ANEKSI B-03

LISTA E ARTIKUJVE
KAPITULLI II
Model për listën e artikujve

LISTA TRANSIT E ARTIKUJVE

Formularë
(1/4)
Numri dhe tipi i paketimeve, plumbçet e transportit (6/9-6/10-6/11)
Numri i referencës / UCR (2/6)
Nr.art. (2/6)
Dokumentet e hartuara/certifikatat...(2/3)
Informacion shtesë (2/2)
Aktorët shtesë të zinxhirit furnizues id.Nr. (3/37)
Eksportuesi (3/1-3/2)
Marrësi në dorëzim (3/9-3/10)
Ident. dhe shtetësia e mjet. transp në nisje (7/7-7/8)
Kodi i artikullit (6/14)
Numrat id. konteiner. (7/14)
Ident. dhe shtetësia e mjet. aktiv të transp në kufi (7/14-7/15)
Dekl. thjesht./dok. mëparshme (2/1)
Pesha neto(kg) (6/1)
TCMPc (4/2)
Kod.vd.mbër. (5/8) Tip.dek.(1/3)
Pesha bruto(kg) (6/5)
Përshkrimi i mallrave - Kodi CUS (6/8-6/13)

KAPITULLI II
Shënime dhe hollësi (të dhëna) për listën e artikujve
Shkurtesa “PVP’ (‘Proçesi i Vazhdimësisë së Punës’e përdorur në këtë kapitull u referohet gjendjeve
ku gjen zbatim procedura fallback e përcaktuar në VKM 447, miratuar në bazë të Nenit 18(d) të Kodit
dhe përshkruar në Aneksiën 72-04 të së njëjtës rregullore. Lista e Artikujve transit/e sigurisë duhet të
përmbajë të dhëna specifike për artikujt e mallrave brenda deklaratës.
Kutitë për listën e artikujve mund të zgjerohen vertikalisht. Përveç dispozitave në shënimet shpjeguese
të AneksiAneksi A, të dhënat duhen printuar si më poshtë, nëse është e mundur, të përdoren kodet:
1) Kutia MRN — siç përcaktohet në Aneksi B-04. MRN duhet printuar në faqen e parë dhe në të gjitha
listat e artikujve përveç rastit kur këta formularë përdoren në kontekstin e PVP, raste ku MRN nuk
ndahet sipas zërave.
2) Të dhënat e kutive të ndryshme në nivelin e artikujve duhen printuar si më poshtë:
a) Kutia Lloji i deklaratës (1/3) – nëse gjendja e mallrave për gjithë deklarimin është uniforme,
kutia nuk përdoret; nëse kemi dërgesë të përzier, printohet gjendja aktuale T1, T2 ose T2F.
b) Formularët me kuti (1/4):
— Nënndarja e parë: numri serial i fletës së printuar aktuale
— Nënndarja e dytë: numri total i fletëve të printuara (Lista e artikujve Transit/Siguri)
c) Kutia Artikull në (1/6) — numri serial i artikullit aktual;
ç) Kutia TCMPc (4/2) — fut kodi i pagesës për detyrimet mbi mënyrën e transportit

