
დეკლარირება (ASYCUDA)

CUS 001
1. პროგრამის ხანგრძლივობა და ინტენსივობა: პროგრამის ხანგრძლივობაა 2,5
კვირა, კვირაში 9 საათი;
2.  ECVET კრედიტების რაოდენობა: 0,53 კრედიტი. 
3. ასტრონომიული საათების საერთო რაოდენობა: 21 საათი.
4. სწავლების ენა: ქართული
5. ინსტრუქტორი:
პაატა ცაგარეიშვილი; ტიტე ბოლქვაძე; შოთა გამრეკლიძე,; ელგუჯა ბუთბაია.
6. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: აუცილებელია საბაზო განათლება;
7. პროგრამის  მიზნები:  კურსის  მიზანია  გაზარდოს  მსმენელის  კომპეტენცია
საბაჟო დეკლარირებასთან  დაკავშირებით,  რომ  შეძლოს ინტერნეტისა და  სხვა
დამხმარე  სახელმძღვანელოების  გამოყენების  გარეშე  შეძლოს  საბაჟო
დეკლარაციის  სახეების  გარჩევა;  იცოდეს  თითოეული  დეკლარაციის  ფორმის,
შევსების  წესების  იურიდიული საფუძვლები  და  გამოყენების  შემთხვევები,  ხოლო
ინტერნეტისა  და  დამხმარე  სახელმძღვანელოების  გამოყენებით  შეავსოს
თითოეული საბაჟო დეკლარაცია.
8.პროგრამის სწავლის შედეგები: 
პროგრამის დასრულების შემდეგ მსმენელს
ეცოდინება: დეკლარირების  არსი;  საბაჟო  დეკლარაციის  სახეები;  სასაქონლო
საბაჟო დეკლარაციის იურიდიულ საფუძველი; სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის
წარდგენის, გამოყენების ან არ გამოყენების შემთხვევები; ვინ ავსებს სასაქონლო
საბაჟო  დეკლარაციას  სისტემა  ASYCUDA-ში;  სასაქონლო  საბაჟო  დეკლარაციის
შევსების  ზოგადი  წესები;  როგორ  ხორციელდება  დეკლარირებულ  საქონელზე
საბაჟო  კონტროლი  სისტემა  ASYCUDA  -ს  გამოყენებით   (რისკის  დერეფნები:
მწვანე,  ლურჯი,  ყვითელი,  წითელი);  „წარდგენილი  დოკუმენტების  შესახებ
განაცხადი“-ს  დანიშნულება;  „სარკინიგზო  ზედნადების  მონაცემების  შესახებ
განაცხადი“-ს  დანიშნულება;  სასაქონლო  საბაჟო  დეკლარაციით  ტრანზიტის
დეკლარირების აუცილებლობა; სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის გამარტივებული
წესით შევსება. 
შეეძლება:  ინფორმაციის  სანდო  წყაროებიდან  მოძებნოს  დეკლარირებასთან
დაკავშირებული  მოქმედი  ნორმატიული  აქტი;  ნორმატიულ  აქტში  იპოვოს
დეკლარირებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაცია; შეავსოს სასაქონლო
საბაჟო დეკლარაცია სისტემა ASYCUDA -ს გამოყენებით, გამარტივებული საბაჟო
დეკლარაცია,  ავტოსატრანსპორტო  საშუალების  საბაჟო  დეკლარაცია,  ფიზიკური
პირისა და ფიზიკური პირის საქონლის საბაჟო დეკლარცია იმპრტის, ექსპორტის,
ტრანზიტის,  რეექსპორტის,  დროებითი  შემოტანის,  საწყობის,  შიდა  და  გარე
გადამუშავების სასაქონლო ოპერაციების შესაბამისად.

9.  პროგრამის  ფორმატი: ლექცია,  კაზუსების  განხილვა,  ინფორმაციის  შეტანა
დეკლარაციის შესაბამის გრაფებში სისტემა ASYCUDA -ს გამოყენებით.
10.  შეფასების  სახეები,  ფორმები  და  სერთიფიკატის  გაცემის  პირობები:
შეფასება  მოხდება  ყველა  თემის  დასრულების  შემდეგ  პრაქტიკული  უნარის
დემონსტრირების  გზით,  სერთიფიკატი  გაიცემა  დასკვნითი  გამოცდის
დამაკმაყოფილებლად (75 %-ით) ჩაბარების  შემთხვევაში.



11.დამატებითი ინფორმაცია: სტუდენტმა თვითონ უნდა უზრუნველყოს სასწავლო
კურსის  განმავლობაში  მისთვის  საჭირო  სასწავლო  მასალის  შეძენა  (წიგნი,
ქსეროქსი, კალამი და რვეული)

12.საკონტაქტო  ინფორმაცია: თბილისი,  რუსთავის  გზატკეცილი  18-22
ტელეფონი: 2 40 34 40,  2 40 33 40, ელ.ფოსტა info@sba.edu.ge 


