ANEKSI 3
1. Consignor (Dërguesi)

Nr. 000000
(Shënohet numri rendor i lëshimit)

ORIGINAL
ORIGJINAL

REPUBLIC OF ALBANIA
(REPUBLIKA E SHQIPERISE)
2. Consignee (Marrësi)
_______________________________________

CERTIFICATE OF ORIGIN
(ÇERTIFIKATE ORIGJINE)
3. Place of origin (Vendi i origjinës)

4. Transport details (Optional)
(Detaje të transportit (Fakultative))

5. Remarks (Shënime)

6. Item number, marks, numbers, number and kind of packages; description of goods
(Numri i artikullit, markat, numri dhe lloji i kolive; përshkrimi i mallrave)

7. Quantity
(Sasia)

8 THE UNDERSIGNED AUTHORITY CERTIFIES THAT THE GOOODS DESCRIBED ABOVE ORIGINATE IN THE COUNTRY SHOWN IN BOX 3
(AUTORITETI NENSHKRUES VERTETON SE MALLRAT E PERSHKRUARA ME SIPER E KANE ORIGJINEN NE VENDIN E TREGUAR NE KUTINE 3)

Place and date of issue, name, signature and stamp of competent authority
(Vendi dhe data e lëshimit, emri, firma dhe vula e autoriteteve kompetente)

1. Consignor (Dërguesi)

Nr. 000000
COPY
KOPJE

(Shënohet numri rendor i lëshimit)

REPUBLIC OF ALBANIA
(REPUBLIKA E SHQIPERISE)
2. Consignee (Marrësi)
_______________________________________

CERTIFICATE OF ORIGIN
(ÇERTIFIKATE ORIGJINE)
3. Place of origin (Vendi i origjinës)

4. Transport details (Optional)
(Detaje të transportit (Fakultative))

5. Remarks (Shënime)

6. Item number, marks, numbers, number and kind of packages; description of goods
(Numri i artikullit, markat, numri dhe lloji i kolive; përshkrimi i mallrave)

7. Quantity
(Sasia)

8. THE UNDERSIGNED AUTHORITY CERTIFIES THAT THE GOOODS DESCRIBED ABOVE ORIGINATE IN THE COUNTRY SHOWN IN BOX 3
(AUTORITETI NENSHKRUES VERTETON SE MALLRAT E PERSHKRUARA ME SIPER E KANE ORIGJINEN NE VENDIN E TREGUAR NE KUTINE 3)

Place and date of issue, name, signature and stamp of competent authority
(Vendi dhe data e lëshimit, emri, firma dhe vula e autoriteteve kompetente)

1. Consignor (Dërguesi)

Nr. 000000

APPLICATION

(Shënohet numri rendor i lëshimit)

KERKESE

REPUBLIC OF ALBANIA
(REPUBLIKA E SHQIPERISE)
2. Consignee (marrësi)
_______________________________________

CERTIFICATE OF ORIGIN
(ÇERTIFIKATE ORIGJINE)
3. Place of origin (Vendi i origjinës)

4. Transport details (Optional)
(Detaje të transportit (Fakultative))

5. Remarks (Shënime)

6. Item number, marks, numbers, number and kind of packages; description of goods
(Numri i artikullit, markat, numri dhe lloji i kolive; përshkrimi i mallrave)

7. Quantity
(Sasia)

8.Unë, i nënshkruari,
KERKOJ lëshimin e një çertifikate origjine që tregon se mallrat e përshkruara më lart e kanë origjinën në vendin e treguar në kutinë 3,
DEKLAROJ se të dhënat e shënuara në këtë kërkesë si dhe dokumentet mbështetëse dhe informacioni i dhënë autoriteteve kompetente me
qëllim që të lëshojnë këtë çertifikatë janë të sakta, se mallrat me të cilat lidhen këto dokumente dhe informacione janë mallrat në lidhje me të
cilat është bërë kjo kërkesë, se mallrat përmbushin kushtet e përcaktuara nga rregullat në lidhje me përkufizimin e zakonshëm te konceptit të
origjinës së mallrave,
MARR PERSIPER të jap, me kërkesë të autoriteteve kompetente, informacion plotësues dhe dokumente mbështetëse siç mund të kërkohen
për lëshimin e çertifikatës.

9. Kërkuesi (Në rast se nuk është dërguesi)

___________________________________________________
Vendi dhe data
kërkuesit (1)
(1) Firma e një agjenti duhet të ndiqet nga emri i tij i shkruar me shkronja të mëdha.

Firma e

