებლის ბარათი).

•
•
•
•

შეავსეთ ცხრილში შესყიდული საქონლის შესახებ ინფორმაცია „ნომენკლატურა“
ჩანართზე.
საქონლის ღირებულებაში (ველი „თანხა“) მიუთითეთ აღნიშნულ საქონელზე
მომწოდებლისთვის გადასახდელი თანხა
თუ შესყიდვა მთლიანად ან ნაწილობრივ დაფარულია ავანსით, ავანსად
განხორციელებული გადახდები გააფორმეთ ჩანართზე „ავანსები“.
დააჭირეთ „გატარება“ ან „გატარება და დახურვა“ ღილაკს.

შესყიდვის თანხის ასახვა ლარში
ვალუტაში განხორციელებული შესყიდვის ლარებში ასახვის კურსი განისაზღვრება არა მარტო
შესყიდვის დოკუმენტის კურსით, არამედ დაფარული ავანსის კურსითაც. შესყიდვის
ღირებულების ლარებში შეფასებისათვის
•
•

დააჭირეთ ღილაკს „ბეჭდვა“
აირჩიეთ „დავალიანების გაანგარიშება ლარში“

გამოჩნდება საბეჭდი ფორმა „ვალუტაში ასახული დავალიანების თანხა ლარში:

საქონლის თვითღირებულების ფორმირება და განბაჟება
იმპორტირებული საქონლის თვითღირებულების საბოლოო ფორმირებისთვის უნდა
გაფორმდეს დოკუმენტები „დამატებითი ხარჯების განაწილება“ - შესყიდვასთან
დაკავშირებული ტრანსპორტირების, სსიპ გაფორმების ეკონომიკური ზონის (გეზის)
მომსახურების და სხვა დამატებითი ხარჯის თანხის გასანაწილებლად საქონლის
ღირებულებაზე და „იმპორტი“ - საბაჟოზე გაფორმებული იმპორტის ოპერაციის
ასახვისთვის.

