ANEKSI B-04
DOKUMENTI SHOQËRUES TRANSIT/SIGURI (‘TSAD’)
TITULLI I
Model i Dokumentit shoqërues Transit/Siguri

DOKUMENTI SHOQËRUES TRANSIT/SIGURI

BASHKIMI EVROPIAN

DEKLARATA TIP (1/3)

Ident. shtetësia e mjet. transp. në nisje (7/7-7/8)

Sp.circ.ind (1/7)

Ident. shtetësia e mjet. aktiv të transp. në kufi (7/147/15)

Formular (1/4)Dekl.Sig.

Ident. shtetësia e mjet. pasiv të transp. në kufi (7/167/17)

Artikujt (1/9) Paketime gjithsej
(6/18)

Vlerësimi i datës dhe orës së mberritjes në doganë
(5/1)

Numri i referencës/UCR (2/4)

Mën.e transp.
në kufi (4/7)

Vendndodhja e
Vendi i
Kopja e kthimit të dërgohet në zyrën:
destinacionit mallrave (5/23)
.(5/8) Vendet e itenerarit (mjetet e
Vendi i ngarkimit (5/21)
transp) kodet (5/19)
Vendi i shkarkimit (5/22)

Vendet e itenerarit
(ngarkesa) kodet (5/20)

Numrat id. të konteinerëve (7/10)
Eksportuesi (3/1-3/2)
Pritësi 3/9-3/10

Nr.

Kodi zyrës dog.
hyrëse (5/24)

Metoda
E.S.T (7/13) Pesha bruto (nivel
pages.
vend) (6/4)
Dety. trans
(4/2)
Incidente të tjera gjatë
ÇERTIFIKIMI NGA AUTORITETET
transportit
KOMPETENTE (G)
Hollësi dhe masat e marra
(7/19)

Nr.

Deklaruesi/Përfaqësuesi 3/18-3/19-3/20-3/21)

Nr

Aktorët shtesë të rrjetit furnizues id. Nr (3/37)

Transbordimi
(7/1)

Pesha neto (kg) (6/5

Deklaratë e thjeshtuar/dokumente të mëparshme (2/1)
Transportuesi (3/31-3/32)

Nr.

Shitësi (3/24-3/25)

Nr.

Dërguesi (nivel pronari) (3/3-3/4)

Nr.

Blerësi (3/26-3/27)

Nr.

Pritësi (nivel pronari) (3/11-3/12)

Nr.

Ident. dhe shtetetësia e mjetit të ri të transp.

Ident. dhe shtet. i mjetit të ri të transp.

Data dhe vendi
Kont.

Data dhe vendi

(1) Identiteti i konteinerit të ri

Kont.

(1) plotëso 1 nëse PO dhe 0 nëse JO.

Plumbçet e reja: Numri:
identiteti:
Nënshkrimi:

Plumbçet e e reja: Numri:
ÇERTIFIKIMI
NGA AUTORI- identiteti:
Nënshkrimi:
Vula:
TETET KOMTë
dhënat
janë
regjistruar
në
sistem
PETENTE (F)
Mbajtësi i procedurës transit (3/22-3/23)

(1) Identiteti i kontenierit të ri

(1) Plotëso 1 nëse PO dhe 0 nëse JO.

Vula:

Të dhënat janë regjistruar në sistem
Nr.

ZYRA E NISJES (C)

Zyrat e përcaktuara
për transit (dhe
vendi) (5/7)

Garancia
e pavlevfshme për (8/2-8/3-8/4)

Zyra e destinacionit (dhe vendi) (5/6)
KONTROLLI NGA ZYRA E MBËRRITJES (I)

KONTROLLI NGA ZYRA E NISJES (D)
Rezultati:
Plumbçet e vendosura: (7/18)
Numri:
identiteti:
Kufiri kohor (data):

Kopja kthyer
Data e mbërritjes:
Kontrolli i plumbçeve:

pas regjistrimit në

Shënime:

Nr.
Nënshkrimi:

Vula:

TITULLI II
Shënime dhe të dhëna për Dokumentin Shoqërues të Transit/Sigurisë
Shkurtesa PVP’ (‘Proçesi i Vazhdimësisë së Punës’e përdorur në këtë kapitull, u referohet gjendjeve
ku gjen zbatim procedura fall back e përcaktuar në VKM 447 në përputhje me Nenin 18(d) të Kodit
dhe përshkruar në Aneksiën 72-04 të së njëjtit vendim. Dokumenti Shoqërues Transit/Siguri

përmban të dhëna të vlefshme për të gjithë deklarimin.
Informacioni në Dokumentin Shoqërues Transit/Siguri duhet bazuar në të dhëna që rrjedhin nga
deklarata transit; aty ku është e nevojshme, ky informacion përmirësohet nga mbajtësi i procedurës
së transitit dhe/ose verifikohet nga zyra e nisjes.
Përveç dispozitave në shënimet e Aneksi B, të dhënat duhen printuar si më poshtë:
(1) Kutia MRN
MRN duhet printuar në faqen e parë dhe në të gjitha listat e artikujve përveç rastit kur formularët
përdoren në kontekstin e PVP, raste kur nuk është caktuar asnjë MRN.
‘MRN’ duhet printuar edhe në mënyrën e barkodit duke përdorur standardin ‘code 128’, në grupin e
karaktereve ‘B’.
(2) Kutia Dekl. Sek.:
Tregoni kodin S aty ku Dokumenti shoqërues Transit/Siguri përmban edhe informacion për sigurinë.
Aty ku ky dokument nuk përmban informacion për sigurinë, kutia të lihet e paplotësuar.
(3) Kutia Formularët (1/4):
Nënndarja e parë: numri serial i fletës së printuar aktuale
Nënndarja e dytë: numri total i fletëve të printuara (përfshi listën e artikujve)
(4) Kutia e numrit të referencës/UCR (2/4):
Tregoni NRL ose/dhe UCR
NRL — numër reference lokale siç përcaktohet në Aneksiën B.
UCR — Numri unik i referencës së dërgesës siç përshkruhet në Aneksin B, titulli II, D.E. 2/4 Numri
i referencës/UCR.
(5) Në hapësirën nën kutinë e numrit të referencës/UCR 2/4:
Emri dhe adresa e zyrës doganore në të cilën duhet kthyer kopja e Dokumentit Shoqërues
Transit/Sigurisë.
(6) Kutia Sp.circ.ind (1/7):
Fusni treguesin e rrethanave specifike
(7) Kutia Zyra e nisjes (C):
— Numri i referencës së zyrës së nisjes,
— Data e pranimit të deklaratës tranzit,
— Emri dhe numri i autorizimit të dorëzuesit të autorizuar (nëse ka).
(8) Kutia Kontrolli i zyrës së nisjes (D):
— rezultatet e kontrollit,
— Plumbçet e bashkangjitura ose treguesi ‘- -’ që identifikon ‘Heqjen dorë - 99201’,
— Treguesi ‘Itinerari i detyrueshëm’, kur mund të vendoset.

Dokumenti shoqërues Transit/Siguri nuk duhet modifikuar dhe në të nuk duhet bërë asnjë shtesë ose
fshirje veç rasteve kur përcaktohet ndryshe në këtë vendim.
(9) Formalitetet në rrugë
Procedura në vijim zbatohet deri sa NCTS i lejon Doganës të regjistrojë informacionin drejtpërdrejt
në sistem.
Mes kohës kur mallrat dalin nga zyra e nisjes dhe kohës kur arrijnë në zyrën e mbërritjes, mund të
shtohen disa hollësi në Dokumentin Shoqërues Transit/Siguri, i cili shoqëron mallrat. Hollësitë kanë
lidhje me operacionin e transbordit dhe duhen hedhur nga transportuesi përgjegjës për mjetet e
transportit në të cilat ngarkohen mallrat si dhe kur janë kryer këto veprimtari përkatëse. Të dhënat
mund të shtohen me shkrim dore të lexueshëm, me bojë dhe shkronja shtypi të mëdha .
Transportuesit duhet të mbajnë parasysh se mallrat mund të transbordohen vetëm me autorizimin e
autoriteteve doganore kompetente, në territorin e të cilit bëhet transbordimi.
Aty ku këto autoritetet doganore konsiderojnë se operacioni transit mund të vazhdojë në mënyrën
normale, pas ndërmarrjes së hapave të nevojshme, duhet të nënshkruajnë Dokumentet Shoqëruese
Transit/Sigurisë.
Autoritetet doganore në zyrën e transitit ose zyrën e mbërritjes, sipas rastit, kanë për detyrim të
përfshijnë në sistem të dhënat shtesë të Dokumentit Shoqërues Transit/Sigurisë. Të dhënat mund të
përfshihen edhe nga pritësi i autorizuar.
Kutitë dhe aktivitetet e lidhura me këtë janë:
- transbordimi: përdor kutinë Transbordimi (7/1)
Kutia Transbordimi (7/1)
Transportuesi duhet të plotësojë tre rreshtat e para të kësaj kutie kur mallrat transbordohen nga një
mjet transporti në një tjetër ose nga një konteiner në një tjetër gjatë operacionit në fjalë.
Megjithatë, kur mallrat mbarten në kontenierë që transportohen nga automjete në rrugë tokësore,
autoritetet doganore mund të autorizojnë mbajtësin e procedurës transit ta lërë të paplotësuar kutinë
18 kur modeli logjistik në pikën e nisjes mund të pengojë dhënin e identitetit dhe shtetësisë së mjetit
të transportit në kohën e plotësimit të deklaratës transit dhe kur mund të sigurojnë që informacioni i
duhur lidhur me mjetet e transportit do të futet më pas në kutinë 7/1.
— Incidente të tjera: përdor kutinë Incidente të tjera gjatë transportit (7/19).
Kutia Incidente të tjera gjatë transportit (7/19)
Kjo kuti duhet plotësuar në përputhje me detyrimet aktuale të lidhura me transitin.
Përveç kësaj, kur mallrat ngarkohen në gjysmë trailer dhe kabina e tij ndryshohet gjatë udhëtimit (pa
dorëzuar apo transferuar mallrat), shënoni në këtë kuti numrin e regjistrimit dhe shtetësinë e mjetit të
ri. Në këtë rast, vërtetimi nga autoritetet kompetente nuk është i nevojshëm.

