ANEKSI 56
PËRJASHTIM NGA DETYRIMET DOGANORE PER PASURINË E MIGRANTËVE
FORMULARI I SIGURACIONIT
Zyra doganore, data dhe vula
Data
Mbiemri dhe të gjithë emrat e tjerë

Numri identifikues personal

Adresa

TË DHËNA
PERSONALE

Kodi postar

Nr. telefonit

ALTERNATIVA A
Përjashtim nga detyrimet doganore për mallra, të ndryshme nga motorët, karvane, mjete lundruese ose mjete
fluturuese, sipas pikave 485 deri 492 të këtyre Dispozitave Zbatuese.

VENDBANIMI NË
NJË VEND TJETER

Unë po transferoj vendbanimin tim normal
nga një vend tjetër në Republikën e Shqipërisë.
Vendbanimi im normal ka qënë në një vend tjetër
për një periudhë pa ndërprerje për të paktën 12 muaj

Data e imigracionit

Nga vendi

Unë vërtetoj se mallrat e dhëna më poshtë kanë qënë në dorësinë time dhe janë përdorur nga unë ose anëtarë të familjes
në një vend tjetër për të paktën 6 muaj para datës së migrimit ose para ditës në të cilën mallrat janë sjellë në territorin
doganor të Republikës së Shqipërisë (në zhdoganim para datës së imigrimit).
Kuptoj se mallrat të ndryshme nga motorët, karvane, mjete lundruese ose mjete fluturuese, për të cilat është dhënë
përjashtim nga detyrimet doganore nuk mund të jepen hua, si garanci, të merren me qira, ose të transferohen brenda
12 muajsh nga data e deklarimit për vendosje në qarkullim të lirë pa paguar më parë detyrimet doganore dhe taksat e
tjera.
Firma

ALTERNATIVA B
Përjashtim nga detyrimet doganore për motorët, karvane, mjete lundruese ose mjete fluturuese, sipas pikave 485 deri
492 të këtyre Dispozitave Zbatuese.
Unë po transferoj vendbanimin tim normal
nga një vend tjetër në Republikën e Shqipërisë.
Vendbanimi im normal ka qënë në një vend tjetër
për një periudhë pa ndërprerje për të paktën 12 muaj

Data e imigracionit

Nga vendi

Unë vërtetoj se motori, karvani, mjeti lundrues ose mjeti fluturues i përshkruar në faqen e pasme përmbush kushtet e
mëposhtmë:

a)
b)
c)

Unë kam qënë pronari i regjistruar i motorit karvanit, mjetit lundrues ose mjetit fluturues, kur zbatohet një
regjistrim i tillë, për të paktën 12 muaj para transferimit në Republikën e Shqipërisë;
më përket mua për të paktën 12 muaj para se te sillej në territorin doganor të Republikës së Shqipërisë;
është përdorur prej meje normalisht në një vend tjetër për të paktën 12 muaj para se të sillej në territorin doganor
të Republikës së Shqipërisë;

dhe
Kuptoj se u është dhënë përjashtim nga detyrimet doganore nuk mund të jepen hua, si garanci, të merren me qira, ose
të transferohen brenda 12 muajsh nga data e deklarimit për vendosje në qarkullim të lirë pa paguar më parë detyrimet
doganore dhe taksat e tjera për të cilat është dhënë përjashtimi.

PASURIA E
MIGRANTËVE
(Në qoftë se
kërkohet
pëerjashtim
nga
detyrimet doganore për
lundrues
ose
mjet
fluturues,
duhet
të
plotësohet
seksioni
“MJETI
I
TRANSPORTIT”
në
faqen e pasme)

Firma
Data e importimit
Dërgesa përfshin pije alkolike (alkole, verëra, birrë), produkte duhani dhe produkte të tjera objekt i kufizimeve te
veçanta të importit
JO

PO

SPECIFIKIME TE MALLRAVE NE DERGESE
Mallra për të cilat është kërkuar përjashtim nga detyrimet doganore

Mallrat e renditura më sipër dhe për të cilat është kërkuar përjashtim, kërkohet si pasuri e migrantëve(Lutemi shënoni
të gjitha kushtet që plotësohen)
më përkasin mua
përbëjnë nevojë për mua dhe familjen time
janë pajisje shtëpie, të përdorura në një vend tjetër nga unë ose pjestarë të familjes sime
do të përdoren në Republikën e Shqipërisë nga unë ose pjestarë të familjes sime

PASURI E
MIGRANTËVE

Lloji

Marka

Ngjyra
MJETI I
TRANSPORTIT
(motor, karvan,
mjet lundrues ose
mjet fluturues)

Shasia, numri i serisë, motori dhe nr. i fabrikimit

Shitësi/Furnizuesi (emri dhe adresa)
Data e dërgimit

Vendi i dërgimit

Cmimi i blerjes

Data e regjistrimit

Kodi i kombësisë dhe nr. i targave

Kilometrazhi para dërgimit

Kilometrazhi aktual

km/milje
ZBATOHET PËR
ALTERNATIVËN B

Model i vitit

Regjistrim i vlefshëm deri

Siguracion

km/milje

JO

Kohzgjatja

PO

Gjatë tre viteve të fundit, Unë

Nuk kam deklaruar motor, karvan, mjet lundrues ose mjet fluturues për clirim në doganë dhe nuk
kam marrë përjashtim nga detyrimet doganore për mallra të tilla si pasuri migranti.
Kam deklaruar motorin, karvanin, mjetin lundrues ose mjetin fluturues të mëposhtëm për clirim në
doganë dhe kam marrë përjashtim nga detyrimet doganore për mallra të tilla si pasuri migranti.
Lloji

Data

Zyra doganore

Të dhëna të mëtejshme
TË DHËNA TË
VECANTA DHE
KËRKESA

Përjashtim nga taksat doganore për pasuri migranti për llogari te imigracionit tim

nuk është marrë më parë
data

zyra doganore

është marrë më parë
Të dhena të mëtejshme

GARANCIA DHE
FIRMA

Unë verifikoj se të gjitha të dhenat e paraqitura
në këtë formular janë të plota dhe të vërteta
Data

VETËM PËR
PËRDORIM ZYRTAR

Firma personale

Dokumenti i identitetit, vërejtje

Firma dëshmohet nga:
Adresa
Kodi postar
Firma e doganierit

Vula

