ANEKSI 21
TC 31ÇERTIFIKATE

GARANCIE
Data

Muaji

Viti

(faqja e përparme)

2.Nr.

1. E vlefshme deri me
3. Personi kryesor përgjegjës
(Mbiemri dhe emri, ose emri i
firmës dhe adresa e plotë)
4. Garantuesi
(Mbiemri dhe emri,
ose emri i firmës dhe adresa e plotë)

5. Zyra garantuese
(adresa e plotë)
6. Shuma e garancisë
(në LEK)

me shifra:

me fjalë:

7. Zyra garantuese vërteton se personi kryesor përgjegjës të sipërpërmendur është autorizuar të kryejë operacione të

tranzitit T1.

8. Vlefshmëria e shtyrë deri më
Data Muaji Viti
duke përfshirë Në…………, me…… (Vendi i nënshkrimit) (Data)
Në ………………, me…………….. (Vendi i nënshkrimit)

(Firma dhe vula)

(Data)

(Firma dhe vula)

9. Personat e autorizuar të firmosin deklaratat T1 në emër të

personit kryesor përgjegjës.
10. Mbiemri, emri dhe
modeli i firmës së personit
të autorizuar

11. Firma e personit kryesor 10. Mbiemri, emri dhe
përgjegjës (*)
modeli i firmës së personit
të autorizuar

(faqja e
pasme)

11. Firma e personit kryesor
përgjegjës (*)

* Nese personi kryesor pergjegjes eshte firme, personi qe firmos ne kutine 11 duhet te jape mbiemrin, emrin dhe

statusin e tij ne firme.
Kjo certifikate duhet te kthehet pa vonese ne zyren e garancise me heqjen e garancise.

ANEKSI 24
TC 31

ÇERTIFIKATE

GARANCIE

1. E vlefshme deri me

(faqja e përparme)
Data

Muaji Viti

2.
Nr.

3. Personi kryesor përgjegjës
(Mbiemri dhe emri,
ose emri i firmës dhe adresa e plotë)

4. Autoritetet kompetente që japin lejen për te mos dhënë garanci
(Emri dhe adresa e plotë)

5.
Me anë të kësaj certifikate vërtetohet se personit kryesor përgjegjës të sipërpërmendur i është dhënë leja për të mos dhënë garanci
për operacionet e tranzitit T1 të kryera prej tij nga një zyrë doganore nisëse.
Leja për të mos dhënë garanci nuk zbatohet për operacionet e tranzitit T1 që përfshijnë mallra:
a)
ose
b)

vlera e përgjithshme e të cilave nuk kalon 1.000.000 LEK
të cilat renditen në piken 211.1(b)
6. Vlefshmëria e shtyrë deri me
Data

Muaji

duke përfshirë

Viti
Vendi dhe data ………………………………………

Vendi dhe data: ………………………………………..

(Firma dhe vula autoriteteve kompetente)

(Firma dhe vula e autoriteteve kompetente)

(faqja e pasme)
9. Personat e autorizuar të firmosin deklaratat T1 në emër të
personit kryesor përgjegjës.
11. Firma e personit kryesor 10. Mbiemri, emri dhe
11. Firma e personit kryesor
10. Mbiemri, emri dhe
përgjegjës (*)
modeli i firmës së personit të përgjegjës (*)
modeli i firmës së personit të
autorizuar
autorizuar

* Nese personi kryesor pergjegjes eshte firme, personi qe firmos ne kutine 11 duhet te jape mbiemrin, emrin dhe
statusin e tij ne firme.
Kjo certifikate duhet te kthehet pa vonese ne zyren e garancise me heqjen e garancise.

