ANEKSI 55
REPUBLIKA E SHQIPERISE

1

CERTIFIKATE E STATUSIT DOGANOR

1. Mbajtësi
(emri i plotë dhe adresa):

Certifikatë e statusit doganor të mallrave në një ZONE TE LIRE ose
MAGAZINE DOGANORE
Nr.:

Data:

3. Mallrat e përshkruara në kutinë 4 janë (1)

2. Zyra doganore lëshuese:
(emri i plotë dhe adresa):

mallra shqiptare
mallra jo shqiptare

M
B
A
J
T
E
S
I

(1) Fshihet, sipas rastit, në mënyrë që të
mos jetë ë mundur që të bëhen ndryshime
të mëvonshme

1
4. Numri rendor - Markat, numrat identifikues, numri dhe lloji i kolive - Sasia dhe përshkrimi i mallrave

5. Vendi

Data:

Firma:

Vula e zyrës lëshuese

REPUBLIKA E SHQIPERISE
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CERTIFIKATE E STATUSIT DOGANOR

1. Mbajtësi
(emri i plotë dhe adresa):

Certifikatë e statusit doganor të mallrave në një ZONE TE LIRE ose
MAGAZINE DOGANORE
Nr.:

Data:

3. Mallrat e përshkruara në kutinë 4 janë (1)
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(emri i plotë dhe adresa):
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(1) Fshihet, sipas rastit, në mënyrë që të
mos jetë ë mundur që të bëhen ndryshime
të mëvonshme

2
4. Numri rendor - Markat, numrat identifikues, numri dhe lloji i kolive - Sasia dhe përshkrimi i mallrave

5. Vendi

Data:

Firma:

Vula e zyrës lëshuese

DISPOZITA NE LIDHJE ME CERTIFIKATEN E STATUSIT DOGANOR TE MALLRAVE
QE HYJNE NE NJE ZONE OSE MAGAZINE TE LIRE

1.Formulari i çertifikatës së statusit doganor të mallrave që hyjnë në një zonë ose magazinë të
lirë do të printohet në letër të bardhë,
pa brumë letre mekanik, e përgatitur për t’u përdorur për shkrim dhe që peshon nga 40 deri 65
g/m2.
2.Përmasat e formularit duhet të jenë 210 me 297 mm.
3.Drejtoria e Përgjithshme e Doganave do të jetë përgjegjëse për printimin e formularit. Çdo
formular duhet të ketë numrin serial përkatës.
4.Formulari duhet të printohet në gjuhën shqipe. Kutitë plotësohen në gjuhën shqipe.
5.Formulari nuk duhet të përmbajë fshirje ose shtojca. Çdo ndryshim duhet bërë duke i rënë
kryq të dhënavë të pasakta dhe duke shtuar, ku nevojitet, të dhënat e sakta. Çdo ndryshim i tillë
duhet të pranohet, firmoset, dhe vuloset nga personi që bën çertifikatën
si dhe nga autoritetet doganore.
6.Artikujt e referuara në çertifikatë duhet të renditen secili në një rresht të veçantë dhe çdo
artikull duhet të paraprihet nga një numër serial. Menjëherë pas artikullit të fundit duhet të bëhet
një vizë horizontale. Hapësirave të papërdorura u duhet vënë kryq në gjithë shtrirjen e tyre në
mënyrë që të parandalohet çdo shtesë të mëvonshme.
7.Origjinali dhe kopja 1 e formularit, e plotësuar në mënyrën e duhur, duhet të dorëzohet pranë
zyrës doganore kompetente kur mallrat hyjnë në zonën ose magazinën e lirë ose kur dorëzohet
deklarata doganore, sipas rastit.

Autoritetet doganore pranojnë, firmosin dhe vulosin formularin dhe mbajnë kopjen e
çertifikatës.

