როგორ გამოვწერო ანგარიშ-ფაქტურა გაყიდვაზე
! საგადასახადო ანგარიშფაქტურა გამოიწერება დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული პირის
მიერ საქონლის/მომსახურების მიწოდებისას და წარედგინება მიმღებს დასაბეგრი ოპერაციის
განხორციელებისას.

ელექტრონული ანგარიშ-ფაქტურის ატვირთვა შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდზე
(RS.ge) ხდება პროგრამიდანვე საქონლის, მომსახურების ან სხვა აქტივების რეალიზაციის
ოპერაციის დაფიქსირებისას, პროგრამის აწყობებში მითითებული პარამეტრების მიხედვით
(როგორ ავაწყო RS.ge-ს პარამეტრები).
ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერა შესძლებელია:
1. უშუალოდ რეალიზაციის დოკუმენტიდან
2. ანგარიშ-ფაქტურების ჟურნალიდან ჯგუფურად რამდენიმე რეალიზაციაზე
ერთდროულად (ანგარიშ-ფაქტურების ჟურნალი)
•
•

შექმენით და გაატარეთ რეალიზაციის დოკუმენტი (რეალიზაციის შექმნა)
დააჭირეთ ლინკს „ანგარიშ-ფაქტურის შექმნა“

•

ანგარიშ-ფაქტურის შექმნისას გარკვეული ველები ავტომატურად ივსება:

საფუძველი

მყიდველი
ნომერი
შექმნის თარიღი
წარდგენილია
ოპერაციის თვე
დეკლარაციაზე მიბმის სტატუსი
ს/ზ ნომერი

თანხა, თანხა დღგ-ის გარეშე, დღგ
ფილიალი

•

დააჭირეთ „შექმნა“ ღილაკს

გენერირდება იმ რეალიზაციის
დოკუმენტით, რომლისთვისაც იქმნება
ანგარიშ-ფაქტურა
ივსება რეალიზაციის დოკუმენტში
მითითებული მყიდველით
იქმნება ანგარიშ-ფაქტურის შექმნის ან
ჩაწერის დროს
ივსება დოკუმენტის გატარების პერიოდით
ივსება დოკუმენტის გატარების პერიოდით
დოკუმენტის გატარების თვე
თუ არ არის მიბმული სტატუსიც
შესაბამისად - „არ არის მიბმული“
იმ შემთხვევაში თუ მოცემულ
რეალიზაციაზე გაფორმებულია ს/ზ,
ავტომატურად ივსება ს/ზ ნომერი
ივსება რეალიზაციის დოკუმენტიდან
ივსება მომხმარებელზე მითითებული
ფილიალით

•

მას შემდეგ რაც შექმნით გაცემულ ანგარიშ-ფაქტურას შესაძლებელია:
✓ წაშლა იმ შემთხვევაში, თუ ანგარიშ-ფაქტურა არასწორად
იყო გამოწერილი შესაძლებელია მისი წაშლა. ამ შემთხვევაში ზედნადების
სტატუსი იქნება გაუქმებული
✓ სტატუსის განახლება იმ შემთხვევაში თუ ანგარიშ-ფაქტურა
შექმნილია შესაძლებელია შევამოწმოთ ფაქტურის სტატუსი. ასევე, როდესაც
შემოსავლების სამსახურის პორტალიდან უქმდება გამოწერილი ანგარიშფაქტურა, სტატუსის განახლების ღილაკზე დაჭერით შესაძლებელია
მიმდინარე მდგომარეობის ნახვა
✓ გადაგზავნა მას შემდეგ რაც დავასრულებთ ანგარიშფაქტურის შექმნას შესაძლებელია მისი გადაგზავნა

რეალიზაციაზე ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერა გაცემული ანგარიშ-ფაქტურის
ჟურნალიდან
•
•
•

ძირითად მენიუში აირჩიეთ RS ქვესისტემა
ანგარიშ-ფაქტურების ჯგუფიდან აირჩიეთ მენიუს პუნქტი „გაცემული ანგარიშფაქტურების ჟურნალი“
შერჩევა შესაძლებელია შემდეგი ველების მიხედვით:

ფაქტურის პერიოდი

ივსება ავტომატურად მიმდინარე
პერიოდით, შესაძლებელია
სასურველისამებრ ცვლილება

ოპერაციის პერიოდი

იმ შემთხვევაში თუ აირჩევთ ოპერაციის
პერიოდს ფაქტურის პერიოდი ცარიელი
დარჩება

N / ID

N / ID -ით გაფილტვრა შესაძლებელია იმ
შემთხვევში, თუ მოცემულ დოკუმენტებს
გააჩნიათ ა/ფ N
შესარჩევი ობიექტები შეაიძლება
გაიფილტროს მყიდველის ს/ნ-ით
დოკუმენტების გაფილტვრა შესაძლებელია
თანხობრივად
✓ პირველადი დოკუმენტები
ცხრილურ ნაწილში ჩანს
რეალიზაციის დოკუმეტები
✓ კორექტირებებიჩანს რეალიზაციის კორექტირებები

მყიდველის ს/ნ
თანხა
დოკუმენტის ტიპი:

მხოლოდ დღგ-ის გადამხდელები

მიბმის სტატუსი
დეკლარაციაში დამატება

•
•

ცხრილურ ნაწილში გამოჩნდება ის
რეალიზაციები, რომელთა კონტრაგენტებიც
არიან დღგის გადამხდელები
შერჩევა შესაძლებელია მიბმული ან
მიუბმელი ანგარიშფაქტურის მიხედვით
დეკლარაციაზე ანგარიშფაქტურის მიბმა
შესაძლებელია წლის, თვისა და ნომრის
მიხედვით (დეკლარაციაში დამატება)

მონიშნეთ სასურველი დოკუმენტი ალმით
დააჭირეთ „ოპერაციების“ ღილაკს და აირჩიეთ სასურველი ოპერაცია:

✓ შენახვა - ღილაკზე დაჭერით შეიქმნება ანგარიშ-ფაქტურა მონიშნული
დოკუმენტისთვის
✓ გადაგზავნა - ანგარიშ-ფაქტურა მონიშნული დოკუმენტისთვის გადაიგზავნება
შემოსავლების სამსახურის პორტალზე
✓ წაშლა - იმ შემთხვევაში, თუ ანგარიშ-ფაქტურა არასწორად იყო გამოწერილი
შესაძლებელია მისი წაშლა. ამ შემთხვევაში ზედნადების სტატუსი იქნება წაშლილი

✓ გაუქმება - მას შემდეგ, რაც ანგარიშ-ფაქტურას გადააგზავნით შემოსავლების
სამსახურის პორტალზე და კონტრაგენტის მხრიდან დადასტურდება ფაქტურა,
განაახლეთ სტატუსი პროგრამაში და იმ შემთხვევაშ თუ მოცემული დოკუმენტის
ანგარიშ-ფაქტურა გაუქმებას საჭიროებს, მონიშნეთ დოკუმენტი ალმით და დააჭირეთ
ღილაკს გაუქმება
✓ სტატუსის განახლება - იმ შემთხვევაში თუ ანგარიშ-ფაქტურა შექმნილია
შესაძლებელია შევამოწმოთ ფაქტურის სტატუსი. ასევე, როდესაც შემოსავლების
სამსახურის ინტერნეტპორტალიდან უქმდება გამოწერილი ანგარიშ-ფაქტურა,
სტატუსის განახლების ღილაკზე დაჭერით შესაძლებელია მიმდინარე მდგომარეობის
ნახვა

გაერთიანებული ფაქტურის გამოყენება
გაცემული ანგარიშ-ფაქტურების ჟურნალიდან ასევე შესაძლებელია რამდენიმე
რეალიზაციის დოკუმენტზე ერთი ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერა.
•

გაცემული ანგარიშ-ფაქტურების ჟურნალში ჩართეთ ალმი „კონტრაგენტების
მიხედვით გაერთიანებული ფაქტურის გამოყენება“.

•

მას შემდეგ რაც ჩართავთ ალამს „კონტრაგენტების დოკუმენტებთან მიბმის მიხედვით
შერცევას“, შეძლებთ მონიშნოთ ალამი „დაბრუნების გათვალისწინება“

ალამი „დაბრუნების გათვალისწინების ჩართვის შემთხვევაში, ცხრილურ ნაწილში
გამოჩნდება როგორც რეალიზაციის დოკუმენტები, ასევე რეალიზაციის კორექტირებები.
მათი არჩევის შემთხვევაში დაანგარიშდება ჯამური თანხა.

•
•
•

შეარჩიეთ სასურველი დოკუმენტი ანგარიშ-ფაქტურის დოკუმენტთან მიბმის
მიხედვით
მონიშნეთ სასურველი დოკუმენტი ალმით
მონიშნულ დოკუმენტზე გამოწერეთ ანგარიშ-ფაქტურა

მაგალითი:
1) რეალიზაციის თანხაა = 7080.
2) რეალიზაციის თანხა = 11800
3) რეალიზაციის კორექტირება (დაბრუნება) = 2360
სამივე დოკუმენტისთვსვის ერთი ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერის შემთხვევაში თანხა =
7080+11800-2360 = 16520
•
•

დააჭირეთ ღილაკს შენახვა (ცხრილში ა/ფ-ის სტატუსი მონიშნული
დოკუმენტებისთვის იქნება შექმნილი)
მას შემდეგ რაც გადახვალთ რეალიზაციის დოკუმენტზე დააჭირეთ ანგარიშფაქტურის ლინკს (ანგარიშ-ფაქტურა ორივე დოკუმენტისთვის ერთი და იგივეა,
ხოლო თანხა წარმოადგენს მონიშნული დოკუმენტების თანხების ჯამს)

•

შესაძლებელია შექმნილი ანგარიშ-ფაქტურის როგორც შენახვა, ასევე გადაგზავნა,
წაშლა, გაუქმება და სტატუსის შემოწმება, ისევე როგორც რეალიზაციის
დოკუმენტიდან ანგარიშ-ფაქტურის შექმნისასაა შესაძლებელი (როგორ გამოვწერო
ანგარიშ-ფაქტურა გაყიდვაზე)

დეკლარაციაში დამატება
იმისთვის, რომ შეძლოთ დასაბეგრიი ან ჩასათვლელი ანგარიშ-ფაქტურების შესაბამის დღგ-ს
დეკლარაციებზე მიბმა, შეარჩიეთ დეკლარაციის პერიოდი (წელი, თვე) ელექტრული
კალენდარის საშუალებით, შედეგად სისტემა მომდევნო ველში გამოიტანს პერიოდის
შესაბამისად დღგ-ის დეკლარაციის ნომერს, მონიშნეთ სასურველი დოკუმენტები და
გააქტიურეთ ღილაკი დეკლარაციაში დამატება.

