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1. ზოგადი დებულებები
1.1. მოცემულ დოკუმენტში აღწერილია საერთაშორისო

საფოსტო გზავნილების (წერილობითი

კორესპონდენციის, ამანათის და EMS გზავნილის) გაგზავნის შემთხვევაში, სავალდებულო
წესით დასართავი ფორმების (CN22 ან CN23 ) შევსების ინსტრუქცია.

2. ფორმების გამოყენება გზავნილის სახეობისა და მისი შიგთავსის მიხედვით
2.1. ქვეყნის გარეთ გზავნილის გაგზავნისას, მისი სახეობების მიხედვით გამოიყენება შემდეგი
ფორმები:
2.1.1.

საერთაშორისო წერილობითი კორესპონდენცია - CN22 ან CN23 წერილობითი
კორესპონდენციისთვის.

2.1.2.

საერთაშორისო რეგისტრირებული ამანათი - CN23 ამანათისთვის.

2.1.3.

საერთაშორისო EMS გზავნილი - CN 23 EMS.

2.2. ფორმების შევსება ხორციელდება შემდეგ შემთხვევებში:
2.2.1.

საერთაშორისო წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნისას - ფორმა CN22 ან CN23
წერილობითი კორესპონდენციისთვის შევსება სავალდებულოა, თუ მისი შიგთავსი არ
მიეკუთვნება დოკუმენტს1.

განმარტება:
 CN22-ის გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ:
ა)გამგზავნი არ აზღვევს გზავნილის შიგთავსს;
ბ)შიგთავის ღირებულება 300 SDR-ზე ნაკლებია;
გ) გასაგზავნი ნივთების რაოდენობა არ აღემატება ოთხ ერთეულს.
 CN23 წერილობითი კორესპონდენციისთვის გამოყენება დასაშვებია წერილობითი
კორესპონდენციის

გაგზავნის

ყველა

შემთხვევაში,

მიუხედავად

იმისა

რა

ღირებულებისაა მისი შიგთავსი და აზღვევს თუ არა გამგზავნი გზავნილს.
2.2.2.

საერთაშორისო რეგისტრირებული ამანათის გაგზავნისას, CN23 ამანათის ფორმის შევსება
სავალდებულოა ყველა შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა რა არის მისი შიგთავსი.

___________________________________________
1

დოკუმენტად ითვლება: პერსონალური კორესპონდენცია (წერილი, საფოსტო ბარათი და ა.შ.); პასპორტი; პერიოდული გამოცემა;
ჟურნალი; გაზეთი; იურიდიული ხელშეკრულებები; გზავნილი უსინათლოთათვის; პირადი მოხმარების (არასარეალიზაციოდ
განკუთვნილი) ფოტოები და კომპაქტური დისკები;
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2.2.3.

საერთაშორისო EMS გზავნილის გაგზავნისას CN23 EMS-ის შევსება სავალდებულოა
საერთაშორისო EMS გზავნილის გაგზავნის ყველა შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა რა
არის მისი შიგთავსი.

2.3. საბაჟო პროცედურების დაჩქარების მიზნით, სავალდებულოა ფორმების ყველა ველი იყოს
სწორად და სრულყოფილად

შევსებული, ლათინური ასოებისა და არაბული ციფრების

გამოყენებით.
2.4. ფორმების შევსების ვალდებულება გააჩნია გამგზავნს. გამგზავნის სურვილის შემთხვევაში, მისი
სახელით შესაბამისი ფორმის შევსების უფლებამოსილება შესაძლოა დაეკისროს „საქართველოს
ფოსტის“ შესაბამის თანამშრომელს. მიუხედავად იმისა თუ ვის მიერ ხდება ფორმის შევსება,
მასში შეტანილი ინფორმაციის სისწორეზე პასუხს აგებს გამგზავნი. გამგზავნს საშუალება აქვს
გზავნილის გაგზავნამდე გაეცნოს ფორმაში შეტანილ ინფორმაციას და იმის დასტურად, რომ
მონაცემები სწორია და გზავნილი არ შეიცავს კანონმდებლობით და საფოსტო ან საბაჟო
რეგულაციებით აკძალულ ნივთებს - ფორმას მოაწეროს ხელი.
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3. CN 22 ფორმა
3.1. CN22 ფორმის შევსება და ბეჭდვა შესაძლებელია „WoodooPost“ პროგრამის საშუალებით. ასევე
შესაძლებელია სტამბური ან ნებისმიერი სხვა საშუალებით შედგენილი ფორმის გამოყენება, თუ
ის იდენტურია პუნქტი 3.2.-ში აღწერილი CN22 ფორმის პარამეტრებისა.
3.2. CN22 ფორმის ზომაა: 80 მმX118 მმ და აქვს შემდეგი სახე:
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CN 22 ფორმის შევსებული ნიმუში

3.3. CN22 ფორმა აერთიანებს სამისამართო ბლანკს და საბაჟო დეკლარაციას.
3.4. CN22 ფორმის ზედა მარცხენა კუთხეში ხორციელდება გზავნილის საიდენტიფიკაციო
შტრიხკოდის მითითება.
3.5. CN 22 ფორმის ველების შევსება უნდა განხორციელდეს შემდეგნაირად:
(1) მიუთითეთ გამგზავნი ფიზიკური/იურიდიული პირის სრული მონაცემები (ვინაობა, ქვეყანა,
ქალაქი/დასახლებული პუნქტი, საფოსტო ინდექსი, მისამართი). ტელეფონის ნომრის მითითება
სასურველია. ამასთან, თუ არ ხდება მისი მითითება, დაუშვებელია ტელეფონის ნომრის ველში
მხოლოდ ნულების ან ციფრების გარდა სხვა სიმბოლოების გამოყენება.
(2) მიუთითეთ ადრესატის ფიზიკური/იურიდიული პირის სრული მონაცემები (ვინაობა,ქვეყანა,
ქალაქი/დასახლებული პუნქტი, საფოსტო ინდექსი, მისამართი)ტელეფონის ნომრის მითითება
სასურველია. ამასთან, თუ არ ხდება მისი მითითება, დაუშვებელია ტელეფონის ნომრის ველში
მხოლოდ ნულების ან ციფრების გარდა სხვა სიმბოლოების გამოყენება.
(3) გზავნილის კატეგორებიდან: „საჩუქარი“, „დოკუმენტი“, „გასაყიდი საქონელი“, „კომერციული
ნიმუში“,

„დაბრუნებული საქონელი“, ან „სხვა (დააკონკრეტეთ)“, აირჩიეთ და მონიშნეთ

მხოლოდ ერთი. ამასთან:
 თუ გზავნილი ყოველგვარი კომერციული მიზნის გარეშე იგზავნება (ე.ი. არ წარმოადგენს
გასაყიდ საქონელს ან კომერციულ ნიმუშს, ასევე არ ბრუნდება უკან და სხვა), მოინიშნება
„საჩუქარი“;
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 თუ გზავნილის შიგთავსი დოკუმენტია, მოინიშნება „დოკუმენტი“;
 თუ გზავნილი კომერციული დანიშნულებით იგზავნება, ანუ ხორციელდება გზავნილში
მოთავსებული ნივთის გაყიდვა, მოინიშნება „გასაყიდი საქონელი“;
 თუ გზავნილში მოთავსებული შიგთავსი იგზავნება სხვადასხვა კვლევისა თუ
ანალიზისთვის, აგრეთვე გამოფენაში მონაწილეობისა და სხვა მსგავსი მიზნებისთვის,
მოინიშნება „კომერციული ნიმუში“;
 თუ გამგზავნი აცხადებს, რომ ის უკან აბრუნებს იმ საქონელს, რომელიც მან მიიღო,
მოინიშნება „დაბრუნებული საქონელი“.
 თუ გზავნილის გაგზავნის მიზანს არ შეესაბამება

არც ერთი ზემოთჩამოთვლილი

კატეგორია, მოინიშნება „სხვა“ და დამატებით მიეთითება გზავნილის გაგზავნის
დანიშნულება.
(4) მიუთითეთ გზავნილის შიგთავსის მაქსიმალურად დეტალური აღწერა (დაუშვებელია ზოგადი
აღწერა, მაგალითად, როგორიცაა „ტანსაცმელი“), რაოდენობა და ერთეული (მაგ.ცალი, შეკვრა და
ა.შ.) თითოეული ნივთისთვის, მაგ: „მამაკაცის 2 ცალი ბამბის პერანგი“. შიგთავსის კონკრეტული
დასახელება ოპერატორის მიერ უნდა იქნეს არჩეული Woodoo Post პროგრამაში, გზავნილის
რეგისტრაციის ფუნქციონალში, დეკლარირების გვერდზე არსებული ველიდან - „ჯგუფი“ სადაც შესაძლებელია შიგთავსის შესაბამისი დასახელების არჩევა/მოძებნა. იმ შემთხვევაში, თუ
შიგთავსის დასახელება არ იქნება მოცემულ ჩამონათვალში, სერვისცენტრის გაყიდვების
ოპერატორმა ელ. ფოსტის საშუალებით უნდა მიმართოს კომერციულ დეპარტამენტს,
ჩამონათვალში ახალი დასახელების პროგრამულად დამატების თაობაზე.
გამგზავნს უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ფორმაზე დატანილი
ინფორმაცია გზავნილის შიგთავსის შესახებ არ დაემთხვევა რეალურად მასში
მოთავსებულ ნივთებს, იარსებებს გზავნილის მთლიანად, ან მასში მოთავსებული
ცალკეული ნივთების ჩამორთმევის და/ან გამგზავნის/ადრესატის დაჯარიმების
საფუძველი - როგორც გამგზავნი, ასევე ტრანზიტული და დანიშნულების ქვეყნის საბაჟო
სამსახურების, სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებისა და/ან საფოსტო ადმინისტრაციების
მხრიდან.
(5) თითოეული ნივთისთვის მიუთითეთ წონა. ამასთან, თუ (4) ველში მითითებულია ერთზე მეტი
რაოდენობა, ჩაიწერება ამავე ველში აღნიშნული ნივთის საერთო წონა. მაგ. „მამაკაცის 2 ცალი
ბამბის პერანგის საერთო წონა: 0.5კგ.
(6)თითოეული ნივთისთვის (მისი რაოდენობის გათვალისწინებით) მიუთითეთ ღირებულება.
ამასთან, თუ გზავნილი ევროკავშირის ქვეყანაში იგზავნება, სავალდებულოა ღირებულების
ევროში (EUR) მითითება. სხვა მიმართულებით გზავნილის გაგზავნის შემთხვევაში, სასურველია
ღირებულების აშშ დოლარში (USD); ევროში (EUR), ან დანიშნულების ქვეყნის ვალუტაში
მითითება. მაგ: „მამაკაცის 2 ცალი ბამბის პერანგის ღირებულება - 50 EUR და ა.შ. შესაბამისი
დოკუმენტი მოამზადა ხარისხის მართვის დეპარტამენტმა
ძალაშია 11.01.2022 წლიდან
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ქვეყნის

ვალუტას,

საჭიროების

შემთხვევაში,

გაყიდვების

ოპერატორი

აზუსტებს

მომხმარებელთან.
(7) გზავნილის კატეგორიაში: „კომერციული ნიმუში“ ან „გასაყიდი საქონელი“ - მნიშვნელობის
მონიშვნის შემთხვევაში, აუცილებელი წესით უნდა მიეთითოს სეს ესნ (HS) კოდი (6 ციფრი). იმ
შემთხვევაში, თუ გასაგზავნი საქონლის შესაბამისი კოდი არ მოიპოვება პროგრამულად,
სერვისცენტრის გაყიდვების ოპერატორი ელ. ფოსტის საშუალებით მიმართავს კომერციულ
დეპარტამენტს. დეპარტამენტის თანამშრომელი ახდენს შესაბამისი HS კოდის მოძიებას და
პროგრამულად

დამატებას.

აღნიშნული

კოდის

მითითების

გარეშე

პროგრამულად

დეკლარირების პროცესი ვერ დასრულდება.
გამგზავნს უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია, რომ „კომერციული ნიმუშის“ ან „გასაყიდი საქონლის“
სეს ესნ

(HS)

კოდის გარეშე გაგზავნის შემთხვევაში, მისი გზავნილი შესაძლოა

დაექვემდებაროს როგორც გამგზავნი, ასევე ტრანზიტული და/ან დანიშნულების ქვეყნის
საბაჟო სამსახურების მიერ შეჩერებას, რაც ვერ ჩაითვლება „საქართველოს ფოსტის“
ბრალეულობად.
(8) მხოლოდ „კომერციული ნიმუშის“ ან „გასაყიდი საქონლის“ შემთხვევაში მიუთითეთ გამოშვების
ქვეყანა - სადაც დამზადებულია, წარმოებულია ან აწყობილია ნივთი/საქონელი.
(9) მიუთითეთ ნივთების საერთო წონა, რომელიც გულისხმობს გზავნილის საერთო წონას, მისი
შეფუთვის ჩათვლით.
(10) მიუთითეთ ნივთების საერთო ღირებულება იმავე ვალუტაში, რაც მითითებულია (6) პუნქტში.
(11) გამგზავნი ხელმოწერით აფიქსირებს ფორმაში შეტანილი ინფორმაციის სისწორეს.
3.6. გამგზავნის მიერ ხელმოწერილი CN22 ფორმა თან ერთვის გზავნილს ერთ ეგზემპლარად, ხოლო
ხელმოწერილი ფორმის ქსეროასლი ინახება სერვისცენტრში 6 (ექვსი) თვის განმავლობაში.
გამგზავნის სურვილის შემთხვევაში, მას ასევე შეიძლება მიეცეს ხელმოწერილი ფორმის
ქსეროასლი.
გასათვალისწინებელია: კატეგორიულად დაუშვებელია გზავნილზე დართულ CN22 -ფორმაზე
დამატებითი სტიკერის გადაკვრა ან კალმით/ფანქტით/მარკერით რაიმე სახის კორექტირების
შეტანა.

4. CN 23 წერილობითი კორესპონდენციის ფორმა
4.1. CN23 წერილობითი კორესპონდენციის ფორმის შევსება და ბეჭდვა შესაძლებელია WoodooPost
პროგრამის საშუალებით. ასევე შესაძლებელია სტამბური ან ნებისმიერი სხვა საშუალებით
დოკუმენტი მოამზადა ხარისხის მართვის დეპარტამენტმა
ძალაშია 11.01.2022 წლიდან
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შედგენილი ფორმის გამოყენება, თუ ის იდენტურია პუნქტი 4.2.-ში აღწერილი CN23
წერილობითი კორესპონდენციის ფორმის პარამეტრებისა.
4.2. CN23 წერილობითი კორესპონდენციის ზომაა 148 მმ X210 მმ. ფორმას აქვს შემდეგი სახე:

CN 23 წერილობითი კორესპონდენციის ფორმის შევსებული ნიმუში

დოკუმენტი მოამზადა ხარისხის მართვის დეპარტამენტმა
ძალაშია 11.01.2022 წლიდან
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4.3. CN23 წერილობითი კორესპონდენციის ფორმის ველების შევსება უნდა განხორციელდეს
შემდეგნაირად:
(1) მიუთითეთ გამგზავნი ფიზიკური/იურიდიული პირის სრული მონაცემები (ვინაობა, ქვეყანა,
ქალაქი/დასახლებული პუნქტი, საფოსტო ინდექსი, მისამართი). ტელეფონის ნომრის მითითება
სასურველია. ამასთან, თუ არ ხდება მისი მითითება, დაუშვებელია ტელეფონის ნომრის ველში
მხოლოდ ნულების ან ციფრების გარდა სხვა სიმბოლოების გამოყენება.
(2) მიუთითეთ ადრესატი ფიზიკური/იურიდიული პირის სრული მონაცემები (ვინაობა, ქვეყანა,
ქალაქი/დასახლებული პუნქტი, საფოსტო ინდექსი, მისამართი). ტელეფონის ნომრის მითითება
სასურველია. ამასთან, თუ არ ხდება მისი მითითება, დაუშვებელია ტელეფონის ნომრის ველში
მხოლოდ ნულების ან ციფრების გარდა სხვა სიმბოლოების გამოყენება.
(3) გამგზავნი ქვეყნის საბაჟო დაწესებულება უთითებს გარკვეულ შენიშვნას, ასეთის არსებობის
შემთხვევაში.
(4) მიუთითეთ გზავნილის შიგთავსის მაქსიმალურად დეტალური აღწერა. მაგ. „ქალის 2 ცალი
აბრეშუმის კაბა (დაუშვებელია ზოგადი აღწერა, მაგალითად, როგორიცაა „ტანსაცმელი“).
დოკუმენტი მოამზადა ხარისხის მართვის დეპარტამენტმა
ძალაშია 11.01.2022 წლიდან
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შიგთავსის კონკრეტული დასახელება ოპერატორის მიერ უნდა იქნეს არჩეული Woodoo Post
პროგრამაში, გზავნილის რეგისტრაციის ფუნქციონალში, დეკლარირების გვერდზე არსებული
ველიდან - „ჯგუფი“ - სადაც შესაძლებელია შიგთავსის შესაბამისი დასახელების არჩევა/მოძებნა.
იმ შემთხვევაში, თუ შიგთავსის დასახელება არ იქნება მოცემულ ჩამონათვალში, სერვისცენტრის
გაყიდვების

ოპერატორმა

ელ.

ფოსტის

საშუალებით

უნდა

მიმართოს

კომერციულ

დეპარტამენტს, ჩამონათვალში ახალი დასახელების პროგრამულად დამატების თაობაზე.
გამგზავნს უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ფორმაზე დატანილი ინფორმაცია
გზავნილის შიგთავსის შესახებ არ დაემთხვევა რეალურად მასში მოთავსებულ ნივთებს,
იარსებებს გზავნილის მთლიანად, ან მასში მოთავსებული ცალკეული ნივთების
ჩამორთმევის და/ან გამგზავნის/ადრესატის დაჯარიმების საფუძველი - როგორც გამგზავნი,
ასევე ტრანზიტული და დანიშნულების ქვეყნის საბაჟო სამსახურების, სხვა სახელმწიფო
სტრუქტურებისა და/ან საფოსტო ადმინისტრაციების მხრიდან.
(5) მიუთითეთ (4) ველში მითითებული თითოეული ნივთის რაოდენობა;
(6) მიუთითეთ ნივთ(ებ)ის

წონა კგ.-ში. ამასთან, თუ (5) ველში მითითებულია ერთზე მეტი

რაოდენობა, ჩაიწერება (4) ველში აღნიშნული ნივთის საერთო წონა. მაგ.

„ქალის 2 ცალი

აბრეშუმის კაბის საერთო წონა: 0.9კგ.
(7) მიუთითეთ თითოეული ნივთის ღირებულება. ამასთან, თუ გზავნილი ევროკავშირის ქვეყანაში
იგზავნება, სავალდებულოა ღირებულების ევროში (EUR) მითითება. სხვა მიმართულებით
გზავნილის გაგზავნის შემთხვევაში, სასურველია ღირებულების აშშ დოლარში (USD); ევროში
(EUR), ან დანიშნულების ქვეყნის ვალუტაში მითითება. (5) ველში აღნიშნული რაოდენობის
გათვალისწინებით. მაგ: „ქალის 2 ცალი აბრეშუმის კაბის ღირებულება - 60 USD; და ა.შ. შესაბამისი
ქვეყნის ვალუტას,
მომხმარებელთან.

საჭიროების

შემთხვევაში,

გაყიდვების

ოპერატორი

აზუსტებს

(8) გზავნილის კატეგორიაში: „კომერციული ნიმუში“ ან „გასაყიდი საქონელი“ - მნიშვნელობის
მონიშვნის შემთხვევაში, აუცილებელი წესით უნდა მიეთითოს სეს ესნ (HS) კოდი (6 ციფრი). იმ
შემთხვევაში, თუ გასაგზავნი საქონლის შესაბამისი კოდი არ მოიპოვება პროგრამულად,
სერვისცენტრის გაყიდვების ოპერატორი ელ. ფოსტის საშუალებით მიმართავს კომერციულ
დეპარტამენტს. დეპარტამენტის თანამშრომელი ახდენს შესაბამისი HS კოდის მოძიებას და
პროგრამულად

დამატებას.

აღნიშნული

კოდის

მითითების

გარეშე

პროგრამულად

დეკლარირების პროცესი ვერ დასრულდება.
მხოლოდ „კომერციული ნიმუშის“ ან „გასაყიდი საქონელის“ მონიშვნის შემთხვევაში
მიუთითეთ გამოშვების ქვეყანა - სადაც დამზადებულია, წარმოებულია ან აწყობილია
ნივთი/საქონელი.
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გამგზავნს უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია, რომ „კომერციული ნიმუშის“ ან „გასაყიდი საქონლის“ სეს
ესნ (HS) კოდის გარეშე გაგზავნის შემთხვევაში, მისი გზავნილი შესაძლოა დაექვემდებაროს
როგორც

გამგზავნი,

სამსახურების

მიერ

ასევე

ტრანზიტული

შეჩერებას,

რაც

ვერ

და/ან

დანიშნულების

ჩაითვლება

ქვეყნის

„საქართველოს

საბაჟო
ფოსტის“

ბრალეულობად.
(9) მიუთითეთ საერთო წონა, რომელიც გულისხმობს გზავნილის მთლიან წონას, მისი შეფუთვის
ჩათვლით.
(10) მიუთითეთ გზავნილის შიგთავსის საერთო ღირებულება, (7) პუნქტში აღნიშნულ ვალუტაში.
(11) გზავნილის კატეგორებიდან: „საჩუქარი“, „დოკუმენტი“, „გასაყიდი საქონელი“, „კომერციული
ნიმუში“,

„დაბრუნებული საქონელი“, ან „სხვა (დააკონკრეტეთ)“, აირჩიეთ და მონიშნეთ

მხოლოდ ერთი. ამასთან:
 თუ გზავნილი ყოველგვარი კომერციული მიზნის გარეშე იგზავნება (ეი არ წარმოადგენს
გასაყიდ საქონელს ან კომერციულ ნიმუშს, ასევე არ ბრუნდება უკან და სხვა), მოინიშნება
„საჩუქარი“;
 თუ გზავნილის შიგთავსი დოკუმენტია, მოინიშნება „დოკუმენტი“;
 თუ გზავნილი კომერციული დანიშნულებით იგზავნება, ანუ ხორციელდება გზავნილში
მოთავსებული ნივთის გაყიდვა, მოინიშნება „გასაყიდი საქონელი“;
 თუ გზავნილში მოთავსებული შიგთავსი იგზავნება სხვადასხვა კვლევისა თუ
ანალიზისთვის, აგრეთვე გამოფენაში მონაწილეობისა და სხვა მსგავსი მიზნებისთვის,
მოინიშნება „კომერციული ნიმუში“;
 თუ გამგზავნი აცხადებს, რომ ის უკან აბრუნებს იმ საქონელს, რომელიც მან მიიღო,
მოინიშნება „დაბრუნებული საქონელი“.
 თუ გზავნილის გაგზავნის მიზანს არ შეესაბამება არც ერთი ზემოთჩამოთვლილი
კატეგორია, მოინიშნება „სხვა“ და დამატებით მიეთითება გზავნილის გაგზავნის
დანიშნულება.
(12)მიუთითეთ გზავნილის შიგთავსთან დაკავშირებული კომენტარი, მაგ.: წარმოადგენს თუ არა
გზავნილის

შიგთავსი

კარანტინის

ან

სანიტარული/ფიტოსანიტარული

შემოწმებას

დაქვემდებარებულ საქონელს, ან ხომ არ ვრცელდება მასზე რაიმე შეზღუდვები.
(13) მონიშნეთ ველი, თუ გზავნილს თან ახლავს გარკვეული სახის ლიცენზია. ასეთის არსებობის
შემთხვევაში ასევე მიუთითეთ ლიცენზიის ნომერი.
(14) მონიშნეთ ველი, თუ გზავნილს თან ახლავს გარკვეული სახის სერტიფიკატი. ასეთის არსებობის
შემხვევაში ასევე მიუთითეთ სერტიფიკატის ნომერი.
(15) მონიშნეთ ველი, თუ გზავნილს თან ახლავს ინვოისი. ასეთის არსებობის შემთხვევაში
მიუთითეთ ინვოისის ნომერი.
(16) გზავნილის დაზღვევის შემთხვევაში, მიუთითეთ მისი შიგთავსის სადაზღვევო თანხა ლარში
(თანხა, რამდენადაც გამგზავნი აფასებს გზავნილის შიგთავსს) სიტყვიერად და ციფრებში;
დოკუმენტი მოამზადა ხარისხის მართვის დეპარტამენტმა
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(17) მიუთითეთ იმპორტიორის საიდენტიფიკაციო/საგადასახადო კოდი, ასეთის არსებობის
შემთხვევაში - აღნიშნული ველის შევსება არ არის სავალდებულო.
(18) მიუთითეთ იმპორტიორის ფაქსი/ელ.ფოსტა (თუ ცნობილია);
(19) მიუთითეთ მხოლოდ გზავნილის გაგზავნის ღირებულება („საქართველოს ფოსტის“ მიერ
დადგენილი ტარიფების შესაბამისად) ლარში;
(20) მიუთითეთ გამგზავნი სერვისცენტრის ნომერი და გაგზავნის თარიღი;
(21) მიუთითეთ გზავნილის სადაზღვევო თანხა SDR-ში, თუ გზავნილი იგზავნება დაზღვევით.
(22) მიუთითეთ სადაზღვევო პრემიის საფასური ლარში (თანხა რომელსაც იხდის გამგზავნი,
გზავნილის დაზღვევისთვის), თუ გზავნილი იგზავნება დაზღვევით.
(23) გამგზავნი ხელმოწერით აფიქსირებს ფორმაში შეტანილი ინფორმაციის სისწორეს და
მიუთითებს ხელმოწერის თარიღს.
(24) მოცემულ ადგილას დაიტანება გზავნილის საიდენტიფიკაციო ნომერი.
4.4. გამგზავნის მიერ ხელმოწერილი CN23 წერილობითი კორესპონდენციის ფორმის ორი
ეგზემპლიარი თან ერთვის გზავნილს, ხოლო

ხელმოწერილი ფორმის ქსეროასლი ინახება

სერვისცენტრში 6 (ექვსი) თვის განმავლობაში. გამგზავნის სურვილის შემთხვევაში, მას ასევე
შეიძლება მიეცეს ხელმოწერილი ფორმის ქსეროასლი.
4.5. თუ CN23 წერილობითი კორესპონდენციის ფორმის შევსება ხდება WoodooPost პროგრამის
საშუალებით და მომხმარებელი ერთი გზავნილის ფარგლებში აგზავნის ოთხზე მეტ ნივთს,
პროგრამას ფორმის ბეჭდვისას (4) (5) (6) (7) (8) ველების ადგილას ავტომატურად გამოაქვს
შეტყობინება ტექსტით - „Please, find attached page(s)“ და აგენერირებს CN23 წერილობითი
კორესპონდენციის ფორმის დამატებით გვერდ(ებ)ს, სადაც მოცემულია (4) (5) (6) (7) (8) ველებით
განსაზღვრული ინფორმაცია სიის სახით (იხ. დანართი #1). გვერდების რაოდენობა
განისაზღვრება შიგთავსის რაოდენობის მიხედვით. ასეთ შემთხვევაში, დამატებითი გვერდები
უნდა აიკინძოს (სტეპლერის გამოყენებით) CN23 წერილობითი კორესპონდენციის ფორმის
პირველ გვერდთან ერთად. თითოეული ასეთი აკინძული კომპლექტი

ჩაითვლება CN23

წერილობითი კორესპონდენციის ფორმის ერთ ეგზემპლიარად.
გასათვალისწინებელია: კატეგორიულად დაუშვებელია გზავნილზე დართულ CN23 -ფორმაზე
დამატებითი სტიკერის გადაკვრა ან კალმით/ფანქტით/მარკერით რაიმე სახის კორექტირების
შეტანა.

დოკუმენტი მოამზადა ხარისხის მართვის დეპარტამენტმა
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5. CN23 ამანათის ფორმა
5.1. CN23 ამანათის ფორმის შევსება და ბეჭდვა შესაძლებელია WoodooPost პროგრამის საშუალებით.
ასევე შესაძლებელია სტამბური ან

ნებისმიერი სხვა საშუალებით

შედგენილი ფორმის

გამოყენება, თუ ის იდენტურია პუნქტი 5.2.-ში აღწერილი CN23 ამანათის ფორმის პარამეტრებისა.
5.2. CN23 ამანათის ფორმის ზომაა 148 მმ X210 მმ. ფორმას აქვს შემდეგი სახე:

CN23 ამანათის ფორმის შევსებული ნიმუში
დოკუმენტი მოამზადა ხარისხის მართვის დეპარტამენტმა
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5.3. CN23 ამანათის ფორმის ველების შევსება უნდა განხორციელდეს შემდეგნაირად:
(1) მიუთითეთ გამგზავნი ფიზიკური/იურიდიული პირის სრული მონაცემები (ვინაობა, ქვეყანა,
ქალაქი/დასახლებული

პუნქტი,

საფოსტო

ინდექსი,

მისამართი,

ტელეფონის

ნომერი);

ტელეფონის ნომრის მითითება სასურველია. ამასთან, თუ არ ხდება მისი მითითება,
დაუშვებელია ტელეფონის ნომრის ველში მხოლოდ ნულების ან ციფრების გარდა სხვა
სიმბოლოების გამოყენება.
(2) მიუთითეთ ადრესატი ფიზიკური/იურიდიული პირის სრული მონაცემები (ვინაობა, ქვეყანა,
ქალაქი/დასახლებული

პუნქტი,

საფოსტო

ინდექსი,

მისამართი,

ტელეფონის

ნომერი);

ტელეფონის ნომრის მითითება სასურველია. ამასთან, თუ არ ხდება მისი მითითება,
დაუშვებელია ტელეფონის ნომრის ველში მხოლოდ ნულების ან ციფრების გარდა სხვა
სიმბოლოების გამოყენება.
(3) გამგზავნი ქვეყნის საბაჟო დაწესებულება უთითებს გარკვეულ შენიშვნას, ასეთის არსებობის
შემთხვევაში.
(4) მიუთითეთ გზავნილის შიგთავსის მაქსიმალურად დეტალური აღწერა (მაგ. მამაკაცის 3 ცალი
შალის შარვალი; ქალის 1 ცალი აბრეშუმის კაბა). დაუშვებელია ზოგადი აღწერა, მაგალითად,

დოკუმენტი მოამზადა ხარისხის მართვის დეპარტამენტმა
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როგორიცაა „ტანსაცმელი“. შიგთავსის კონკრეტული დასახელება ოპერატორის მიერ უნდა იქნეს
არჩეული Woodoo Post პროგრამაში, გზავნილის რეგისტრაციის ფუნქციონალში, დეკლარირების
გვერდზე არსებული ველიდან - „ჯგუფი“ -

სადაც შესაძლებელია შიგთავსის შესაბამისი

დასახელების არჩევა/მოძებნა. იმ შემთხვევაში, თუ შიგთავსის დასახელება არ იქნება მოცემულ
ჩამონათვალში, სერვისცენტრის გაყიდვების ოპერატორმა ელ. ფოსტის საშუალებით უნდა
მიმართოს კომერციულ დეპარტამენტს,

ჩამონათვალში ახალი დასახელების პროგრამულად

დამატების თაობაზე.
გამგზავნმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ფორმაზე დატანილი ინფორმაცია
გზავნილის შიგთავსის შესახებ არ დაემთხვევა რეალურად მასში მოთავსებულ ნივთებს,
იარსებებს გზავნილის მთლიანად, ან მასში მოთავსებული ცალკეული ნივთების ჩამორთმევის
და/ან

გამგზავნის/ადრესატის

ტრანზიტული

და

დაჯარიმების

დანიშნულების

ქვეყნის

საფუძველი
საბაჟო

-

როგორც

სამსახურების,

გამგზავნი,
სხვა

ასევე

სახელმწიფო

სტრუქტურების და/ან საფოსტო ადმინისტრაციების მხრიდან.
(5) მიუთითეთ (4) ველში მითითებული თითოეული ნივთის რაოდენობა;
(6) მიუთითეთ (4) ველში მითითებული ნივთ(ებ)ის წონა კილოგრამებში. ამასთან, თუ (5) ველში
მითითებულია ერთზე მეტი რაოდენობა, ჩაიწერება (4) ველში აღნიშნული ნივთის საერთო წონა.
მაგ. „მამაკაცის 3 ცალი შალის შარვლის საერთო წონა: 1 კგ. ქალის 1 ცალი აბრეშუმის კაბის წონა:
0.200კგ.
(7) მიუთითეთ (4) ველში მითითებული თითოეული ნივთის ღირებულება ამასთან, თუ გზავნილი
ევროკავშირის ქვეყანაში იგზავნება, სავალდებულოა ღირებულების ევროში (EUR) მითითება.
სხვა მიმართულებით გზავნილის გაგზავნის შემთხვევაში, სასურველია ღირებულების აშშ
დოლარში (USD); ევროში (EUR), ან დანიშნულების ქვეყნის ვალუტაში მითითება. (5) ველში
აღნიშნული რაოდენობის გათვალისწინებით. მაგ: „მამაკაცის 3 ცალი შალის შარვლის საერთო
ღირებულება 150 USD და ა.შ. შესაბამისი ქვეყნის ვალუტას, საჭიროების შემთხვევაში,
გაყიდვების ოპერატორი აზუსტებს მომხმარებელთან.
(8) გზავნილის კატეგორიაში: „კომერციული ნიმუში“ ან „გასაყიდი საქონელი“ - მნიშვნელობის
მონიშვნის შემთხვევაში, აუცილებელი წესით უნდა მიეთითოს სეს ესნ (HS) კოდი (6 ციფრი), იმ
შემთხვევაში, თუ გასაგზავნი საქონლის შესაბამისი კოდი არ მოიპოვება პროგრამულად,
სერვისცენტრის გაყიდვების ოპერატორი ელ. ფოსტის საშუალებით მიმართავს კომერციულ
დეპარტამენტს. დეპარტამენტის თანამშრომელი ახდენს შესაბამისი HS კოდის მოძიებას და
პროგრამულად

დამატებას.

აღნიშნული

კოდის

მითითების

გარეშე

პროგრამულად

დეკლარირების პროცესი ვერ დასრულდება.
მხოლოდ „კომერციული ნიმუშის“ ან „გასაყიდი საქონელის“ მონიშვნის შემთხვევაში მიუთითეთ
გამოშვების ქვეყანა - სადაც დამზადებულია, წარმოებულია ან აწყობილია ნივთი/საქონელი.
გამგზავნს უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია, რომ „კომერციული ნიმუშის“ ან „გასაყიდი საქონლის“
გზავნილის სეს ესნ (HS) კოდის გარეშე გაგზავნის შემთხვევაში, მისი გზავნილი შესაძლოა
დოკუმენტი მოამზადა ხარისხის მართვის დეპარტამენტმა
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დაექვემდებაროს როგორც გამგზავნი, ასევე ტრანზიტული და/ან დანიშნულების ქვეყნის საბაჟო
სამსახურების მიერ შეჩერებას, რაც ვერ ჩაითვლება „საქართველოს ფოსტის“ ბრალეულობად.
(9) მიუთითეთ ამანათის საერთო წონა, რომელიც გულისხმობს გზავნილის მთლიან წონას, მისი
შეფუთვის ჩათვლით.
(10)მიუთითეთ გზავნილის შიგთავსის საერთო ღირებულება და შესაბამისი ვალუტა.
(11)გზავნილის კატეგორებიდან: „საჩუქარი“, „დოკუმენტი“, „გასაყიდი საქონელი“, „კომერციული
ნიმუში“,

„დაბრუნებული საქონელი“, ან „სხვა (დააკონკრეტეთ)“, აირჩიეთ და მონიშნეთ

მხოლოდ ერთი. ამასთან:
 თუ გზავნილი ყოველგვარი კომერციული მიზნის გარეშე იგზავნება (ეი არ წარმოადგენს
გასაყიდ საქონელს ან კომერციულ ნიმუშს, ასევე არ ბრუნდება უკან და სხვა), მოინიშნება
„საჩუქარი“;
 თუ გზავნილის შიგთავსი დოკუმენტია, მოინიშნება „დოკუმენტი“;
 თუ გზავნილი კომერციული დანიშნულებით იგზავნება, ანუ ხორციელდება გზავნილში
მოთავსებული ნივთის გაყიდვა, მოინიშნება „გასაყიდი საქონელი“;
 თუ გზავნილში მოთავსებული შიგთავსი იგზავნება სხვადასხვა კვლევისა თუ
ანალიზისთვის, აგრეთვე გამოფენაში მონაწილეობისა და სხვა მსგავსი მიზნებისთვის,
მოინიშნება „კომერციული ნიმუში“;
 თუ გამგზავნი აცხადებს, რომ ის უკან აბრუნებს იმ საქონელს, რომელიც მან მიიღო,
მოინიშნება „დაბრუნებული საქონელი“.
 თუ გზავნილის გაგზავნის მიზანს არ შეესაბამება

არც ერთი ზემოთჩამოთვლილი

კატეგორია, მოინიშნება „სხვა“ და დამატებით მიეთითება გზავნილის გაგზავნის
დანიშნულება.
(12)მიუთითეთ გზავნილის შიგთავსთან დაკავშირებული კომენტარი, მაგ.: წარმოადგენს თუ არა
გზავნილის

შიგთავსი

კარანტინის

ან

სანიტარულ/ფიტოსანიტარულ

შემოწმებას

დაქვემდებარებულ საქონელს, ან ხომ არ ვრცელდება მასზე რაიმე შეზღუდვები.
(13)მონიშნეთ ველი, თუ გზავნილს თან ახლავს გარკვეული სახის ლიცენზია. ასეთის არსებობის
შემთხვევაში ასევე მიუთითეთ ლიცენზიის ნომერი.
(14)მონიშნეთ ველი, თუ გზავნილს თან ახლავს გარკვეული სახის სერტიფიკატი. ასეთის არსებობის
შემთხვევაში ასევე მიუთითეთ სერტიფიკატის ნომერი.
(15)მონიშნეთ ველი, თუ გზავნილს თან ახლავს ინვოისი. ასეთის არსებობის შემთხვევაში
მიუთითეთ ინვოისის ნომერი.
(16) მიუთითეთ იმპორტიორის საიდენტიფიკაციო კოდი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.
აღნიშნული ველის შევსება არ არის სავალდებულო.
(17) მიუთითეთ იმპორტიორის ფაქსი/ელ.ფოსტა (თუ ცნობილია);
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(18) მიუთითეთ გზავნილის მხოლოდ გაგზავნის ღირებულება ლარში „საქართველოს ფოსტის“
მიერ დადგენილი ტარიფების შესაბამისად (მაგ. თუ ხდება გზავნილის დაზღვევა, ამ ველში
მიეთითება მხოლოდ გაგზავნის ღირებულება., ხოლო დაზღვევის თანხის მითითება მოხდება
ცალკე (24) ველში);
(19) მიუთითეთ გამგზავნი სერვისცენტრის ნომერი და გაგზავნის თარიღი;
(20) მიუთითეთ ამანათების რაოდენობა (აღნიშნული ველი ამ ეტაპზე არ ივსება);
(21) მიუთითეთ თანდართული სერთიფიკატების ან/და ინვოისების რაოდენობა;
(22) გზავნილის დაზღვევის შემთხვევაში მიუთითეთ გზავნილის სადაზღვევო თანხა SDR-ში; თუ
გზავნილი იგზავნება დაზღვევით.
(23) მიუთითეთ გზავნილის საერთო წონა (მისი შეფუთვის ჩათვლით);
(24) მიუთითეთ სადაზღვევო პრემიის საფასური ლარში (თანხა რომელსაც იხდის გამგზავნი,
გზავნილის დაზღვევისთვის); თუ გზავნილი იგზავნება დაზღვევით.
(25) მომხმარებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად, ჩამოთვლილ მნიშვნელობათაგან კალმით
მონიშნეთ ერთ-ერთი ქმედება იმ შემთხვევისათვის, თუ გზავნილი ვერ ჩაბარდება ადრესატს:
დაბრუნების

უარყოფა

არაპრიორიტეტული

ან

გზავნილი

გზით).

გამგზავნს

დაუბრუნდეს
უნდა

გამგზავნს

მიეწოდოს

(პრიორიტეტული

ინფორმაცია,

რომ

ან
თუ

გადაწყვეტილება იქნება გზავნილის ჩაუბარებლობის შემთხვევაში მისი უკან დაბრუნება, მას
შესაძლოა

მოუწიოს

დამატებითი

ხარჯების

ანაზღაურება

(გამომგზავნი

საფოსტო

ადმინისტრაციის მიერ დადგენილი ოდენობით). ამასთან, ასეთი ხარჯები შედარებით მეტი
იქნება, თუ ის დაბრუნების პრიორიტეტულ გზას აირჩევს.
(26) გამგზავნი ხელმოწერით აფიქსირებს ფორმაში შეტანილი ინფორმაციის სისწორეს და
მიუთითებს ხელმოწერის თარიღს.
(27) მოცემულ ადგილას დაიტანება გზავნილის საიდენთიფიკაციო ნომერი.
(28) აღნიშნული ველი ივსება შემომავალი გზავნილის გაცემის შემთხვევაში. ამანათის გატანისას
ადრესატი აღნიშნულ ველში აფიქსირებს გზავნილის ჩაბარების თარიღს და ხელმოწერას.
5.4.გამგზავნის მიერ ხელმოწერილი CN23 ამანათის ფორმის ორი ეგზემპლიარი თან ერთვის
გზავნილს, ხოლო ხელმოწერილი ფორმის ქსეროასლი ინახება სერვისცენტრში 6 (ექვსი) თვის
განმავლობაში. გამგზავნის სურვილის შემთხვევაში, მას ასევე შეიძლება მიეცეს ხელმოწერილი
ფორმის ქსეროასლი.
5.5. თუ CN23 EMS ფორმის შევსება ხდება WoodooPost პროგრამის საშუალებით და მომხმარებელი
ერთი გზავნილის ფარგლებში აგზავნის ოთხზე მეტ ნივთს, პროგრამას ფორმის ბეჭდვისას (4) (5)
(6) (7) (8) ველების ადგილას ავტომატურად გამოაქვს შეტყობინება ტექსტით - „Please, find attached
page(s)“ და აგენერირებს CN23 EMS ფორმის დამატებით გვერდ(ებ)ს, სადაც მოცემულია (4) (5) (6)
(7) (8)

ველებით განსაზღვრული ინფორმაცია სიის სახით (იხ. დანართი #1). გვერდების

რაოდენობა განისაზღვრება შიგთავსის რაოდენობის მიხედვით. ასეთ შემთხვევაში, დამატებითი
გვერდები უნდა აიკინძოს (სტეპლერის გამოყენებით) CN23 EMS ფორმის პირველ გვერდთან

დოკუმენტი მოამზადა ხარისხის მართვის დეპარტამენტმა
ძალაშია 11.01.2022 წლიდან

17

ერთად. თითოეული ასეთი აკინძული კომპლექტი

ჩაითვლება CN23 EMS ფორმის ერთ

ეგზემპლიარად.
გასათვალისწინებელია: კატეგორიულად დაუშვებელია გზავნილზე დართულ CN23 -ფორმაზე
დამატებითი სტიკერის გადაკვრა ან კალმით/ფანქტით/მარკერით რაიმე სახის კორექტირების
შეტანა.

6. CN 23 EMS ფორმა
6.1. CN23 EMS ფორმის შევსება და ბეჭდვა შესაძლებელია WoodooPost პროგრამის საშუალებით. ასევე
შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს სტამბური ან ნებისმიერი სხვა საშუალებით შედგენილი
ფორმა, თუ ის იდენტურია პუნქტი 6.2.-ში აღწერილი CN23 EMS ფორმის პარამეტრებისა.
6.2. CN23 EMS ფორმის ზომაა 148 მმ X210 მმ. ფორმას აქვს შემდეგი სახე:
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CN 23 EMS ფორმის შევსებული ნიმუში

6.4. CN 23 EMS ფორმის ველების შევსება უნდა განხორციელდეს შემდეგნაირად:
(1) მიუთითეთ გამგზავნი ფიზიკური/იურიდიული პირის სრული მონაცემები (ვინაობა, ქვეყანა,
ქალაქი/დასახლებული პუნქტი, საფოსტო ინდექსი, მისამართი, ტელ. ნომერი).ტელეფონის
დოკუმენტი მოამზადა ხარისხის მართვის დეპარტამენტმა
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ნომრის მითითება სასურველია. ამასთან, თუ არ ხდება მისი მითითება, დაუშვებელია
ტელეფონის ნომრის ველში მხოლოდ ნულების ან ციფრების გარდა სხვა სიმბოლოების
გამოყენება.
(2) მიუთითეთ ადრესატი ფიზიკური/იურიდიული პირის სრული მონაცემები (ვინაობა, ქვეყანა,
ქალაქი/დასახლებული პუნქტი, საფოსტო ინდექსი, მისამართი, ტელ. ნომერი).ტელეფონის
ნომრის მითითება სასურველია. ამასთან, თუ არ ხდება მისი მითითება, დაუშვებელია
ტელეფონის ნომრის ველში მხოლოდ ნულების ან ციფრების გარდა სხვა სიმბოლოების
გამოყენება.
(3) გამგზავნი ქვეყნის საბაჟო დაწესებულება უთითებს გარკვეულ შენიშვნას, ასეთის არსებობის
შემთხვევაში.
(4) მიუთითეთ გზავნილის შიგთავსის მაქსიმალურად დეტალური აღწერა. მაგ. ბილიარდის
აქსესუარები. შიგთავსის კონკრეტული დასახელება ოპერატორის მიერ უნდა იქნეს არჩეული
Woodoo Post პროგრამაში, გზავნილის რეგისტრაციის ფუნქციონალში, დეკლარირების გვერდზე
არსებული ველიდან - „ჯგუფი“ - სადაც შესაძლებელია შიგთავსის შესაბამისი დასახელების
არჩევა/მოძებნა.

იმ

შემთხვევაში,

თუ

შიგთავსის

დასახელება

არ

იქნება

მოცემულ

ჩამონათვალში, სერვისცენტრის გაყიდვების ოპერატორმა ელ. ფოსტის საშუალებით უნდა
მიმართოს კომერციულ დეპარტამენტს, ჩამონათვალში ახალი პროგრამულად დასახელების
დამატების თაობაზე.
გამგზავნმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ფორმაზე დატანილი ინფორმაცია
გზავნილის შიგთავსის შესახებ არ დაემთხვევა რეალურად მასში მოთავსებულ ნივთებს,
იარსებებს გზავნილის მთლიანად, ან მასში მოთავსებული ცალკეული ნივთების
ჩამორთმევის და/ან გამგზავნის/ადრესატის დაჯარიმების საფუძველი - როგორც
გამგზავნი, ასევე ტრანზიტული და დანიშნულების ქვეყნის საბაჟო სამსახურების, სხვა
სახელმწიფო სტრუქტურებისა და/ან საფოსტო ადმინისტრაციების მხრიდან.
(5) მიუთითეთ ნივთების რაოდენობა;
(6) თითოეული ნივთის წონა კგ.-ში. ამასთან, თუ (5) ველში მითითებულია ერთზე მეტი
რაოდენობა, ჩაიწერება (4) ველში აღნიშნული ნივთის საერთო წონა. მაგ. „ბილიარდის 5 ცალი
აქსესუარის“ საერთო წონა 9კგ.
(7) მიუთითეთ თითოეული ნივთის ღირებულება ამასთან, თუ გზავნილი ევროკავშირის ქვეყანაში
იგზავნება, სავალდებულოა ღირებულების ევროში (EUR) მითითება. სხვა მიმართულებით
გზავნილის გაგზავნის შემთხვევაში, სასურველია ღირებულების აშშ დოლარში (USD); ევროში
(EUR), ან დანიშნულების ქვეყნის ვალუტაში მითითება. (5) ველში აღნიშნული რაოდენობის
გათვალისწინებით. მაგ: „ბილიარდის 5 ცალი აქსესუარის“ ღირებულება 500 USD. შესაბამისი
ქვეყნის

ვალუტას,

საჭიროების

შემთხვევაში,

გაყიდვების

ოპერატორი

აზუსტებს

მომხმარებელთან.
(8) გზავნილის კატეგორიაში: „კომერციული ნიმუში“ ან „გასაყიდი საქონელი“ - მნიშვნელობის
მონიშვნის შემთხვევაში, აუცილებელი წესით უნდა მიეთითოს სეს ესნ (HS) კოდი (6 ციფრი), იმ
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შემთხვევაში, თუ გასაგზავნი საქონლის შესაბამისი კოდი არ მოიპოვება პროგრამულად,
სერვისცენტრის გაყიდვების ოპერატორი ელ. ფოსტის საშუალებით მიმართავს კომერციულ
დეპარტამენტს. დეპარტამენტის თანამშრომელი ახდენს შესაბამისი HS კოდის მოძიებას და
პროგრამულად

დამატებას.

აღნიშნული

კოდის

მითითების

გარეშე

პროგრამულად

დეკლარირების პროცესი ვერ დასრულდება.
მხოლოდ „კომერციული ნიმუშის“ ან „გასაყიდი საქონელის“ მონიშვნის შემთხვევაში
მიუთითეთ გამოშვების

ქვეყანა - სადაც დამზადებულია, წარმოებულია ან აწყობილია

ნივთი/საქონელი.
გამგზავნმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ „კომერციული ნიმუშის“ ან „გასაყიდი საქონელის“ სეს ესნ
(HS) კოდის გარეშე გაგზავნის შემთხვევაში, მისი გზავნილი შესაძლოა დაექვემდებაროს
როგორც

გამგზავნი, ასევე

სამსახურების მიერ
ბრალეულობად.

ტრანზიტული და/ან

შეჩერებას,

რაც

ვერ

დანიშნულების ქვეყნის საბაჟო

ჩაითვლება

„საქართველოს

ფოსტის“

(9) მიუთითეთ საერთო წონა, რომელიც გულისხმობს გზავნილის მთლიან წონას, მისი შეფუთვის
ჩათვლით.
(10) მიუთითეთ გზავნილის შიგთავსის საერთო ღირებულება და შესაბამისი ვალუტა;
(11)გზავნილის კატეგორებიდან: „საჩუქარი“, „დოკუმენტი“, „გასაყიდი საქონელი“, „კომერციული
ნიმუში“,

„დაბრუნებული საქონელი“, ან „სხვა (დააკონკრეტეთ)“, აირჩიეთ და მონიშნეთ

მხოლოდ ერთი. ამასთან:
 თუ გზავნილი ყოველგვარი კომერციული მიზნის გარეშე იგზავნება (ეი არ წარმოადგენს
გასაყიდ საქონელს ან კომერციულ ნიმუშს, ასევე არ ბრუნდება უკან და სხვა), მოინიშნება
„საჩუქარი“;
 თუ გზავნილის შიგთავსი დოკუმენტია, მოინიშნება „დოკუმენტი“;
 თუ გზავნილი კომერციული დანიშნულებით იგზავნება, ანუ ხორციელდება გზავნილში
მოთავსებული ნივთის გაყიდვა, მოინიშნება „გასაყიდი საქონელი“;
 თუ გზავნილში მოთავსებული შიგთავსი იგზავნება სხვადასხვა კვლევისა თუ
ანალიზისთვის, აგრეთვე გამოფენაში მონაწილეობისა და სხვა მსგავსი მიზნებისთვის,
მოინიშნება „კომერციული ნიმუში“;
 თუ გამგზავნი აცხადებს, რომ ის უკან აბრუნებს იმ საქონელს, რომელიც მან მიიღო,
მოინიშნება „დაბრუნებული საქონელი“.
 თუ გზავნილის გაგზავნის მიზანს არ შეესაბამება

არც ერთი ზემოთჩამოთვლილი

კატეგორია, მოინიშნება „სხვა“ და დამატებით მიეთითება გზავნილის გაგზავნის
დანიშნულება.
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(12) მიუთითეთ გზავნილის შიგთავსთან დაკავშირებული კომენტარი, მაგ.: წარმოადგენს თუ არა
გზავნილის

შიგთავსი

კარანტინის

ან

სანიტარული/ფიტოსანიტარული

შემოწმებას

დაქვემდებარებულ საქონელს, ან ხომ არ ვრცელდება მასზე რაიმე შეზღუდვები (აღნიშნული
ინფორმაციის მოძიება შესაძლებელია „საქართველოს ფოსტის“ ვებ. გვერდზე, დახმარების
ველში (http://www.gpost.ge/?site-lang=ka&site-path=help/requirements/).
(13) მონიშნეთ ველი, თუ გზავნილს თან ახლავს გარკვეული სახის ლიცენზია. ასეთის არსებობის
შემთხვევაში. ასევე მიუთითეთ ლიცენზიის ნომერი.
(14) მონიშნეთ ველი, თუ გზავნილს თან ახლავს გარკვეული სახის სერთიფიკატი. ასეთის
არსებობის შემხვევაში ასევე მიუთითეთ სერთიფიკატის ნომერი.
(15) მონიშნეთ ველი, თუ გზავნილს თან ახლავს ინვოისი. ასეთის არსებობის შემთხვევაში ასევე
მიუთითეთ ინვოისის ნომერი.
(16) მიუთითეთ იმპორტიორის საიდენთიფიკაციო/საგადასახადო კოდი, ასეთის არსებობის
შემთხვევაში. აღნიშნული ველის შევსება ნებაყოფლობითია.
(17) მიუთითეთ იმპორტიორის ფაქსი/ელ.ფოსტა (თუ ცნობილია);
(18) მიუთითეთ გზავნილის საერთო წონა;
(19) მიუთითეთ

მხოლოდ გზავნილის გაგზავნის ღირებულება („საქართველოს ფოსტის“ მიერ

დადგენილი ტარიფების შესაბამისად) ლარში;
(20) მიუთითეთ სადაზღვევო პრემიის საფასური ლარში (თანხა რომელსაც იხდის გამგზავნი,
გზავნილის დაზღვევისთვის), თუ გზავნილი იგზავნება დაზღვევით.
(21) მიუთითეთ სულ გადასახადი თანხა (გზავნილის გაგზავნის ღირებულება+სადაზღვევო
პრემიის საფასური) ლარში;
(22) მიუთითეთ გამგზავნი სერვისცენტრის ნომერი და გაგზავნის თარიღი;
(23) მიუთითეთ გზავნილის გაგზავნის თარიღი;
(24) მიუთითეთ გზავნილის გაგზავნის დრო;
(25) გამგზავნი ხელმოწერით აფიქსირებს ფორმაში შეტანილი ინფორმაციის სისწორეს და
მიუთითებს ხელმოწერის თარიღს.
(26) მოცემულ ადგილას დაიტანება გზავნილის საიდენთიფიკაციო ნომერი.
(27) გზავნილის ადრესატისათვის ჩაბარებისას, ადრესატის მომსახურე საფოსტო ადმინისტრაცია
უზრუნველყოფს, რომ მიეთითოს გზავნილის ადრესატისათვის ჩაბარების თარიღი და დრო,
ასევე გზავნილის უშუალოდ მიმღები პირის სახელი/გვარი და ხელმოწერა;
6.4.გამგზავნის მიერ ხელმოწერილი CN23 EMS ფორმის ორი ეგზემპლიარი თან ერთვის გზავნილს,
ხოლო ხელმოწერილი ფორმის ქსეროასლი

ინახება სერვისცენტრში 6 (ექვსი) თვის

განმავლობაში. გამგზავნის სურვილის შემთხვევაში, მას ასევე შეიძლება მიეცეს ხელმოწერილი
CN23 EMS ფორმის ქსეროასლი.
6.5. თუ CN23 EMS ფორმის შევსება ხდება WoodooPost პროგრამის საშუალებით და მომხმარებელი
ერთი გზავნილის ფარგლებში აგზავნის ოთხზე მეტ ნივთს, პროგრამას ფორმის ბეჭდვისას (4) (5)
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(6) (7) (8) ველების ადგილას ავტომატურად გამოაქვს შეტყობინება ტექსტით - „Please, find attached
page(s)“ და აგენერირებს CN23 EMS ფორმის დამატებით გვერდ(ებ)ს, სადაც მოცემულია (4) (5) (6)
(7) (8)

ველებით განსაზღვრული ინფორმაცია სიის სახით (იხ. დანართი #1). გვერდების

რაოდენობა განისაზღვრება შიგთავსის რაოდენობის მიხედვით. ასეთ შემთხვევაში, დამატებითი
გვერდები უნდა აიკინძოს (სტეპლერის გამოყენებით) CN23 EMS ფორმის პირველ გვერდთან
ერთად. თითოეული ასეთი აკინძული კომპლექტი

ჩაითვლება CN23 EMS ფორმის ერთ

ეგზემპლიარად.
გასათვალისწინებელია: კატეგორიულად დაუშვებელია გზავნილზე დართულ CN23 EMS ფორმაზე დამატებითი სტიკერის გადაკვრა ან კალმით/ფანქტით/მარკერით რაიმე სახის
კორექტირების შეტანა.
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დანართი #1

დამატებითი გვერდი
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