დანართი 3-2
წარმოშობის სერტიფიკატი1

(ნიმუში)
1. ექსპორტიორი, სახელი, მისამართი და ქვეყანა:

სერტიფიკატი No.:
წარმოშობის სერტიფიკატი
საქართველოსა და ჰონგ კონგის (ჩინეთი) თავისუფალი

2. მწარმოებელი, სახელი, მისამართი და ქვეყანა:

ვაჭრობის შეთანხმება
გაცემული:

3. იმპორტიორი, სახელი, მისამართი და ქვეყანა:
4.

ტრანსპორტირების

მარშრუტი

(თუ

ოფიციალური მოხმარებისთვის:

არის 5. შენიშვნები:

ცნობილი)
გამგზავრების თარიღი:
გემი/ფრენა/მატარებელი/ავტო No.:
გამგზავრების პორტი:
დანიშნულების პორტი:

6. ნივთის 7. ნიშნები
ნომერი
და ნომრები
შეფუთვაზე

8. შეფუთვის რაოდენობა 9. HS კოდი 10.
11.წონა
12.ინვოისი
და სახეობა, პროდუქციის (6-digit code) წარმოშობის (ბრუტო) (კგ) ს ნოერი და
აღწერა
კრიტერიუმი ან სხვა
თარიღი
ერთეული
(ლიტრი, მ3.,
სხვა.)

14-ე გრაფაში, უფლებამოსილი ორგანოს ხელმოწერა და ბეჭედი აღარ იქნება აუცილებელი
მას შემდეგ რაც სრულად ამოქმედდება წარმოშობის მონაცემთა გაცვლის ელექტრონული
სისტემა.
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13. ექსპორტიორის ან მწარმოებლის დეკლარაცია.
ხელმომწერი ადასტურებს, რომ ზემოთ მოყვანილი
ინფორმაცია არის სწორი და პროდუქცია
წარმოებულია

14. სერტიფიცირება
განხორციელებული კონტროლის შედეგების თანახმად
ვადასტურებ, რომ წარმოდგენილი ინფორმაცია არის
ზუსტი და პროდუქცია აკმაყოფილებს საქართველო
ჩინეთის შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებით
გათვალისწინებულ წარმოშობის მოთხოვნებს

(საქართველო)
აკმაყოფილებს წარმოშობის მოთხოვნებს შემდგომ
ქვეყანაში იმპორტის მიზნებისთვის

（იმპორტის ქვეყანა)

უფლებამოსილი ორგანოს, ხელმოწერა, თარიღი და
ბეჭედი

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა, თარიღი
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ინსტრუქცია
გრაფა 1: მიუთითეთ ექსპორტიორის სრული სახელი და მისამართი საქართველოში ან
ჩინეთში.
ველი 2: მიუთითეთ მწარმოებლის სრული სახელი და მისამართი (ქვეყნის ჩათვლით),
თუ ცნობილია. თუ სერტიფიკატი ფარავს ერთზე მეტი მწარმოებლის
პროდუქციას მიუთითეთ ყოველი მწარმოებლის სრული სახელი და
მისამართი (ქვეყნის ჩათვლით). თუ ექსპორტიორს ან მწარმოებელს სურს
ინფომრაციის კონფედენციალურად შენახვა, მისაღებია მითითებული იქნას
„მიეწოდება
უფლებამოსილი
უწყებისთვის
ან
უფლებამოსილი
ორგანოსათვის მოთხოვნის საფუძველზე“. თუ ექსპორტიორი და
მწარმოებელი არის ერთი და იგივე გთხოვთ მიუთითოთ „იგივე“
ველი 3: მიუთითეთ იმპორტიორის სრულის სახელი და მისამართ საქართველოში ან
ჩინეთში.
ველი 4: მიუთითეთ სატრანსპორტო საშუალება, მარშრუტი და გამგზავრების
თარიღი, სატრანსპორტო საშუალების რეგისტრაციის ნომერი და
გამგზავრების და დანიშნულების პორტები, რამდენადაც ცნობილია.
ველი 5: სხა დოკუმენტებთან ერთად შესაძლებელია მითითებული იყოს შეკვეთის
ნომერი და აკრედიტივის ნომერი. თუ ინვოისი გაცემულია საწარმოს მიერ
რომელიც
არ
არის
რეგისტრირებული
ხელშეკრულების
მხარე
სახელმწიფოში, მითითებული უნდა იყოს სახელი, მისამართი და
რეგისტრაციის ქვეყანა.
ველი 6: მიუთითეთ ნივთის ნომერი
ველი 7: მიუთითეთ შეფუთვის ნიშნები და ნომრები ასეთის არსებობის შემთხვევაში.
თუ ნიშნები არის გამოსაკულებები და სიმბოლოები მიუთითეთ
„გამოსახულება ან სიმბოლო“. სხვა შემთხვევაში მიუთითეთ „ნიშნები და
ნომრები არ არის“.
ველი 8: მითითებული უნდა იყოს შეფუთვის რაოდენობა და სახეობა. მიუთითეთ
ყოველი პროდუქტის სრული აღწერა. აღწერა უნა იყოს სათანადოდ
დეტალური რათა ინსპექციის განმახორციელებელმა საბაჟო ოფიცერმა
შეძლოს მათი იდენტიფიცირება ინვოისში მითითებულ საქონელთან და HS
კოდის აღწერასთან მიმართებით. თუ პროდუქცია არ არის შეფუთული
მიუთითეთ „ნაყარი“. როდესაც მთავრდება პროდუქტის აღწერა დაუმატეთ
“***”(სამი ფიფქი) ან „\“ (წილადი)
ველი 9: მე-8 ველში მითითებული ყოველი პროდუქტისთვის მიუთითეთ HS კოდი
(ექვს ნიშნა დონეზე).
ველი 10: მე-8 ველში მითითებული ყოველი პროდუქტისთვის მიუთითეთ შესაბამისი
კრიტერიყუმი. წარმოშობის წესები მოცემულია საქართველოსა და ჰონგ
კონგი (ჩინეთი) შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების მე-3 თავში
(წარმოშობის წესები) და დანართში II (წარმოშობის სპეციფიური წესები).
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წარმოშობის კრიტერიუმები

ჩასვით მე-10 ველში

ნიშნავს, რომ პროდუქცია ქვეყანაში მთლიანად
მოპოვებულია მუხლი 3 (ქვეყანაში მთლიანად
მიღებული) პირობების თანახმად

WO

ნიშნავს, რომ პროდუქცია ქვეყანაში მთლიანად
წარმოებული მოცემული შეთანხმების თავი III
(წარმოშობის წესები) პირობების თანახმად

WP

პროდუქცია ნაწარმოებია წარმოშობის არ მქონე
მასალებისგან, მხარის ტერიტორიაზე იმ
პირობით რომ პროდუქცია აკმაყოფილებს
რეგიონალური ღირებულების მოთხოვნას არა
უმცირეს 40%-ისა

საქართველო ჰონგ კონგი (ჩინეთი)
თავისუფალი ვაჭრობის
შეთანხმებით გათვალისწინებული
საპროცენტო განაკვეთი “40%”

პროდიუქცია წარმოებულია ერთი ან ორივე
ხელშემკვრელი
მხარის
ტერიტორიაზე,
წარმოშობის არ მქონე მასალების გამოყენებით
და აკმაყოფილებს მე-3 კარით (წარმოშობის
წესები)
გათვალისწინებულ
წარმოშობის
სპეციფიურ წესებს.

PSR

ველი 11: მე-8 ველში მითითებული ყოველი პროდუქტისთვის მიუთითეთ სრული ან
ნეტო წონა კილოგრამებში ან სხვა საზომი ერთეული. სხვა საზომი
ერთეულები
(მაგალითად
მოცულობა
ან
რაოდენობა)
შეიძლება
გამოყენებული
იყოს დასაშვებ
შემთხვევებში ზუსტი
ოდენობის
განსაზაზღვრავად.
ველი 12: მიუთითეთ ინვოისის ნომერი და თარიღი
ველი 13: შევსებული უნდა იყოს ექსპორტიორისა ან მწარმოებლის მიერ. მიუთითეთ
ადგილი,
თარიღი
და
ექსპორტიორისა
ან
მწარმოებლის
მიერ
უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა.
ველი 14: შევსებული უნდა იყოს უფლებამოსილი ორგნოს უფლებამოსილი პირის
მიერ მიერ. მიუთითეთ ადგილი, თარიღი და უფლებამოსილი პირის ბეჭედი.

დანართი 3-2-4

