ANEKSI 22
LISTA E MALLRAVE PËR TË CILAT PËRDORIMI I NJË NIVELI TË
REDUKTUAR TË GARANCISË GLOBALE NUK LEJOHET. PIKA 202(2)

Kodi NK
1
ex 0102

Pershkrimi
2
Gjedhë të gjalla, të ndryshme nga ato të racës së pastër për riprodhim

ex 0103

Derra të gjallë, të ndryshme nga ato të racës së pastër për riprodhim

ex 0104

Dele dhe dhi të gjalla, të ndryshme nga ato të racës së pastër për riprodhim

0201

Mish i gjedhëve, i freskët apo i ftohur

0202

Mish i gjedhëve i ngrirë

0203

Mish i derrave, i freskët, i ftohur ose in ngrirë

0204

Mish i deleve apo dhive, i freskët, i ftohur ose i ngrirë

ex 0210

Mish i gjedhëve, i kripur, në shëllirë, i tharë ose i tymosur.

0402

Qumësht dhe krem, i koncentruar ose me përmbajtje sheqeri apo lëndë të tjera ëmbëlsuese.

0405

Gjalpë dhe të tjera yndyrna e vajra të prejardhur nga qumështi.

0406

Djathë dhe gjizë

ex 0901

Kafe, e pa pjekur, e dekafeinizuar ose jo

ex 0901

Kafe e pjekur, e dekafeinizuuar ose jo

0902

Çaj

1001

Drithrat (grurë) dhe (meslin)

1002

Thekër

1003

Elb

1004

Tërshërë

ex 1601
ex 1602

Salçiçe, sallamra dhe produkte të ngjashme prej mishit, të brendëshmet ose gjaku i derrave
shtëpiakë.
Të tjera përgatitje ose konserva prej mishit, të brendshmeve ose gjakut të derrave shtëpiakë

ex 1602

Të tjera përgatitje ose konserva prej mishit, të brendshmeve ose gjakut të gjedhëve

ex 2101

Ektrakte, esenca dhe koncentrate te kafesë

ex 2101

Ekstrakte, esenca dhe koncentrate te çajit

ex 2106

Pergatitje ushqimore të paspecifikuara ose të përfshira diku gjetkë, që përmbajnë, në peshë, 18%
ose më shumë yndyrna qumështi.

2204

Verë nga rrush i freskët, përfshirë verërat e përforcuara, musht rrushi i ndryshëm nga ato të kreut
Nr.2009

2205

Vermuth dhe verëra të tjera prej rushit të freskët të aromatizuara me substanca aromatike

Kodi NK
1

Përshkrimi
2

ex 2207

Alkol etilik i denatyruar me forcë alkolike prej 80% vol ose më shumë

ex 2208

Alkol etilik i denatyruar me forcë alkolike prej më pak 80% vol.

ex 2402

Cigare

ex 2402

Puro (Cigarillos dhe Cigars)

ex 2403

Duhan për llullë ose për ta dredhur

ex 2710

Vajra nafte të lehta dhe të mesme dhe vajra gazi

3303

Parfume dhe ujra tualeti

ANEKSI 23
E DREJTA PER TE MOS DHENE GARANCI – SIPËRMARRJA NGA PERSONI I
INTERESUAR
Me qellimin qe te perfitohet e drejta per te mos dhene garanci per veprimet e transitit te
cilat ai/ajo mund te kryeje me cilesine e tij/e saj si titullar, i nenshkruari merr persiper ne
lidhje me veprimet e tranzitit per te cilat ai/ajo ka marre te drejten per te mos dhene
garanci sic parashikohet ne nenin 118 i Kodit te paguaje, ne baze te kerkeses se
pare me shkrim nga autoritetet doganore kompetente te Republikes se Shqiperise
dhe pa pasur mundesine te shtyje pagesen per nje periudhe me te gjate se 30 dite qe nga
data e kerkeses, çdo shume qe kerkohet per arsye te shkeljeve ose parregullsive te kryera
gjate procesit ose qe lidhen me operacionet e tranzitit, duke perfshire
detyrimet, taksat, TVSH dhe taksa te tjera ne lidhje me detyrimet kryesore ose te
metejshme, si dhe shpenzimet dhe shpenzimet e tjera te mundshme, derisa ai/ajo ose çdo
person tjeter i interesuar te vertetoje, perpara mbarimit te ketij afati, dhe ne menyre te
kenaqeshm per autoritetet doganore kompetente, se operacioni i tranzitit eshte kryer pa
shkelje ose parregullsi sic referohet me lart.
Autoritetet kompetente doganore, me kerkese te nenshkruesit, dhe per çdo
arsye qe konsiderohet e vlefshme, mund te shtyjne periudhen brenda se ciles i
nenshkruari eshte i detyruar te paguaje shumen e kerkuar pas mbarimit te periudhes 30
ditore qe nga data e kerkeses per pagese. Shpenzimet per dhenien
se kesaj periudhe shtese, dhe ne vecanti çdo interes, duhet te llogaritet ne menyre te tille qe
shuma te jete e barabarte me ate qe do ti ngarkohej per ate qellim ne
tregun valutor ose tregun financiar te Republikes se Shqiperise.
E bere ne dy kopje……………………………., me…………..……………………

……………..……………………………………………………………………….
PRANIMI NGA AUTORITETET DOGANORE KOMPETENTE
……………………………………………………………………………….
Firma dhe vula

