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1. ზოგადი ნაწილი
1.1. მოცემულ დოკუმენტში აღწერილია საერთაშორისო საფოსტო გზავნილების (წერილობითი
კორესპონდენციის, ამანათის და EMS გზავნილის) გაგზავნის შემთხვევაში, სავალდებულო
წესით დასართავი ფორმების შევსების ინსტრუქცია.

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

საერთაშორისო წერილობითი კორესპონდენცია - CN22 ან CN23.

2.1.2.

საერთაშორისო რეგისტრირებული ამანათი - CP72.

2.1.3.

საერთაშორისო EMS გზავნილი - CN 23 EMS.

2.2. ფორმების შევსება ხორციელდება შემდეგ შემთხვევებში:
2.2.1.

CN22 ან CN23-ის შევსება სავალდებულოა წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნისას.
გამონაკლისია ისეთი გზავნილი, რომლის შიგთავსსაც წარმოადგენს საბაჟო
გადასახადებით დაბეგვრისაგან განთავისუფლებული საგანი (წერილი; საფოსტო
ბარათი; ბეჭდვითი გამოცემა (გარდა წიგნისა); კორესპონდენცია ან უსინათლოთათვის
განკუთვნილი გზავნილი).

განმარტება:
 CN22-ის გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ:
ა)გამგზავნი არ აზღვევს გზავნილის შიგთავსს;
ბ)შიგთავის ღირებულება 300 SDR-ზე ნაკლებია;
 CN23-ის

გ) გამგზავნს არ სურს გასაგზავნი საქონლის დეკლარირება.
გამოყენება დასაშვებია წერილობითი კორესპონდენციის

გაგზავნის

ყველა

შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა რა ღირებულებისაა მისი შიგთავსი, გამგზავნი აზღვევს თუ
არა გზავნილს და/ან სურს თუ არა მისი დეკლარირება.
2.2.2.

საერთაშორისო
სავალდებულოა,

რეგისტრირებული
საერთაშორისო

ამანათის

გაგზავნისას,

რეგისტირებული

ამანათის

CP72-ის

შევსება

გაგზავნის

ყველა

შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა რა არის მისი შიგთავსი.
2.2.3. საერთაშორისო EMS გზავნილის გაგზავნისას CN 23 EMS-ის შევსება სავალდებულოა
საერთაშორისო EMS გზავნილის გაგზავნის ყველა შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა რა არის
მისი შიგთავსი.
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2.3. საბაჟო პროცედურების დაჩქარების მიზნით, სავალდებულოა ფორმების ყველა ველი იყოს
სწორად და სრულყოფილად

შევსებული, ლათინური ასოებისა და არაბული ციფრების

გამოყენებით.
2.4. ფორმები, რომელთა შევსებაც ელექტრონულად ხდება, გამგზავნისგან მიღებული ინფორმაციის
საფუძველზე ივსება „საქართველოს ფოსტის“ შესაბამისი თანამშრომლის მიერ, ხოლო
სტამბური წესით ნაბეჭდი 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

ამობეჭდვა

შესაძლებელია

როგორც

„WoodooPost“

პროგრამიდან,

ასევე

შესაძლებელია სტამბურად ნაბეჭდი ფორმის გამოყენება.
3.2. CN22 ფორმა გზავნილს ერთვის ერთ ეგზემპლარად.
3.3. CN22 ფორმას აქვს შემდეგი სახე:

დოკუმენტი მოამზადა ხარისხის მართვის დეპარტამენტმა
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CN 22 ფორმის შევსებული ნიმუში

3.4. CN 22 ფორმა აერთიანებს სამისამართო ბლანკს და საბაჟო დეკლარაციას.
3.5. CN22 ფორმის ზედა მარცხენა კუთხეში ხორციელდება გზავნილის საიდენტიფიკაციო
შტრიხკოდის მითითება.
3.6. CN 22 ფორმის ველების შევსება უნდა განხორციელდეს შემდეგნაირად:
(1) მიუთითეთ გამგზავნი ფიზიკური/იურიდიული პირის სრული მონაცემები (ვინაობა, ქვეყანა,
ქალაქი/დასახლებული პუნქტი, საფოსტო ინდექსი, მისამართი, ტელ. ნომერი). ინფორმაციის
გადამოწმება - რამდენად სავალდებულოა ამა თუ იმ ქვეყანაში გასაგზავნ გზავნილზე
ტელეფონის ნომრის მითითება, შესაძლებელია „საქართველოს ფოსტის“ ვებ გვერდზე,
დახმარების ველში (http://www.gpost.ge/?site-lang=ka&site-path=help/requirements/).
(2) მიუთითეთ ადრესატის ფიზიკური/იურიდიული პირის სრული მონაცემები (ვინაობა,ქვეყანა,
ქალაქი/დასახლებული პუნქტი, საფოსტო ინდექსი, მისამართი, ტელ. ნომერი).
(3)

აირჩიეთ

გზავნილის

კატეგორია:

„საჩუქარი“,

„დოკუმენტი“,

„გასაყიდი

საქონელი“,

„კომერციული ნიმუში“, „დაბრუნებული საქონელი“, ან „სხვა (დააკონკრეტეთ)“. აღნიშნული
კატეგორიებიდან შესაძლებელია მხოლოდ ერთის მონიშვნა იმისდა მიხედვით თუ რა
დოკუმენტი მოამზადა ხარისხის მართვის დეპარტამენტმა
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დანიშნულებით იგზავნება გზავნილი . თუ გზავნილი

კომერციული დანიშნულებით

იგზავნება (მაგ ხორციელდება გზავნილში მოთავსებული ნივთის გაყიდვა)

დაუშვებელია

მონიშნოთ კატეგორია „კომერციული ნიმუში“.
(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“.
შენიშვნა: თუ ფორმის ველის ზომის სიმცირის გამო, ვერ ხდება ყველა იმ ნივთის
აღწერა(ჩამოთვლა), რომელიც გამგზავნს სურს, რომ კონკრეტული გზავნილით გაიგზავნოს,
რეკომენდირებულია ერთი გზავნილის ფარგლებში გაიგზავნოს მხოლოს ის ნივთები, რომელთა
ჩამონათვალიც მოცემული იქნება ფორმაში.
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

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
შესაბამის ვალუტაში, მაგ: „მამაკაცის 2 ცალი ბამბის პერანგის ღირებულება - 50 GEL და ა.შ.
(7) მხოლოდ კომერციული დანიშნულების გზავნილების შემთხვევაში მიუთითეთ სეს ესნ (HS)
კოდი (6 ციფრი), რომელიც დადგენილია მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის მიერ.
გამგზავნმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ კომერციული დანიშნულების გზავნილის 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 დანიშნულების გზავნილების 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, შესაბამის ვალუტაში.
(11) გამგზავნი ხელმოწერით აფიქსირებს ფორმაში შეტანილი ინფორმაციის სისწორეს.
დოკუმენტი მოამზადა ხარისხის მართვის დეპარტამენტმა
ძალაშია 2018 წლის 1 ივლისიდან (დამტკიცებულია გენერალური დირექტორის 21.06.2018 წლის #15-01/417 ბრძანებით)
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4. CN 23 ფორმა
4.1. CN 23 ფორმა სტამბურად დაბეჭდილია კოპირებად ქაღალდზე, 4 ეგზემპლარად. შევსებული
ფორმის პირველი ეგზემპლარის ქსეროასლი რჩება „საქართველოს ფოსტაში“, ფორმის მეოთხე
პირი (ყვითელი) უნდა გადაეცეს გამგზავნს, ხოლო დანარჩენი სამი პირი (თეთრი, ცისფერი და
ვარდისფერი) უნდა დაერთოს გზავნილს, რომელთაგან ერთ პირს დაიტოვებს მიმღები ქვეყნის
საბაჟო სამსახური, მეორეს - მიმღები საფოსტო ოპერატორი, ხოლო მესამე - გადაეცემა
ადრესატს.
4.2. CN23 ფორმას აქვს შემდეგი სახე:

დოკუმენტი მოამზადა ხარისხის მართვის დეპარტამენტმა
ძალაშია 2018 წლის 1 ივლისიდან (დამტკიცებულია გენერალური დირექტორის 21.06.2018 წლის #15-01/417 ბრძანებით)
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CN 23 ფორმის შევსებული ნიმუში

4.3. CN23 ფორმის ველების შევსება უნდა განხორციელდეს შემდეგნაირად:
(1) მიუთითეთ გამგზავნი ფიზიკური/იურიდიული პირის სრული მონაცემები (ვინაობა, ქვეყანა,
ქალაქი/დასახლებული პუნქტი, საფოსტო ინდექსი, მისამართი, ტელ. ნომერი).ინფორმაციის
გადამოწმება - რამდენად სავალდებულოა ამა თუ იმ ქვეყანაში გასაგზავნ გზავნილზე
ტელეფონის ნომრის მითითება, შესაძლებელია „საქართველოს ფოსტის“ ვებ გვერდზე,
დახმარების ველში (http://www.gpost.ge/?site-lang=ka&site-path=help/requirements/).
დოკუმენტი მოამზადა ხარისხის მართვის დეპარტამენტმა
ძალაშია 2018 წლის 1 ივლისიდან (დამტკიცებულია გენერალური დირექტორის 21.06.2018 წლის #15-01/417 ბრძანებით)
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(2) მიუთითეთ ადრესატი ფიზიკური/იურიდიული პირის სრული მონაცემები (ვინაობა, ქვეყანა,
ქალაქი/დასახლებული პუნქტი, საფოსტო ინდექსი, მისამართი, ტელ. ნომერი).
(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“).
შენიშვნა: თუ ფორმის ველის ზომის სიმცირის გამო, ვერ ხდება ყველა იმ ნივთის
აღწერა(ჩამოთვლა), რომელიც გამგზავნს სურს, რომ კონკრეტული გზავნილით გაიგზავნოს,
მიზანშეწონილია ერთი გზავნილის ფარგლებში გაიგზავნოს მხოლოს ის ნივთები, რომელთა
ჩამონათვალიც მოცემული იქნება ფორმაში.
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

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 სასურველ ვალუტაში, (5) ველში აღნიშნული
რაოდენობის გათვალისწინებით. მაგ: „ქალის 2 ცალი აბრეშუმის კაბის ღირებულება - 60 USD; და
ა.შ.
(8) მხოლოდ კომერციული დანიშნულების გზავნილების შემთხვევაში მიუთითეთ სეს ესნ (HS)
კოდი (6 ციფრი) და

ქვეყანა - სადაც დამზადებულია, წარმოებულია ან აწყობილია

ნივთი/საქონელი.
გამგზავნმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ კომერციული დანიშნულების გზავნილის 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.
(9) მიუთითეთ საერთო წონა, რომელიც გულისხმობს გზავნილის მთლიან წონას, მისი შეფუთვის
ჩათვლით.
(10) მიუთითეთ გზავნილის შიგთავსის საერთო ღირებულება და შესაბამისი ვალუტა;
დოკუმენტი მოამზადა ხარისხის მართვის დეპარტამენტმა
ძალაშია 2018 წლის 1 ივლისიდან (დამტკიცებულია გენერალური დირექტორის 21.06.2018 წლის #15-01/417 ბრძანებით)
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(11)

აირჩიეთ

გზავნილის

კატეგორია:

„საჩუქარი“,

„დოკუმენტი“,

„გასაყიდი

საქონელი“,

„კომერციული ნიმუში“, „დაბრუნებული საქონელი“, ან „სხვა (დააკონკრეტეთ)“. აღნიშნული
კატეგორიებიდან შესაძლებელია მხოლოდ ერთის მონიშვნა იმისდა მიხედვით თუ რა
დანიშნულებით იგზავნება გზავნილი . თუ გზავნილი

კომერციული დანიშნულებით

იგზავნება (მაგ ხორციელდება გზავნილში მოთავსებული ნივთის გაყიდვა)

დაუშვებელია

მონიშნოთ კატეგორია „კომერციული ნიმუში“.
(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 აფასებთ გზავნილის შიგთავსს) სიტყვიერად და ციფრებში;
(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 სერვის ცენტრის ნომერი და გაგზავნის თარიღი;
(21) მიუთითეთ გზავნილის სადაზღვევო თანხა SDR-ში;
(22) მიუთითეთ სადაზღვევო პრემიის საფასური ლარში (თანხა რომელსაც იხდის გამგზავნი,
გზავნილის დაზღვევისთვის);
(23) გამგზავნი ხელმოწერით აფიქსირებს ფორმაში შეტანილი ინფორმაციის სისწორეს და
მიუთითებს ხელმოწერის თარიღს.
(24) მოცემულ ადგილას დაიტანება გზავნილის საიდენტიფიკაციო ნომერი.

დოკუმენტი მოამზადა ხარისხის მართვის დეპარტამენტმა
ძალაშია 2018 წლის 1 ივლისიდან (დამტკიცებულია გენერალური დირექტორის 21.06.2018 წლის #15-01/417 ბრძანებით)
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5. CP 72 ფორმა
5.1. CP 72 ფორმა სტამბურად დაბეჭდილია კოპირებად ქაღალდზე, 4 ეგზემპლარად. შევსებული
ფორმის პირველი ეგზემპლარის ქსეროასლი რჩება „საქართველოს ფოსტაში“, ფორმის მეოთხე
პირი (ყვითელი) უნდა გადაეცეს გამგზავნს, ხოლო დანარჩენი სამი პირი (თეთრი, ცისფერი და
ვარდისფერი) უნდა დაერთოს გზავნილს, რომელთაგან ერთ პირს დაიტოვებს მიმღები ქვეყნის
საბაჟო სამსახური, მეორეს - მიმღები საფოსტო ოპერატორი, ხოლო მესამე - გადაეცემა
ადრესატს.
5.2. CP 72 ფორმას აქვს შემდეგი სახე:

დოკუმენტი მოამზადა ხარისხის მართვის დეპარტამენტმა
ძალაშია 2018 წლის 1 ივლისიდან (დამტკიცებულია გენერალური დირექტორის 21.06.2018 წლის #15-01/417 ბრძანებით)
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CP 72 ფორმის შევსებული ნიმუში

5.3. CP 72 ფორმის ველების შევსება უნდა განხორციელდეს შემდეგნაირად:
(1) მიუთითეთ გამგზავნი ფიზიკური/იურიდიული პირის სრული მონაცემები (ვინაობა, ქვეყანა,
ქალაქი/დასახლებული პუნქტი, საფოსტო ინდექსი, მისამართი, ტელ. ნომერი).
(2) მიუთითეთ ადრესატი ფიზიკური/იურიდიული პირის სრული მონაცემები (ვინაობა, ქვეყანა,
ქალაქი/დასახლებული პუნქტი, საფოსტო ინდექსი, მისამართი, ტელ. ნომერი).
(3) გამგზავნი ქვეყნის საბაჟო დაწესებულება უთითებს გარკვეულ შენიშვნას, ასეთის არსებობის
შემთხვევაში.

დოკუმენტი მოამზადა ხარისხის მართვის დეპარტამენტმა
ძალაშია 2018 წლის 1 ივლისიდან (დამტკიცებულია გენერალური დირექტორის 21.06.2018 წლის #15-01/417 ბრძანებით)
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(4) მიუთითეთ გზავნილის შიგთავსის მაქსიმალურად დეტალური აღწერა (მაგ. მამაკაცის 3 ცალი
შალის შარვალი; ქალის 1 ცალი აბრეშუმის კაბა). (დაუშვებელია ზოგადი აღწერა, მაგალითად,
როგორიცაა „ტანსაცმელი“).
შენიშვნა: თუ ფორმის ველის ზომის სიმცირის გამო, ვერ ხდება ყველა იმ ნივთის
აღწერა(ჩამოთვლა), რომელიც გამგზავნს სურს, რომ კონკრეტული გზავნილით გაიგზავნოს,
მიზანშეწონილია ერთი გზავნილის ფარგლებში გაიგზავნოს მხოლოს ის ნივთები, რომელთა
ჩამონათვალიც მოცემული იქნება ფორმაში.
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

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. „მამაკაცის 3 ცალი
შალის შარვლის საერთო წონა: 1.200 კგ. ქალის 1 ცალი აბრეშუმის კაბის წონა: 0.500კგ.
(7) მიუთითეთ თითოეული ნივთის ღირებულება შესაბამის ვალუტაში, (5) ველში აღნიშნული
რაოდენობის გათვალისწინებით.
მაგ: „მამაკაცის 3 ცალი შალის შარვლის საერთო
ღირებულება 100 GEL; ქალის 1 ცალი აბრეშუმის კაბის ღირებულება 50 GEL და ა.შ.
(8) მხოლოდ კომერციული გზავნილების შემთხვევაში მიუთითეთ სეს ესნ (HS) კოდი (6 ციფრი)
და ქვეყანა - სადაც დამზადებულია, წარმოებულია ან აწყობილია ნივთი/საქონელი.
გამგზავნმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ კომერციული დანიშნულების გზავნილის 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.
(9) მონიშნეთ ველი „საერთაშორისო პრიორიტეტული“, ვინაიდან „საქართველოს ფოსტა“ ამ
ეტაპზე არ ახორციელებს „საერთაშორისო ეკონომიური“ სერვისით გზავნილების გაგზავნას;
(10) მიუთითეთ

საერთო

წონა, რომელიც გულისხმობს

გზავნილის

მთლიან წონას, მისი

შეფუთვის ჩათვლით.
(11) მიუთითეთ გზავნილის შიგთავსის საერთო ღირებულება და შესაბამისი ვალუტა.
(12)

აირჩიეთ

გზავნილის

კატეგორია:

„საჩუქარი“,

„დოკუმენტი“, „გასაყიდი

საქონელი“,

„კომერციული ნიმუში“, „დაბრუნებული საქონელი“, ან „სხვა (დააკონკრეტეთ)“. კომერციული
დანიშნულების გზავნილის შემთხვევაში, დაუშვებელია მონიშნოთ „კომერციული ნიმუში“.
დოკუმენტი მოამზადა ხარისხის მართვის დეპარტამენტმა
ძალაშია 2018 წლის 1 ივლისიდან (დამტკიცებულია გენერალური დირექტორის 21.06.2018 წლის #15-01/417 ბრძანებით)
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აღნიშნული კატეგორიებიდან შესაძლებელია მხოლოდ ერთის მონიშვნა იმისდა მიხედვით თუ
რა დანიშნულებით იგზავნება გზავნილი . თუ გზავნილი

კომერციული დანიშნულებით

იგზავნება (მაგ ხორციელდება გზავნილში მოთავსებული ნივთის გაყიდვა)

დაუშვებელია

მონიშნოთ კატეგორია „კომერციული ნიმუში“.
(13) 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.
(14) მონიშნეთ ველი, თუ გზავნილს თან ახლავს გარკვეული სახის ლიცენზია. ასეთის არსებობის
შემთხვევაში ასევე მიუთითეთ ლიცენზიის ნომერი.
(15) მონიშნეთ ველი, თუ გზავნილს თან ახლავს გარკვეული სახის სერტიფიკატი. ასეთის
არსებობის შემთხვევაში ასევე მიუთითეთ სერტიფიკატის ნომერი.
(16) მონიშნეთ ველი, თუ გზავნილს თან ახლავს ინვოისი. ასეთის არსებობის შემთხვევაში
მიუთითეთ ინვოისის ნომერი.
(17) გზავნილის დაზღვევის შემთხვევაში, მიუთითეთ მისი შიგთავსის სადაზღვევო თანხა ლარში
(თანხა, რამდენადაც გამგზავნი აფასებს გზავნილის შიგთავსს) სიტყვიერად და ციფრებში;
(18) გზავნილის ფასდადებით გაგზავნის შემთხვევაში (როდესაც გზავნილის გაგზავნის საფასურს
იხდის ადრესატი), მიუთითეთ გზავნილის გაგზავნის საფასური ფასდადებით სიტყვიერად
და ციფრებში (ამჟამად აღნიშნული სერვისი არ ხორციელდება „საქართველოს ფოსტის“ მიერ).
(19) მიუთითეთ Giro ანგარიშის ნომერი და Giro ცენტრი (Giro (General Interbank Recurring Order) უნაღდო ანგარიშსწორების ერთ-ერთი საშუალება, რომლის მეშვეობითაც საფოსტო
ოპერატორები ახდენენ ანგარიშსწორებას). (ამჟამად აღნიშნული სერვისი არ ხორციელდება
„საქართველოს ფოსტის“ მიერ და შესაბამისად გრაფაც არ ივსება).
(20) მიუთითეთ იმპორტიორის საიდენთიფიკაციო კოდი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.
აღნიშნული ველის შევსება არ არის სავალდებულო.
(21) მიუთითეთ იმპორტიორის ფაქსი/ელ.ფოსტა (თუ ცნობილია);
(22) მიუთითეთ

მხოლოდ გზავნილის გაგზავნის ღირებულება („საქართველოს ფოსტის“ მიერ

დადგენილი ტარიფების შესაბამისად) ლარში;
(23) მიუთითეთ გამგზავნი სერვისცენტრის ნომერი და გაგზავნის თარიღი;
(24) მიუთითეთ ამანათების რაოდენობა (აღნიშნული ველი ამ ეტაპზე არ ივსება);
(25) მიუთითეთ თანდართული სერთიფიკატების ან/და ინვოისების რაოდენობა;
(26) გზავნილის დაზღვევის შემთხვევაში, მიუთითეთ გზავნილის სადაზღვევო თანხა SDR-ში;
(27) მიუთითეთ გზავნილის საერთო წონა;
(28) მიუთითეთ სადაზღვევო პრემიის საფასური ლარში (თანხა რომელსაც იხდის გამგზავნი,
გზავნილის დაზღვევისთვის);
(29) გამგზავნს საშუალება აქვს, გზავნილის გაგზავნისას წინასწარ განსაზღვროს თუ რომელი
ქმედების განხორციელება სურს იმ შემთხვევაში, თუ მისი გზავნილი ვერ ჩაბარდება
ადრესატს. ამისათვის გზავნილის გაგზავნისას ჩამოთვლილ მნიშვნელობათაგან მონიშნეთ
დოკუმენტი მოამზადა ხარისხის მართვის დეპარტამენტმა
ძალაშია 2018 წლის 1 ივლისიდან (დამტკიცებულია გენერალური დირექტორის 21.06.2018 წლის #15-01/417 ბრძანებით)
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ერთ-ერთი ქმედება; გასათვალისწინებელია, რომ გადამისამართების მონიშვნის შემთხვევაში,
გამგზავნმა სრულად უნდა მიუთითოს ახალი მისამართი და/ან ადრესატი, მხოლოდ იმავე
ქვეყნის ფარგლებში.
(30) გამგზავნი ხელმოწერით აფიქსირებს ფორმაში შეტანილი ინფორმაციის სისწორეს და
მიუთითებს ხელმოწერის თარიღს.
(31) მოცემულ ადგილას დაიტანება გზავნილის საიდენთიფიკაციო ნომერი.

6. CN 23 EMS ფორმა
6.1. CN 23 EMS ფორმა სტამბურად დაბეჭდილია კოპირებად ქაღალდზე, 4 ეგზემპლარად.
შევსებული ფორმის პირველი ეგზემპლარის ქსეროასლი რჩება „საქართველოს ფოსტაში“,
ფორმის მეოთხე პირი (ყვითელი) უნდა გადაეცეს გამგზავნს, ხოლო დანარჩენი სამი პირი
(თეთრი, ცისფერი და ვარდისფერი) უნდა დაერთოს გზავნილს, რომელთაგან ერთ პირს
დაიტოვებს მიმღები ქვეყნის საბაჟო სამსახური, მეორეს - მიმღები საფოსტო ოპერატორი, ხოლო
მესამე - გადაეცემა ადრესატს.
6.2. CN 23 EMS ფორმას აქვს შემდეგი სახე:
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CN 23 EMS ფორმის შევსებული ნიმუში

6.3. 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).
(2) მიუთითეთ ადრესატი ფიზიკური/იურიდიული პირის სრული მონაცემები (ვინაობა, ქვეყანა,
ქალაქი/დასახლებული პუნქტი, საფოსტო ინდექსი, მისამართი, ტელ. ნომერი).
(3) გამგზავნი ქვეყნის საბაჟო დაწესებულება უთითებს გარკვეულ შენიშვნას, ასეთის არსებობის
შემთხვევაში.
(4) მიუთითეთ გზავნილის შიგთავსის მაქსიმალურად დეტალური აღწერა. მაგ. ბილიარდის
აქსესიარები.
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შენიშვნა: თუ ფორმის ველის ზომის სიმცირის გამო, ვერ ხდება ყველა იმ ნივთის
აღწერა(ჩამოთვლა), რომელიც გამგზავნს სურს, რომ კონკრეტული გზავნილით გაიგზავნოს,
მიზანშეწონილია ერთი გზავნილის ფარგლებში გაიგზავნოს მხოლოს ის ნივთები, რომელთა
ჩამონათვალიც მოცემული იქნება ფორმაში.
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 შესაბამის ვალუტაში, (5) ველში აღნიშნული
ტაოდენობის გათვალისწინებით.

მაგ: „ბილიარდის 5 ცალი აქსესუარის“ ღირებულება 500

USD.
(8) მხოლოდ კომერციული დანიშნულების გზავნილების შემთხვევაში მიუთითეთ სეს ესნ (HS)
კოდი (6 ციფრი) და
ქვეყანა - სადაც დამზადებულია, წარმოებულია ან აწყობილია
ნივთი/საქონელი.
გამგზავნმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ კომერციული დანიშნულების გზავნილის 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.
(9) მიუთითეთ

საერთო

წონა, რომელიც გულისხმობს

გზავნილის

მთლიან წონას, მისი

შეფუთვის ჩათვლით.
(10) მიუთითეთ გზავნილის შიგთავსის საერთო ღირებულება და შესაბამისი ვალუტა;
(11) აირჩიეთ გზავნილის კატეგორია: „საჩუქარი“, „დოკუმენტი“, „გასაყიდი საქონელი“,
„კომერციული ნიმუში“, „დაბრუნებული საქონელი“, ან „სხვა (დააკონკრეტეთ)“. აღნიშნული
კატეგორიებიდან შესაძლებელია მხოლოდ ერთის მონიშვნა იმისდა მიხედვით თუ რა
დანიშნულებით იგზავნება გზავნილი . თუ გზავნილი

კომერციული დანიშნულებით

იგზავნება (მაგ ხორციელდება გზავნილში მოთავსებული ნივთის გაყიდვა)

დაუშვებელია

მონიშნოთ კატეგორია „კომერციული ნიმუში“.
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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).
(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 უშალოდ მიმღები პირის სახელი/გვარი და ხელმოწერა;
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