REPUBLIKA E SHQIPËRISË- INFORMACIONI TARIFOR I DETYRUESHËM

1

1 Autoritetet doganore kompetente

3

Mbajtësi ( emri dhe adresa)

2

konfidenciale

Shënim i rëndësishëm

1

Referenca e ITD

4

Data e fillimit të vlefshmërisë

5

Pa rënë ndesh me dispozitat e nenit 22 (4) dhe (5) të Kodit
Doganor ky ITD mbetet i vlefshëm për 6 vjet duke
filluar nga data
në të cilën bëhet i vlefshëm.
6
doganore
Informacioni i dhënë do të ruhen në një data-base të Drejtorisë së
Përgjithshme të Doganave për qëllime të zbatimit të Dispozitave
Zbatuese të Kodit Doganor.
Mbajtësi ka të drejtë të ankohet kundër këtij ITD.
7

Përshkrimi i mallrave

8

Emërtimi tregtar dhe informacion plotësues

9

Justifikim i klasifikimit të mallrave

10

ITD

ANEKSI 2

Data dhe referenca e kërkesës

Klasifikimi i mallrave në nomenklaturën

confidenciale

Ky ITD është lëshuar mbi bazën e materialeve të mëposhtme të dhëna nga kërkuesi:

Përshkrim

Vendi

Data

Broshura

Foto

Mostra

Të tjera

Firma

Vula

ITD
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4

11 Autoritetet doganore kompetente që duhet të kontatohen për
informacion shtesë ( emri, adresa e plotë, telefon, fax)

4
4 Fjalë kyçe:

12 Referenca e ITD

