დანართი N2
წინასწარი შეტყობინებისა და საერთო ვეტერინარული შესვლის დოკუმენტის შევსების წესი

საერთო
ვეტერინარული
შესვლის
დოკუმენტი
შედგება
წინასწარი
შეტყობინებისა (ნა წილი I - მონაცემები ტვირთის შესახებ, რომელიც ივსება საქონლის
მფლობელის ან მისი უფლებამოსილი პირის მიერ) და ვეტერინარული კონტროლის
ჩატარების აქტისაგან (ნაწილი II - გადაწყვეტილება ტვირთზე), რომელშიც
ელექტრონულად აისახება უფლებამოსილი პირის მიერ საქონლის მიმართ
განხორციელებული ვეტერინარული კონტროლის პროცედურების შედეგები და
მიღებული გადაწყვეტილება.
წინასწარი შეტყობინება
ნაწილი I: მონაცემები ტვირთის შესახებ
ვეტერინარული პროდუქტების შემოტანაზე საერთო ვეტერინარული შესვლის
დოკუმენტის ნაწილი I - წინასწარი შეტყობინება(გარდა ტრანზიტისა) ივსება იმპორტიორის ან
ტვირთზე პასუხლისმგებელი პირის მიერ, ელექტრონულად ( www.rs.ge ) და წარედგინება
ვეტერინარული პროდუქტების საქართველოში შემოტანის სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტს.
ყოველ ცალკეულ სასაქონლო პარტიაზე ივსება ცალკე წინასწარი შეტყობინების დოკუმენტი.
დოკუმენტი ივსება ვეტერინარული პროდუქტების შემოტანის ყველა შემთხვევაში.
ტრანზიტის დროსწინასწარი შეტყობინება ივსება იმ შემთხვევაში, როდესაც ტვირთი
ტრანზიტით გადაადგილდება საქართველოს გავლით და ვეტერინარული კონტროლის
ობიექტი არ აკმაყოფილებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს და
შედეგები უფლებამოსილი პირის მიერ უნდა აისახოს საერთო ვეტერინარული შესვლის
დოკუმენტში.
წინასწარი შეტყობინება უნდა განხორციელდეს არანაკლებ:
ა) სახმელეთო გზით შემოტანამდე – 24 საათით ადრე;
ბ)

საზღვაო გზით შემოტანისას – სატვირთო ოპერაციების დაწყებამდე 24 საათით

ადრე;
გ) საჰაერო გზით შემოტანისას – საჰაერო ხომალდის საქართველოს საერთაშორისო
აეროპორტში დაფრენამდე არანაკლებ 2 საათით ადრე.

დოკუმენტის გრაფებში მიეთითება შემდეგი ინფორმაცია:
გრაფა 1. გამგზავნი/ექსპორტიორი - გამგზავნი/ექსპორტიორის დასახელება, რომელიც
აგზავნის ტვირთს (მისამართი და ქვეყანა);
გრაფა 2. რეგისტრაციის ნომერი - უნიკალური საიდენტიფიკაციო ნომერი (ID ნომერი)
სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტი - ვეტერინარული პროდუქტების საქართველოში
შემოტანის სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტის დასახელება;
კოდი - კონკრეტული სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტის კოდი.
გრაფა 3. საქონლის მიმღები - ვეტერინარულ სერტიფიკატში მითითებული საქონლის
მიმღების დასახელება, მისამართი და ქვეყანა.
გრაფა 4. ტვირთზე პასუხისმგებელი პირი - იმპორტიორის წარმომადგენლის
დასახელება, მისამართი და ქვეყანა. (თუ ტვირთზე პასუხისმგებელი პირი და ტვირთის
მიმღები ერთი და იგივეა, მიუთითეთ ,,იხილეთ გრაფა 3“).
გრაფა 5. იმპორტიორი - იმპორტიორის დასახელება და მისამართიდა ქვეყანა.
(თუ
იმპორტიორი და ტვირთზე პასუხისმგებელი პირი ერთი და იგივე პირია მიუთითეთ „იხი ლეთ
გრაფა 4“).
გრაფა 6. წარმოშობის ქვეყანა- პროდუქტის საბოლოო წარმოების, დამზადების ან
შეფუთვის ადგილი.
გრაფა 7. გამომგზავნი ქვეყანა- იმ ქვეყნის დასახელება, სადაც საქონელი ჩაიტვირთა
სატრანსპორტო საშუალებაში უშუალოდ დანიშნულების ქვეყანაში გადასაზიდად.
გრაფა 8. დანიშნულების ადგილი - ტვირთის საბოლოო დანიშნულების ქვეყანა და
მისამართი.
გრაფა 9. სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტში შემოსვლის თარიღი - მიუთითეთ სასაზღვრო
ინსპექციის პუნქტში ტვირთის შესვლის სავარაუდო თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი).
გრაფა 10. ვეტერინარული დოკუმენტები: დოკუმენტის ტიპი -ვეტერინარული
სერტიფიკატი, მიეთითება ნომერი - სერტიფიკატის/დოკუმენტის უნიკალური ოფიციალური
ნომერი; გაცემის თარიღი, როდესაც სერტიფიკატს/დოკუმენტს მოეწერა ხელი ოფიციალური
ვეტერინარის ან შესაბამისი კომპეტენტური ორგანოს პასუხისმგებელი პირის მიერ და გამცემი
ორგანო.
სხვა თანმხლები დოკუმენტები - არსებობის შემხვევაში
გრაფა 11. ტრანსპორტის სახეობა - ინფორმაცია საქონლის გადამაადგილებელი
სატრანსპორტო საშუალების შესახებ:
ტრანსპორტის სახეობა- საჰაერო, საზღვაო, სარკინიგზო, საავტომობილო;
სატრანსპორტო საშუალების იდენტიფიკაცია - საჰაერო ტრანსპორტისთვის - რეისის
ნომერი; საზღვაო ტრანსპორტისთვის - გემის სახელწოდება;
სარკინიგზო ტრანსპორტისთვის- მატარებლის და ვაგონის ნომერი;
საავტომობილო ტრანსპორტისთვის- რეგისტრაციის ნომერი და მისაბმელის ნომერი
(არსებობის შემთხვევაში).
სატრანსპორტო დოკუმენტი № (თუ ცნობილია) - ავიაზედდებულის, სარკინიგზო
ზედნადების, კონოსამენტის, სატრანსპორტო ზედნადების ან TIR-წიგნაკის ნომერი.
გრაფა12.
საქონლის
დასახელება,
შეფუთვის
სახეობა,
საქონლის
საერთოწონა/რაოდენობა - საქონლის დასახელება, შეფუთვის სახე და საერთო რაოდენობა.
საქონლის კოდი (სეს ესნ არანაკლებ 4 ციფრამდე) - მინიმუმ პირველი ოთხიციფრი სეს
ესნ ნომენკლატურის მიხედვით.
წონა/რაოდენობა - ნეტო წონა (კგ) პროდუქტის ფაქტობრივი წონა შეფუთვის გარეშე,
კილოგრამებში. თუ აღნიშნული წონის ერთეული მიუღებელია ვიყენებთ სხვა შესაბამის
ერთეულებს. მაგალითად, ემბრიონებისა და ვეტერინარული პრეპარატების შემთხვევაში - მლ,
შტამი და ა.შ.

ტემპერატურა - მონიშნეთ შესაბამისი გრაფა, რომელიც აღნიშნავს ტრანსპორტში
არსებულ ტემპერატურას.
გრაფა 13. კონტეინერის ნომერი დალუქის ნომერი - ლუქის და კონტეინერის შესაბამისი
საიდენტიფიკაციო ნომრები;
გრაფა 14. რეექსპორტი - გრაფა ივსება, იმ შემთხვევაში, როდესაც საქონლის შემოტანის
დროს საბაჟო გამშვებ პუნქტშივე გაცხადებულია საქონლის მიმართ რეექსპორტის სასაქონლო
ოპერაციის გამოყენების განზრახვა და ხდება შემოტანილი საქონლის გატანა საქართველოს
საბაჟო ტერიტორიის გარეთ;
მიეთითება გასვლის სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტის
დასახელება, საიდანაც საქონელი ტოვებს საქართველოს ტერიტორიას
და დანიშნულების
ქვეყნის დასახელება.
გრაფა 15. ტრანზიტი - ივსება იმ შემთხვევაში,
როდესაც ტვირთი
ტრანზიტით
გადაადგილდება საქართველოს გავლით და ვეტერინარული კონტროლის ობიექტი არ
აკმაყოფილებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს და შედეგები
უფლებამოსილი პირის მიერ უნდა აისახოს საერთო ვეტერინარული შესვლის დოკუმენტში.
დანიშნულების ქვეყანა - საბოლოო დანიშნულების ქვეყანა.
გასვლის სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტი - იმ სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტის
დასახელება, საიდანაც საქონელი ტოვებს საქართველოს ტერიტორიას.
გრაფა 16. შეესაბამება საქართველოს მოთხოვნებს:
შეესაბამება - გრაფა მოინიშნება იმ შემთხვევაში, როდესაც პროდუქტები განკუთვნილია
იმპორტისთვის და აკმაყოფილებს საქართველოს ვეტერინარულ მოთხოვნებს;
არ შეესაბამება - გრაფა მოინიშნება იმ შემთხვევაში, როდესაც არ შეესაბამება
საქართველოს
ვეტერინარულ
მოთხოვნებს
და
განკუთვნილია
ტრანზიტისთვის/
რეექსპორტისათვის ან განთავსდება თავისუფალ ზონებში, საწყობებში შემდგომი
ტრანზიტისათვის/რეექსპორტისათვის.
გრაფა17. უკან მობრუნებული საქონელი - კეთდება აღნიშვნა შესაბამის გრაფაში,
როდესაც საქართველოში წარმოშობილი პროდუქტს უარი ეთქვა დანიშნულების ქვეყანაში
შესვლაზე და დაბრუნებულია საქართველოში.
გრაფა18. შიდა ბაზრისთვის - პროდუქტებისთვის, რომლებიც განკუთვნილია
შიდაბაზრისთვის. მოინიშნება შესაბამისი გრაფა.
გრაფა19. მოთხოვნებთან შეუსაბამო ტვირთებისთვის - ივსება მოთხოვნებთან
საქონლის შეუსაბამობის შემთხვევაში. მიეთითება, ის ადგილი (თავისუფალ ზონა, საწყობი,ან
მომწოდებლის გემი ან გემი, სადაც განთავსებული იქნება აღნიშნული ტვირთი დროებით
განთავსებული).
გრაფა 20. ტვირთზე პასუხისმგებელი პირი - ამ გრაფაში მიეთითება ტვირზე
პასუხისმგებელი პირის სახელი, გვარი და პირადი ნომერი, რომელიც დოკუმენტის
ელექტრონულად წარდგენით იღებს 20-ე გრაფით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს.

