ANEKSI A
FORMATET DHE KODET E KËRKESA TË PWRBASHKWTA TË TË DHËNAVE PËR
APLIKIMET DHE VENDIMET
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
1.

Dispozitat e përfshira në këto shënime janë të zbatueshme për të gjithë Kreret e këtij Aneksi.

2.

Formatet, kodet dhe nëse është e zbatueshme, struktura e kërkesave të të dhënave të përfshira
në këtë Aneks janë të zbatueshme në lidhje me kërkesat e të dhënave për aplikimet dhe
vendimet që janë të parashikuara në Aneksin A tw VKM 446.

3.

Formatet dhe kodet e përcaktuara në këtë Aneks duhet të zbatohen për aplikimet dhe vendimet
e marra, duke përdorur teknikën elektronike të përpunimit të të dhënave, si dhe të aplikimeve
dhe vendimeve të bëra në letër.

4.

Kreu I përfshin formatet e elmentevë të të dhënave.

5.

Sa herë që informacioni në një aplikim apo vendim që trajtohen në Aneksin A të VKM 446
merr formën e kodeve, duhet të zbatohet lista e kodeve të përcaktuara në Kreun II .

6.

Madhësia e një element të dhëne nuk duhet të pengojë aplikuesin për të dhënë informacion të
mjaftueshëm. Kur të dhënat e nevojshme nuk mund të jepen brenda një formati të caktuar të
elementit të dhënash, duhet të përdoren skedarë të bashkëngjitur.

7.

Termi "tip/ gjatësi“ 'në shpjegimin e një atributi tregon kërkesat për tipin e e të dhënws dhe
gjatësinw e të dhënws. Kodet për tipet e të dhënws janë si vijon:

a
n
an

alfabetike
numerike
alfanumerike

Numri që ndjek kondin tregon gjatësinë e pranueshme të të dhënws. Zbatohet si më poshtë:
Dy pikat fakultative përpara gjatësisë së treguesit do të thotë se e dhwna nuk ka gjatësi fikse,
por që mund të ketë deri në një numër shifror, siç specifikohet nga gjatësia e treguesit. Presja në
gjatësinë e tw dhwnws do të thotë se atributi mund të përmbajë numwr dhjetor, shifra përpara
presjes tregon gjatësinë totale të atributit, shifra pas presjes tregon numrin maksimal të shifrave
pas pikës dhjetore.
Shembujt e fushës së gjatësive dhe formateve:
a1
1 karakter alfabetik, gjatësi e
fiksuar
n2
2 karaktere numerike, gjatësi e fiksuar
an3
3 karaktere alfanumerike, gjatësi e fiksuar

8.

a..4
deri në 4 karaktere
alfabetike
n..5
deri në 5 karaktere numerike
an..6 deri në 6 karaktere alfanumerike
n..7,2 deri në 7 karaktere numerike duke përfshirë masimalisht 2 shifra dhjetore, një kufizues
lejohet të pwrdoret.
Shkurtesat dhe akronimet e përdorura në Aneks interpretohet në mënyrën e mëposhtme:

Shkurtesa/akronime

Kuptimi

E. D.

Elementi i të dhënës

n.a.

Jo e zbatueshme

9.

Numri themelor i referohet numrit maksimal të mundshëm të ndodhive të një elementi të
caktuar të dhënash në aplikimin ose vendimit në fjalë.
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Referencë
të KREUT E. D.
Numër
në
ANEKSIN rendor
A të VKM
446

E. D. Emri

Nr. themelor Kodi-lista
në Kreun
II (Po/Jo)

E. D. formati
(tipi /gjatësia)

1/1

Tipi i kodit Aplikim/
Vendim

an..4

1x

P

Kreu I

1/2

Nënshkrimi/autentifikimi

an..256

1x

J

Kreu I

1/3

Tipi i aplikimit

Kodi: n1 + (nëse është i
zbatueshëm)

1x
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Kreu I

Shënime

P

Numri referencë i Vendimit:
— kodi i shtetit: a2 +
— tipi i kodit të

vendimit:an..4 +
1/4

Vlefshmëria gjeografike

Kreu I

1/5

Vlefshmëria gjeografike —
shtetet e tranzitit të
përbashkët

— numri referencë: an..29

Kodi: n1 + (nëse është i
zbatueshëm)

Kodi shtetit: a2

Vlefshmëria e
kodit: 1x

99x

P

J

Përsa i përket kodit të shtetit, duhet të
përdoren kodet e standardit ISO 3166
alpha-2.

L 343/711

Kreu I

Kreu I

1/6

Numri referencë i vendimit.

Kodi shtetit: a2 +
Tipi i kodit të
vendimit: an..4 +
Numri Referencës:
an..29

1x

P

Struktura është e përcaktuar në Kreun II.

Kreu I

1/7

Autoritetit doganor vendim
marrës

Koduar:
an8 Apo
Emri : an..70 +
Rruga dhe numri: an..70 +
Shteti : a2 +
Kodi postar:
an..9 + Qyteti:
an..35

1x

J

Struktura e kodeve është e përcaktuar në
Kreun II.

Kreu I

2/1

Aplikime dhe vendime të tjera Kutia: n1 +
në lidhje me informacionet
Shteti i aplikimit: a2 +
detyruese të mbajtura
Vendi i aplikimit:
an..35 + Data e
aplikimit: n8
(vvvvmmdd) +
Numri referencë i
vendimit: a2 (Kodi shtetit)
+ an..4 (tipi i kodit të
vendimit) + an..29 (numri
referencës ) +
Data e fillimit të vendimit:
n8 (vvvvmmdd) +
Kodi mallit: an..22

Kutia: 1x
Ndryshe: 99x

J

Kreu I

2/2

Vendime që lidhen me
informacionin detyrues
lëshuar ndaj Mbajtësve të
tjerë.

Kutia: n1 +
Numri referencës vendimit:
a2 (Kodi shtetit) + an..4
(tipi kodit të vendimit) +
an..29 (numri referencës )
+

Kutia: 1x

J

Ndryshe: 99x

Data e fillimit të vendimit:
n8 (vvvvmmdd) +
Kodi mallit: an..22
Kreu I

2/3

Procedurat ligjore ose
administrative në pritje ose
të dorëzuara.

Kodi shtetit: a2 +
Emri i gjykatës: an..70 +
Adresa e gjykatës:
Rruga dhe numri: an..70 +
Shteti: a2 +
Kodi Postar:
an..9 +
Qyteti: an..35 +
Referencë ndaj
procedurave ligjore dhe/
ose administrative:
an..512

99x

Kreu I

2/4

Dokumentat bashkëlidhur

Numri i dokumentave: n..3
+
Tipi dokumentave: an..70 +
Identifikues dokumenti:
an..35 + Data e dokumentit:
n8 (vvvvmmdd)

99x

Kreu I

2/5

Numri identifikues i objektit
të magazinimit

an..35

999x

J

J

Kreu I

3/1

Aplikanti/ Mbajtësi i
autorizimit ose vendimit

Kreu I

3/2

Kreu I

3/3

Emri: an..70 +
Rruga dhe numri: an..70 +
Shteti: a2 +
Kodi Postar:
an..9 + Qyteti:
an..35

1x

J

Aplikanti/ Mbajtësi i
an..17
identifikimit të autorizimit ose
vendimit

1x

J

Përfaqësuesi

1x

J

1x

J

Emri: an..70 +
Rruga dhe numri: an..70 +
Shteti: a2 +
Kodi Postar:
an..9 + Qyteti:
an..35

Kreu I

3/4

Identifikimi përfaqësuesit

an..17

Kreu I

3/5

Emri dhe detajet e kontaktit të
personit përgjegjës për
çështjet doganore

Emri: an..70 +
Numr telefoni: an..50 +
Numr Fax: an..50 +
Adresa e-mail : an..50

Personi kontaktit përgjegjës
për aplikimin

Emri: an..70 +

Kreu I

3/6

Numri telefonit: an..50 +
Numr fax: an..50 +
Adresa e-mail: an..50

J
1x

1x

J

Kreu I

3/7

Personi përgjegjës i kompanisë Emri: an..70 +
aplikante ose që ushtron
Rruga dhe numri: an..70 +
kontroll mbi menaxhimin e saj Shteti: a2 +
Kodi Postar:
an..9 + Qyteti:
an..35 +
Numri kombëtar
identifikimit:
an..35 +
Dita e lindjes: n8
(vvvvmmdd)

99x

J

Kreu I

3/8

Pronari i mallit

Emri: an..70 +
Rruga dhe numri: an..70 +
Shteti: a2 +
Kodi Postar:
an..9 + Qyteti:
an..35

99x

J

Kreu I

4/1

Vendi

n.a.

Kreu I

4/2

Datë

n8 (vvvvmmdd)

Kreu I

4/3

Vendi ku mbahen ose lejohen Rruga dhe numri: an..70 +
llogaritë kryesore për qëllime Shteti: a2 +
doganore
Kodi Postar:
an..9 + Qyteti:
an..35
Ose
UN/LOKODI: an..17

J

1x

J

1x

J

Elementi i të dhënave të përdorur vetëm
për aplikimet dhe vendimet në formë letre.

Nëse përdoret UN/LOKODI për të
përcaktuar vendndodhjen përkatëse,
struktura duhet të ndjekë përshkrimin e
parashikuar nga UN-ECE Rekomandimin
16 i UN / LOKODI - Kodi për portet dhe
vendndodhjet e tjera.

Kreu I

4/4

Vendi ku mbahen të dhënat

Rruga dhe numri: an..70 +
Shteti: a2 +
Kodi Postar:
an..9 + Qyteti:
an..35
Ose
UN/LOKODI: an..17

99x

J

Nëse përdoret UN/LOKODI për të
përcaktuar vendndodhjen përkatës,
struktura duhet të ndjekë përshkrimin e
parashikuar nga UN-ECE Rekomandimin
16 i UN / LOKODI - Kodi për portet dhe
vendet e tjera.

Kreu I

4/5

Vendi i parë i përdorimit ose
përpunimit

Shteti: a2 +
Kodi i tipit të
vendndodhjes: a1 +
Kualifikimet e
identifikuesit: a1 +
Kodifikuar:
Identifikimi i vendndodhjes:
an..35 +
Identifikues shtesë: n..3
Ose
Tekst i lirë për përshkrim:
Rruga dhe numri: an..70 +
Kodi Postar: an..9 +
Qyteti: an..35

1x

J

Struktura dhe kodet të përcaktuara në
SHTOJCËN B për D.E. 5/23
vendondodhja e mallrave duhet të përdoret
për përcaktimin e vendndodhjes.

Kreu I

4/6

[Kërkuar] Data e fillimit të
vendimit

n8
(vvvvmmdd)
Ose
Tekst i lirë: an..512

1x

J

Kreu I

4/7

Data e skadimit të vendimit

n8 (vvvvmmdd)

1x

J

Kreu I

4/8

Vendndodhja e mallrave

Shteti: a2 +
Tipi i vendndodhjes së
kodit: a1 +
Kualifikimet e identifikimit:
a1 +

9999x

J

Struktura dhe kodet të përcaktuara në
SHTOJCËN B për D.E. 5/23
vendondodhja e mallrave duhet të përdoret
për përcaktimin e vendndodhjes.

Koduar:
Identifikimi i vendndodhjes:
an..35 +
Identifikues shtesë: n..3
Ose
Tekst i lirë për përshkrim:
Emri: an..70 +
Rruga dhe numri: an..70 +
Kodi Postar: an..9 +
Qyteti: an..35

Kreu I

4/9

Vendi (et) i përpunimit ose
përdorimit

Shteti: a2 +
Tipi i kodit të
vendndodhjes: a1 +
Kualifikimet e identifikimit:
a1 + Koduar:
Identifikimi i
vendondodhjes: an..35 +
Identifikues shtesë:
n..3 Ose
Përshkrim në tekst të lirë:
Emri: an..70 +
Rruga dhe numri: an..70 +
Kodi Postar: an..9 +
Qyteti: an..35

999x

J

Struktura dhe kodet të përcaktuara në
SHTOJCËN B për D.E. 5/23
vendondodhja e mallrave duhet të përdoret
për përcaktimin e vendndodhjes

Kreu I

4/10

Zyra(t) Doganore të vendosjes

an8

999x

J

Struktura dhe kodet të përcaktuara në
KREUN II për D.E.. 1/7 Vendim marrja
autoriteti doganor.

Kreu I

4/11

Zyra(t) Doganore të mbylljes

an8

999x

J

Struktura dhe kodet të përcaktuara në
KREU II për D.E.. 1/7 Vendim marrja
autoriteti doganor.

Kreu I

4/12

Zyra doganore e garancisë

an8

1x

J

Struktura dhe kodet të përcaktuara në
KREU II për D.E.. 1/7 Vendim marrja
autoriteti doganor.

an8

1x

J

Kreu I

4/14

Zyrë(at) doganore e
destinacionit

an8

999x

J

Struktura dhe kodet të përcaktuara në
KREU II për D.E.. 1/7 Vendim marrja
autoriteti doganor.

4/15

Zyrë(at) doganore e
nisjes

an8

999x

J

Struktura dhe kodet të përcaktuara në
KREU II për D.E.. 1/7 Vendim marrja
autoriteti doganor.

Kreu I

4/16

Afati kohor

n..4

1x

J

Kreu I

4/17

Periudha e shkarkimit Periudha: n..2
+ Kutia: n1 +
Tekst i lirë:
an..512

1x

J

Kreu I

4/18

Fatura e mbylljes së
regjimit

Kutia: n1 +
Afati i fundit: n2 +
Tekst i lirë:
an..512

1x

J

Kreu I

5/1

Kodi mallit

Nënndarje 1 (Kodi me
Nrmenklaturën e
kombinuar): an..8 +
Nënndarja 2 (Nëntitulli
TARIC):
an2 +
Nënndarje 3 (Kodi(e) shtesë
TARIC): an4 +
Nënndarja 4( kodi (e)
shtesë kombëtare): an..4

999x

J

Kreu I
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Kreu I

Struktura dhe kodet të përcaktuara në
KREU II për D.E.. 1/7 Vendim marrja
autoriteti doganor.

Për sa i përket
vendimeve që
lidhen me
informacionin
e detyrueshëm:
1x
L 343/717

Kreu I

5/2

Përshkrimi i mallrave

Tekst i lirë: an..512
Për sa i përket aplikimit dhe
vendimit që lidhet me
Informacion Tarifor të
Detyrueshëm, formati duhet
të jetë: an..2560

999x
Për sa i
përket
vendimeve
që lidhen me
informacionin
e detyrueshëm:

J

1x
5/3

Sasia e mallit

Njësia e matjes: an..4 +
J

Kreu I
Sasia: n..16,6
Kreu I

5/4

Vlera e mallit

Monedha: a3 +

999x
J

Sasia: n..16,2

Kreu I

5/5

Koeficienti i
shfrytëzimit

Tekst i lirë: an..512

999x

Kreu I

5/6

Mallrat ekuivalente

Kodi mallit: an8 +
Kutia: n1 +
Kodi: n1 +
Cilësia tregtare dhe
karakteristikat teknike të
mallrave: an..512

999x

Për monedhën duhet të përdoren kodet e
monedhës të standardit ISO-alpha-3
(ISO 4217).

J

J

Kreu I

5/7

Produktet e
përpunuara

Kodi mallit: an8 +
Përshkrimi i mallrave: an..512

999x

J

Kreu I

5/8

Identifikimi i
mallrave

Kodi: n1 +
Tekst i lirë: an..512

999x

P

Mund të përdoren kodet e paraqitura për
Identifikimin e mallrave E. D. 5/8 në
KREU II .

Kreu I

5/9

Kategoritë e
përjashtuara ose
lëvizja e mallrave

an6

999x

J

6/1

Ndalimet dhe
kufizimet

Tekst i lirë: an..512

1x

J

n..2 +
Tekst i lirë: an..512

999x

P

Kreu I

Kreu I
6/2
Kushtet ekonomike
Kreu I

Kreu I

6/3

Vërejtje të
përgjithshme

Tekst i lirë: an..512

1x

J

7/1

Lloji i transaksionit

Kutia: n1 +

999x

J

999x

J

Lloj i procedurës së veçantë:
a..70

Kreu I

7/2

Tipi i procedurave
doganore

Kodi i procedurës:
an2 +
Numri referencës vendimit
(Kodi shtetit: a2 +
Lloj kodit të vendimit:
an..4 + Reference number:
an..29)

Duhet të përdoren kodet e parashikuara
në SHTOJCËN B lidhur me Procedurën
E. D. 1/10 për përcaktimin e llojit të
procedurës doganore. Duhet të përdoret
Kodi “80” nëse autorizimi ka për qëllim
të përdoret në kontekstin e regjimit të
tranzitit.
Nëse autorizimi ka për qëllim të përdoret
për operimin e një objekti të përkohshëm
të magazinimit, duhet të përdoret KODI
'XX'.

Kreu I

7/3

Kreu I

7/4

Numri i operacioneve

Kreu I

7/5

Kreu I

Tipi i deklarimit

Lloj i deklarimit: n1
+
Numri referencës vendimit
(Kodi shtetit: a2 +
tipi kodit të vendimit:
an.. 4 +
Numri referencës: an..29)

9x

P

n..7

1x

J

Detajet e aktiviteteve
të planifikuara

Tekst i lirë: an..512

1x

J

8/1

Lloj i llogarive
kryesore për qëllime
doganore

Tekst i lirë: an..512

1x

Kreu I

8/2

Lloj i të dhënave

Tekst i lirë: an..512

999x

J

Kreu I

8/3

Qasja në të dhëna

Tekst i lirë: an..512

1x

J

Kreu I

8/4

Kampionet etc.

Kutia: n1

1x

J

Kreu I

8/5

Informacion shtesë

Tekst i lirë: an..512

1x

J

Kreu I

8/6

Garancia

Kutia: n1 +
GRN: an..24

1x

P

Kreu I

8/7

Monedha: a3 +

1x

J

Shuma e garancisë

Shuma: n..16,2

J

Për monedhën duhet të përdoren kodet e
monedhës ISO-alpha-3 (ISO 4217).

8/8

Kalimi i të drejtave
dhe detyrimeve

Kutia: n1 +

1x

J

Tekst i lirë: an..512
Kreu I

Kreu I

Kreu I

8/9

Fjalët kyçe

Tekst i lirë: an..70

999x

8/10

Detaje në lidhje me
objektet e
magazinimit

Tekst i lirë: an..512

999x

8/11

Magazinimi i mallrave Kutia: n1 +
të BE
Tekst i lirë: an..512

8/12

Dhënia e pëlqimit
për botim në listën e
mbajtësve të
autorizimit

Kutia: n1

Llogaritja e shumës
së detyrimeve të
importit në përputhje
me Nenin 86 (3) të
Kodit

Kutia: n1

Riqarkullimi i
vendimit BTI

Kutia: n1 +
Numri referencës vendimit
BTI: a2 (Kodi shtetit) +
an..4 (tipi kodit të vendimit)
+ an..29 (numri referencës )
+
Vlefshmëria e
vendmit BTI: n8
(vvvvmmdd) +

8/13

II/1
Kreu II

1x

J

J

J

1x
J

1x
J

Kodi mallit: an..22

1x

J

Kreu II

II/2

Nomenklatura
doganore

Kutia: n1 +
an..70

1x

Kreu II

II/3

Emërtimi komercial
dhe informacion
shtesë

Tekst i lirë: an..2560

1x

Kreu II

II/4

Arsyetimi i
klasifikimit të
mallrave

Tekst i lirë: an..2560

Materiali i siguruar
nga aplikuesi në bazë
të së cilave është
lëshuar vendimi BTI

Kutia: n1

Kreu II

II/5

1x

Kreu II

II/6

Imazhet

Kutia: n1

Kreu II

II/7

Data e aplikimit

n8 (vvvvmmdd)

J

J

J

999x

J

1x

J

J
1x

Kreu II

Kreu II

Kreu II

II/8

II/9

II/10

Data e përfundimit të
përdorimit të zgjatur

n8 (vvvvmmdd)

Arsyet e
pavlefshmërisë

n2

Numri regjistrimit të
aplikimit

Kodi shtetit: a2 + Tipi i
Kodit të vendimit: an..4 +
Numri referencës:
an..29

J
1x
P
1x

Kreu III

III/1

Baza ligjore

n.a.

Kreu III

III/2

Përbërja e mallrave

n.a.

J

J
J

Duhet të përdoret struktura e përcaktuar
në KREU II për Numri referencës së
vendimit E. D. 1/6.

Kreu III

Kreu III

III/3

III/4

Informacioni që
mundëson
përcaktimin e
origjinës

n.a.
J

Tregoni se cilat të
dhëna duhet të
trajtohen si
konfidenciale

n.a.
J

Kreu III

III/5

Shteti i origjinës
dhe kuadri ligjor

n.a.

Kreu III

III/6

Arsyetimi i
vlerësimit të
origjinës

n.a.

Kreu III

III/7

Çmimi ex-works

n.a.

Kreu III

III/8

Materialet e
përdorura, Shteti i
origjinës, Kodi i
Nomenklaturës së
Kombinuar dhe vlera

n.a.

Kreu III

III/9

J

J

J

J

Përshkrimi i
përpunimit të
n.a.
nevojshëm në mënyrë
që të perftojn origjinën

Kreu III

III/10

Gjuha

Kreu IV

IV/1

Statusi ligjor i
aplikantit

J

a2

an.. 50

J

1x

J

Për gjuhën duhet të përdoren Kodet ISO
alpha 2 siç është përcaktuar në ISO —
639-1 të 2002.

Kreu IV

IV/2

Data e krijimit

Kreu IV

IV/3

Roli (et) i(e) aplikantit an..3
në zinxhirin
ndërkombëtar të
furnizimit

Kreu IV

IV/4

Shtetet Anëtare ku
kryhen aktivitete të
lidhura doganore

Kreu IV

Kreu IV

IV/5

IV/6

n8 (vvvvmmdd)

Shteti: a2 +
Rruga dhe numri: an..70 +
Kodi Postar:
an..9 + Qyteti:
an..35 +
Lloj i godinës: an..70
(Tekst i lirë)

Informacioni i kalimit
të Kufirit

an8

Thjeshtëzime dhe
lehtësira tashmë të
dhënë, çertifikata
sigurie dhe / ose për
sigurinë të lëshuara në
bazë të Konventave
Ndërkombëtare sipas
një Standardi
Ndërkombëtar të
organizatave
ndërkombëtare për
standartizimin, ose i
një standardi evropian i
një organizate
standartizuese
evropiane, ose
çertifikata ekuivalente
AEO të lëshuara në
vendet e treta.

Lloji i thjeshtëzimit:
an..70 +

1x

J

999x

P

J
999x

999x

J

Struktura e kodeve është e përcaktuar në
KREU II për E. D. 1/7 Autoritetin
doganor të vendim marrjes.
Për identifikimin e llojit të procedurës
doganore duhet të përdoren Kodet e
parashikuar në SHTOJCËN B që kanë
lidhje me Procedurën E. D. 1/10

Numri identifikimit të
Çertifikatës: an..35 +
Kodi shtetit: a2 +
Kodi i procedurës doganore:
an2
999x

J

Kreu IV

Emri i përkthyer/
Transliterated: an..70 +
Rruga dhe numri i përkthyer/
Transliterated:
an..70 +
Kodi Postar i përkthyer/
Transliterated : an..9 +
Qyteti i përkthyer/
Transliterated: an..35

Vendosja e
Emri an..70 +
përhershme e Biznesit Rruga dhe numri: an..70 +
(VPB)
Shteti: a2 + Kodi
Postar: an..9 +
Qyteti: an..35 +
Numri T.V.SH.: an..17

Zyra (t) ku mbahet
dokumentacioni
doganor dhe është i
arritshëm.

Emri an..70 +
Rruga dhe numri: an..70 +
Shteti: a2 + Kodi
Postar: an..9 +
Qyteti: an..35

1x

J

J
999x

999x
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IV/9
Kreu IV

Kutia: n1 +

EN

IV/8
Kreu IV

Pëlqimi për
shkëmbimin e
informacionit në
autorizimin AEO në
mënyrë që të
sigurohet funksionimi
i duhur i sistemeve të
përcaktuara në
marrëveshjet
ndërkombëtare /
marrëveshjeve me
vendet e treta që
lidhen me njohjen e
ndërsjellë të statusit të
operatorit të
autorizuar ekonomik
dhe masave që lidhen
me sigurinë.

29.12.2015

IV/7

J

ne
L 343/723

IV/11

Vendi ku kryhen
aktivitetet e
përgjithshme
logjistike

Emri an..70 +

Aktivitetet e biznesit

an..4

1x

Rruga dhe numri: an..70 +
Shteti: a2 +
Kodi Postar:
an..9 +
Qyteti: an..35

J
EN

Kreu IV

IV/10

L 343/724

Kreu IV

999x
J

V/1

Subjekti dhe natyra e
thjeshtëzimit

Tekst i lirë : an..512

Kreu VI

VI/1

Shuma e detyrimeve
doganore dhe e
pagesave të tjera

Monedha: a3 +

Kreu VI

Kreu VI

VI/2

VI/3

999x

J

J

Shuma: n..16,2

Periudha mesatare
Tekst i lirë: an…35
ndërmjet vendosjes së
mallrave nën
procedurë dhe gjatë
kryerjes së procedurës.
Niveli i garancisë

1x

Kodi i nivelit të garancisë: a2

999x
J

999x

Për monedhën duhet të përdoren kodet e
monedhës ISO-alpha-3 (ISO 4217).
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Kreu V

Duhet të përdoren kodet e parashikuara
në Rregulloren (EC) Nr 1893/2006 të
Parlamentit dhe Këshillit (2) Evropian

P

Tekst i lirë: an..512
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Kreu VI

VI/4

Forma e garancisë

Forma e garancisë: n..2 +

1x

P

Emri: an..70 +
Rruga dhe numri: an..70 +
Shteti: a2 +
Kodi Postar: an..9 +
Qyteti: an..35 +
Tekst i lirë: an..512
Kreu VI

VI/5

Shuma referente

Monedha: a3 +
Shuma: n..16,2
Tekst i lirë:
an..512

1x

J

Kreu VI

VI/6

Afati kohor për
pagesën

n1

1x

P

Kreu VII

VII/1

Tipi i shtyrjes së
pagesës

n1

1x

P

Kreu VIII

VIII/1

KREU për rikthim

an..35

999x

J

Kreu VIII

VIII/2

Zyra doganorre ku u
njoftua borxhi
doganor

an8

1x

J

Struktura e Kodit është e përcaktuar në
Kreun II për autoritetin vendim marrës
doganor E. D. 1/7.

Kreu VIII

VIII/3

Zyra doganore
përgjegjëse për
vendin ku janë
vendosur mallrat.

an8

1x

J

Struktura e Kodit është e përcaktuar në
Kreun II për autoritetin vendim marrës
doganor E. D. 1/7.

Për monedhën duhet të përdoren kodet e
monedhës ISO-alpha-3 (ISO 4217).

Kreu VIII

VIII/4

Komentet e zyrës
doganore përgjegjëse
për vendin ku janë
vendosur mallrat.

Tekst i lirë: an..512

1x

J

Kreu VIII

VIII/5

Procedura doganore
(kërkesa për
plotësimin paraprak
të formaliteteve)

Kodi i procedurës: an2 +
Kutia: n1 +
Numri referencës së vendimit
(Kodi shtetit: a2 +
Lloj i kodit të vendimit:
an..4+
Numri referencës : an..29)

1x

J

Duhet të përdoren Kodet e parashikuara
në SHTOJCËN B që kanë të bëjnë me
Procedurën E. D. 1/10.

Kreu VIII

VIII/6

Vlera doganore

Monedha: a3 +

1x

J

Për monedhën duhet të përdoren kodet e
monedhës ISO-alpha-3 (ISO 4217).

J

Për monedhën duhet të përdoren kodet e
monedhës ISO-alpha-3 (ISO 4217).

Duhet të përdoren Kodet e parashikuara
në SHTOJCËN B që ka të bëj me
E. D. 4/3 Llogaritja e taksave – lloj
taksës.

Shuma: n..16,2
Kreu VIII

VIII/7

Shuma e detyrimeve
doganore të importit
ose eksportit që duhet
të kthehen ose falen

Monedha: a3 +
1x
Shuma: n..16,2

Kreu VIII

VIII/8

Lloji i detyrimit të
Kodet a1+n2
importit ose eksportit.
Kodet Kombëtare: n1+an2

99x

J

Kreu VIII

VIII/9

Baza ligjore

a1

1x

P

Kreu VIII

VIII/10 Përdorimi ose
destinacioni i
mallrave

Tekst i lirë: an..512

1x

J

Kreu VIII

VIII/11 Afati kohor për
plotësimin e
formaliteteve

n..3

1x

J

Kreu VIII

VIII/12 Deklarata e autoritetit
doganor vendim
marrës.

Tekst i lirë: an..512

1x

J

Kreu VIII

VIII/13 Përshkrimi i arsyeve
për pagesë apo falje

Tekst i lirë: an..512

1x

J

Kreu VIII

VIII/14 Detajet e bankës dhe
llogarisë

Tekst i lirë: an..512

1x

J

Kreu IX

IX/1

Baza ligjore Kodi: an1 +
Numri EORI: an..17 +
Shteti: a2 +
Lloji i vendondodhjes së
Kodit: a1 +
Kualifikimet e identifikimit:
a1 +
Të koduarat:
Identifikimi i vendndodhjes:
an..35 +
Identifikues shtesë: n..3
Ose
Përshkrimi Tekst i lirë:
Emri: an..70 +
Rruga dhe numri: an..70 +
Shteti: a2 +
Kodi Postar:
an..9 + Qyteti:
an..35

999x

P

Për përcaktimin e adresës së objektit të
magazinimit të përkohshem duhet të
përdoret struktura dhe kodet e
përcaktuar në SHTOJCËN B për
Vendndodhjen e mallrave E. D. 5/23..

Kreu X

X/1

Kualifikimet: n1 +

99x

P

Duhet të përdoret kodi i shteteve të
parashikuara në Rregulloren e
Komisionit (BE) Nr 1106/2012 (3) s

Lëvizja e mallrave

Shteti (et) Anëtar që
ka lidhje me
shërbimin e rregullt të
transportit detar.

Kodi i shtetit: a2

Kreu X

X/2

Emri i anijeve

Emri i anijeve: an..35 +

99x

J

Numri IMO i anijeve:
IMO + n7
Kreu X

X/3

Portet e thirrjes

an8

99x

J

Kreu X

X/4

Sipërmarrje

Kutia: n1

1x

J

Kreu XI

XI/1

an8
Zyra(t) doganore
përgjegjëse për
regjistrimin e provës
së statusit doganor të
mallrave të Bashkimit.

999x

J

Kreu XII

XII/1

Afati kohor për
paraqitjen e një
deklarate plotësuese.

n..2

1x

J

Kreu XII

XII/2

Nënkontraktori

Emri: an..70 +
Rruga dhe numri: an..70 +
Shteti: a2 +
Kodi Postar:
an..9 + Qyteti:
an..35

1x

J

Kreu XII

XII/3

Identifikimi i
nënkontraktorit

an..17

1x

J

Struktura e Kodeve përcaktohet në
Kreun II për Autoriteti doganorr i
vendim marrjes E. D. 1/7.

Struktura e Kodeve përcaktohet në
Kreun II për Autoriteti Doganor i
vendim marrjes E. D. 1/7.

Kreu XIII

XIII/1

Emri: an..70 +
Kompanitë e
përfshira në autorizim
Rruga dhe numri: an..70 +

999x

J

Shteti: a2 +
Kodi Postar:
an..9 + Qyteti:
an..35

Kreu XIII

XIII/2

Kompanitë e
an..17
përfshira në autorizim
identifikimi

99x

J

Kreu XIII

XIII/3

Zyra(t) doganore të
paraqitjes

an8

999x

J

Kreu XIII

XIII/4

Identifikimi i TVSHsë, akcizës dhe
autoriteteve
statistikore.

Emri an..70 +
Rruga dhe numri: an..70 +
Shteti: a2 +
Kodi Postar:
an..9 + Qyteti:
an..35

999x

J

Kreu XIII

XIII/5

Metoda e pagesës së
TVSH-së

a1

1x

J

Kreu XIII

XIII/6

Përfaqësuesi i taksës

Emri an..70 +
Rruga dhe numri: an..70 +
Shteti: a2 +
Kodi Postar:
an..9 + Qyteti:
an..35

99x

J

Struktura e Kodeve përcaktohet në
Kreun II për Autoriteti doganor i
vendim marrjes E. D. 1/7.

Duhet të përdoren Kodet e parashikuara
në SHTOJCËN B që ka të bëj me E. D.
4/8 Llogaritja e taksave — Mënyra e
pagesës.

Kreu XIII

XIII/7

Identifikimi i
përfaqësuesit fiskal

an..17

Kreu XIII

XIII/8

Statusi Kodit të
përfaqësuesit fiskal

n1

Kreu XIII

XIII/9

Personi përgjegjës për Emri an..70 +
formalitetet e akcizës Rruga dhe numri: an..70 +
Shteti: a2 +
Kodi Postar:
an..9 + Qyteti:
an..35

Kreu XIII

Kreu XIV

XIV/1

99x

1x (për
përfaqësues)

J

P

99x

J

XIII/10 Identifikimi i personit an..17
përgjegjës për
formalitetet e akcizës

99x

J

Heqje dore nga
njoftimi i prezantimit

1x

J

Kutia: n1 +

Duhet të përdoret numri i TVSH-së

Tekst i lirë: an..512
Kreu XIV

XIV/2

Heqje dore nga
deklarata para nisjes

Tekst i lirë: an..512

1x

J

Kreu XIV

XIV/3

Zyra doganore
përgjegjëse për
vendin ku mallrat
janë të disponueshme
për kontrolle

an8

1x

J

Kreu XIV

XIV/4

Afati i fundit për
dorëzimin detajeve të
deklaratës së plotë
doganore

n..2

1x

J

Struktura e Kodeve përcaktohet në
Kreun II për Autoriteti doganor të
vendim marrjes E. D. 1/7.

L 343/730

XV/1

Identifikimi i
formaliteteve dhe
kontrolleve që do t’i
delegohen operatorit
ekonomik

Tekst i lirë: an..512

1x

J

Kreu XVI

XVI/1

Aktiviteti ekonomik

n1

1x

P

Kreu XVI

XVI/2

Pajisjet e peshimit

Tekst i lirë: an..512

1x

J

Kreu XVI

XVI/3

Garancitë shtesë

Tekst i lirë: an..512

1x

J

Kreu XVI

XVI/4

Njoftim i i avancuar
ndaj autoriteteve
doganore

Tekst i lirë: an..512

1x

J

Kreu XVII

XVII/1

Eksportimi paraprak
(EX/IM)

Kutia: n1 +

1x

J

1x

J

EN

Kreu XV

Kreu XVII

XVII/2

Lëshimin për
qarkullim të lirë me
anë të përdorimit të
faturës së mbylljes së
regjimit.

Kutia: n1
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Afati kohor: n..2
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Kreu XVIII

XVIII/1 Sistem standart
shkëmbimi

Kutia: n1 +
Lloj i sistemit standart të
shkëmbimit: n1 +
Tekst i lirë: an..512

Kreu XVIII

XVIII/2 Produktet
zëvendësuese

Kodi mallit: an..8 +
Përshkrimi: an..512 +
Kodi: n1

Kreu XVIII

XVIII/3 Importi paraprak i
produkteve
zëvendësuese

Kutia: n1 +

XVIII/4 Importi paraprak i
produkteve të
përpunuara (OP
IM/EX)

Kutia: n1 +

XIX/1

Kreu XVIII

Kreu XIX

Kreu XIX

XIX/2

Lëvizjai e
përkohshme
Shkalla e humbjes

1x

P

999x

P

1x

J

1x

J

Kutia: n1 +

1x

J

Tekst i lirë: an..512
Tekst i lirë: an..512

1x

J

Afati kohor: n..2

Afati kohor: n..2

Kreu XX

XX/1

Masat identifikuese

Tekst i lirë: an..512

1x

J

Struktura e autorizimeve për
përdorimin e vulave të veçanta
duhet të ndjek strukturën e
përcaktuar në TITULLI II. N ë
l i d h j e m e E. D. 1/6 Numri
referencës së vendimit.

1x

J

Struktura e autorizimeve për
sigurimin e një garancie apo heqjen
e garancisë së plotë duhet të ndjekë
strukturën e përcaktuar në Kreu II.
në lidhje me E. D. 1/6 Numri
referencës së vendimit.

1x

J

Numri referencës vendimit
(Kodi shtetit: a2 +
Lloji i kodit të vendimit:
an..4 +
Numri referencës : an..29)
Kreu XX

XX/2

Garanci e plotë

Kutia: n1 +
Numri referencës së vendimit
(Kodi shtetit: a2 +
Lloji i kodit të vendimit:
an..4 +
Numri referencës : an..29)

Kreu XXI

XXI/1

Lloji i vulës

Tekst i lirë: an..512

(1) Rregullorja

e Komisionit (EU) Nr 1106/2012 të 27 Nëntor të vitit 2012 duke zbatuar Rregulloren (EC) Nr 471/2009 të Parlamentit dhe të Këshillit
Evropian mbi statistikat e Komunitetit që lidhen me tregtinë e jashtme me vendet jo anëtare, përsa i përket përditësimit të Nomenklaturës së shteteve dhe
Tekstit të territoreve me lidhje me EEA(OJ L 328, 28.11.2012, fq. 7).

(2) Rregullorja

(EC) Nr 1893/2006 e Parlamentit dhe të Këshillit Evropian të 20 Dhjetor 2006 që vendos klasifikimin statistikor të aktiviteteve ekonomike
NACE Version i ripunuar 2 dhe ndryshimin e Rregullores së Këshillit (EEC) Nr 3037/90, si edhe Rregulloret e caktuara të KE-së mbi fushat e veçanta
statistikore(OJ L 393, 30.12.2006, fq. 1).

(3)

Rregullorja e Komisionit (EU) Nr 1106/2012 të 27 Nëntor 2012 duke zbatuar Rregulloren (EC) Nr 471/2009 të Parlamentit dhe të Këshillit Evropian
mbi statistikat e Komunitetit që lidhen me tregtinë e jashtme me vendet jo anëtare, përsa i përket përditësimit të Nomenklaturës së shteteve dhe Tekstit të
territoreve me lidhje me EEA(OJ L 328, 28.11.2012, fq. 7).

Kreu II

Kodet në lidhje me kërkesat e përbashkëta të të dhënave për aplikimet dhe vendimet
HYRJE

1.

Ky Kre përmban kodet që duhen përdorur nw aplikimet dhe vendimet.
KODET

2.

1/1. Tipi i kodit tw Aplikimit /Vendimit
Kodet e më poshtme duhet të përdoren:
Kodi

IDT

Tipi i Aplikimi/Vendimit

Aplikim ose vendim lidhur me Informacionin DetyruesTarifor

Kreu i kolonës në tabelën e
Aneksit A të VKM 446
1a

IDO

Aplikimi ose vendimit lidhur me Informacionin
Detyrues të Origjinës

1b

OEAD

Aplikim ose vendim lidhur me statusin e operatorit ekonomik të
autorizuar për “thjeshtësime doganorre”

2

OEAS

Aplikim ose vendim lidhur me statusin e operatorit ekonomik të
autorizuar për “sigurinë dhe mbrojtjen”,

2

OEAP

Aplikim ose vendim lidhur me statusin e operatorit ekonomik të
autorizuar për — “thjeshtësime doganore/sigurinë dhe
mbrojtjen”

AVD

Aplikimi ose autorizim për thjeshtwsime tw përcaktimit të
shumave që janë pjesë e vlerës doganore të mallrave

3

AGG

Aplikim ose autorizim për sigurimin e garancisë globale, duke
përfshirë një reduktime të mundshme ose heqje dorw

4a

ASP

Aplikimi ose autorizimi për shtyrjen e afatit të pagesës

4b

ASD

Aplikimi ose vendim për shlyerjen e shumave të detyrimeve të
importi ose eksportit.

4c

AFD

Aplikimi ose vendimit për faljen e shumave të detyrimeve të
importi ose eksportit

4c

MPM

Aplikimi ose autorizimi për pwrdorimin e ambjenteve për
magazinimin e përkohkshëm të mallrave

5

STD

Aplikim ose autorizim për tw lejuar shërbim të rregullt të
transportit detar.

6a

SDS

Aplikim ose autorizim për statusin e lwshuesit të autorizuar për
provwn e statusit doganor të mallrave shqiptare

6b

ADT

Aplikim ose autorizim për të përdorur deklaratë të thjeshtuara

7a

Kodi

Tipi i Aplikimi/Vendimit

Kreu i kolonës në tabelën e
Aneksit A të VKM 446

AZC

Aplikim ose autorizim për zhdoganim tw centralizuar

7b

AHR

Aplikim ose autorizim për një deklarate doganore pwrmes
hyrjes në rregjistrimet e deklaruesit, duke përfshirë regjimin e
eksportit

7c

AVV

Aplikim ose autorizim për vetë vlerësimin

7d

PAB

Aplikim ose autorizim për statusin e peshuesit të autorizuar të
bananeve.

7e

RPA

Aplikim ose autorizim për përdorimin e regjimit të perpunimit
aktiv

8a

RPP

Aplikim ose autorizim për përdorimin e regjimit të përpunimit
pasiv

8b

REU

Aplikim ose autorizim për përdorimin e regjimit tw përdorimit
përfundimtar (end use)

8c

RLP

Aplikim ose autorizim për përdorimin e regjimit tw lejimit të
përkohshëm

8d

MDP

Aplikim ose autorizim për regjimin e magazinimit doganor të
mallrave në një magazinë doganore private

8e

MDPI

Aplikim ose autorizim për regjimin e magazinimit doganor të
mallrave në një magazinë doganore puplike tipi I

8e

MDPII

Aplikim ose autorizim për regjimin e magazinimit doganor të
mallrave në një magazinë doganore puplike tipi II

8e

PATIR

Aplikim ose autorizim për statusin e pritwsit të autorizuar për
procedurën TIR .

9a

DAT

Aplikim ose autorizim për statusin e dërguesit të autorizuar për
transit

9b

PAT

Aplikim ose autorizim për statusin e pritwsit të autorizuar nw
transit

9c

PPV

Aplikim ose autorizim për përdorimin e plumbçeve të llojit të
veçantë

9d

DTR

Aplikim ose autorizim për të përdorur deklaratë transiti me të
dhëna të reduktuar

9e

DTE

Autorizim për përdorimin e një dokumenti transporti elektronik
si deklaratë doganore

9f

1/3. Tipi i aplikimit

Duhet të përdoren kodet e mëposhtme:

1
2
3
4

Aplikim i parë
Aplikim për ndryshim të vendimit
Aplikim për rinovimin e autorizimit
Aplikim për revokimin e vendimit

1/4.

Vlefshmëria Gjeografike

Duhet të përdoren kodet e mëposhtme:
1.
2.
3.

Aplikim ose autorizim i vlefshëm në RSh
Aplikim ose autorizim i kufizuar për zyra doganore tw caktuara
Aplikimi ose autorizim i kufizuar për një zyrw doganore

1/6.

Numri i referencës së vendimit

Numri i referencës së vendimit është i strukturuar si mëposhtw:

Fusha

Përmbajtja

Formati

Shembuj

1

Kodi i identifikimit të
shtetit (alpha 2 Kodi
shtetit)

a2

AL

2

Tipi i kodit të vendimit

an..4

RPA

3

Identifikimi unik për
vendimin

an..29

12345

Fusha 1 siç shpjegohet më sipër.
Fusha 2 duhet të plotësohet me kodin e vendimit të përcaktuara për E. D. 1/1 Tipi i kodit të vendimit në këtë Kre.
Fusha 3 duhet të plotësohet me një identifikues për vendimin në fjalë. Mënyra e përdorimit të kësaj fushe lidhet me numrin
unik sipas tipit të vendimit në fjalë

1/7. Autoriteti doganor vendim marrës

Stuktura e kodeve është si në vijim:
-

Dy karakteret e para (a2) shërbejnë për të identifikuar shtetin me anë të kodit të shtetit,

-

Gjashtë karakteret vijuese (an6) tregojnë zyrën doganore. Sugjeruar që të përshtatet struktura
në vijim:

Tre karakteret e para (an3) do të merren nga kodi i vendondhjes dhe tre të fundit nga një nëndarje
kombëtare alfanumeri(an3). Në qoftë se nuk përdoret kjo nënndarje, duhet të futen shifrat‘000’.
5/8. Identifikimi i mallrave

Kodet që duhet të përdoren për identifikimin e mallrave janë si në vijim:
1

Numri serial ose numri i pordhuesit

2

Vendosja e plumbçeve, vulave, fashetave ose shenjeva të tjera dalluese

4

Marrja e kampioneve, ilustrimeve ose përshkrimet teknike

5

Kryerja e analizave

6

Dokumenti informues për të lehtësuar eksportimin e përkohshëm të mallrave të dërguar
nga një shtet në një tjetër për prodhim, përpunim ose riparim (e përshtatshme vetëm
përpunim pasiv)

7

Mënyra të tjera të identifikimit (të sigurojë një shpjegim mbi mënyrat e identifikimit që do të
përdoren)
pa mënyra identifikimi sipas nenit 223 (2) (b) të Kodit (i përshtatshëm vetëm për
lejimin e përkohshëm)

8

6/2. Kushtet ekonomike
Kodet që do të përdoren për rastet në të cilat kushtet ekonomike konsiderohen që duhet të plotësohen
për përpunim aktiv:
Kodi 1

përpunimi i mallrave që nuk janë të listuara në Aneksin 71-02 të VKM 446,

Kodi 2

riparim

Kodi 3

përpunimi i mallrave drejtëpëdrejtë ose tërthorazi të vendosura në dispozicion të mbajtësit të
autorizimit, të kryera sipas specifikave në emër të një personi të vendosur jashtë territorit
doganor shqiptar, në përgjithësi kundrejt pagesës vetëm të shpenzimeve të përpunimit,

Kodi 4

përpunim i grurit durum në makarona,

Kodi 5

vendosja e mallrave nën përpunimin aktiv brenda kufijve të sasisë së përcaktuar mbi bazën e
një balance në përputhje me legjislacionin specifik të fushës.

Kodi 6

përpunimi i mallrave të cilat janë të listuara në Aneksin 71-02 të VKM 446, në rast të
pamundësisë së mallrave të prodhuara në Shqipëri që kanë të njëjtin Kod 8-shifror të
Nomenklaturës së Kombinuar, të njëjtat cilësi tregtare dhe karakteristikat teknike si mallrat e
destinuara për t’u importuar për operacionet e përpunimit të parashikuar,

Kodi 7

përpunimi i mallrave të cilat janë të listuara në Aneksin 71-02 VKM 446, me kusht që të ketë
dallime të çmimit midis mallrave të prodhuara në Shqipëri dhe atyre që kanë për qëllim të
importohen, ku mallra e krahasueshme nuk mund të përdoret për shkak se çmimi i tyre nuk
do të bëjë veprimin tregtar ekonomikisht të qëndrueshëm,

Kodi 8

përpunimi i mallrave të cilat janë të listuara në Aneksin 71-02 VKM 446 me kusht që të ketë
detyrime kontraktuale, ku mallrat e krahasueshme nuk përputhen me kërkesat kontraktuale të
blerësit të vëndit tjetër të produkteve të përpunuara, ose nëse, në përputhje me kontratën,
produktet e përpunuara duhet të përftohen nga mallrat e destinuara për t'u vendosur nën
përpunimin aktiv, në mënyrë që të përputhen me dispozitat që kanë të bëjnë me mbrojtjen e
të drejtave të pronësisë industriale ose tregtare,

Kodi 9

përpunimi i mallrave të cilat janë të listuara në Aneksin 71-02 VKM 446, me kusht vlera
totale e mallrave për t'u vendosur nën regjimin e përpunimit aktiv për aplikues, vit kalendarik
dhe për çdo kod tetë-shifror të nomeklaturës së kombinuar të mallrave nuk e kalon vlerën
ekuivalente në lekë të shumës 150 000 EUR;
(1) rekomadimi 16 mbi KODI UN/LO — KODI PËR PORTET DHE VENDONDODHJET E TJERA.

Kodi 10 përpunimi i mallrave për të siguruar përputhjen e tyre me kërkesat teknike për çlirimin e tyre
për qarkullim të lirë,
Kodi 11 përpunimin e mallrave të natyrës jo tregtare,
Kodi 12 përpunimi i mallrave të përftuara nën një autorizim të mëparshëm, lëshimi i të cilit ishte
objekt i shqyrtimit të kushteve ekonomike,
Kodi 13 përpunimi i fraksioneve të ngurta dhe të lëngshme të vajit të palmës, vajit të kokosit,
fraksionet e lëngshme të vajit të kokosit, të vajit të palmës kernel, të vajit babassu ose vajit të
recinit në produkte të cilat nuk janë të destinuara për sektorin ushqimor;
Kodi 14 përpunimi në produktet që trupëzohen në ose përdoren për aviacionin civil për të cilin është
lëshuar një çertifikatë e vlefshmërisë ajrore,
Kodi 15 përpunimi i produkteve që përfitojnë nga pezullimi autonom i detyrimit të importit të armëve
dhe pajisjeve ushtarake të caktuara, në përputhje me legjislacionin e posaçëm që përcakton
një gjë të tillë;
Kodi 16 përpunimi i mallrave në mostra,
Kodi 17 përpunimi i çdo lloji të komponenteve elektronike, pjesëve, amballazhimeve apo çdo
materiali tjetër në produkte të teknologjisë së informacionit,
Kodi 18 përpunimi i mallrave që bëjnë pjesë në Kodin e Nrmenklaturës së Kombinuar 2707 ose 2710
në produktet që klasifikohen në Kodet e Nrmenklaturës së Kombinuar 2707, 2710 or 2902,
Kodi 19 reduktimi në mbeturina dhe skrap, shkatërrimi, rikuperimi i pjesëve ose komponentëve
Kodi 20 denatyrimi,
Kodi 21 format e zakonshme të trajtimit të përmendura në nenin 199 të Kodit,
Kodi 22 vlera totale e mallrave për t'u vendosur në regjimin e përpunimit aktiv për aplikues, vit
kalendarik dhe për çdo kod tetë shifror të nomeklaturës së kombinuar të mallrave nuk e
kalon vlerën ekuivalente në lekë të shumës 150 000 EUR në lidhje me mallrat të listuara në
Aneksin 71-02 dhe vlerën ekuivalente në lekë të shumës 300 000 EUR për mallra të tjera, me
përjashtim të rasteve kur mallrat e destinuara për t'u vendosur në regjimin e përpunimit aktiv
do t’i nënshtrohen detyrimit të përkohshëm ose përfundimtar anti-dumping, detyrimit

kundërbalancues, një mase mbrojtëse apo një detyrimi shtesë që rezulton nga një
pezullim i koncesioneve, nëse do të ishin deklaruar për çlirim në qarkullim të lirë.
7/3. Lloji i deklarimit
Kodet e mëposhtme duhet të përdoren për llojet e deklaratave:
1

Deklaratë standarte (në përputhje me nenin 149 të Kodit)

2

Deklaratë e thjeshtëzuar (në përputhje me nenin 152 të Kodit)

3

Hyrja në rregjistrimet e deklaruesit (në përputhje me nenin 165 Kodit)

8/6. Garancia

Duhet të përdoren kodet e më poshtme:
0

Nuk kërkohet garanci

1

Garanci e kërkuar.

II/9. Arsye e pavlefshmërisë
Shkruani një nga kodet e më poshtme:
55

I Anulluar

61

I pavlefshëm për arsye të ndryshimit të kodit të nrmenklaturës doganore

63

I pavlefshëm për arsye të masës ligjore kombëtare

64

Revokimi për arsye të klasifikimit të gabuar

65

Revokimi për arsye të ndryshme nga klasifikimi

66

I pavlefshëm për arsye të vlefshmërisë së kufizuar të kodit të nomenklaturë në kohën e
lëshimit

IV/3. Roli (et) e aplikuesit në zinxhirin ndërkombëtar të furnizimit
Duhet të përdoren kodet e mëposhtme:
Kodi
PM

Ro
Përshkrimi
li
Prodhuesi i mallrave Pala e cila prodhon mallrat.
Ky Kod duhet të përdoret vetëm nëse operatori
ekonomik prodhon mallrat. Nuk mbulon rastet kur
opertori ekonomik është i përfshirë vetëm në
tregtimin e mallrave (p.sh. eksportimi, importimi).

IM

Importuesi

EX

Eksportuesi

Pala e cila bën, ose në emër të së cilës një agjent
doganor ose një person tjetër i autorizuar bënë një
deklaratë importi. Kjo mund të përfshijë një person i
cili i ka mallrat në posedim ose tek i cili janë dërguar
mallrat.

Pala e cila bën, ose në emër të së cilës është bërë një
deklaratë eksporti dhe është pronar i mallrave ose ka
të drejta të ngjashme të përdorimit mbi to në kohën
kur deklarata pranohet.

Kodi
AD

Ro
li
Agjent doganor

Përshkrimi
Agjenti ose përfaqësuesi doganor i cili merret
drejtëpërdrejtë me zyrat doganore në emër të
importuesit ose eksportuesit.
Kodi gjithashtu mund të përdoret për opertorët
ekonomikë cilët veprojnë si agjentë/ përfaqësues
gjithashtu për qëllime të tjera (p.sh agjent transporti).

TR

Trasportuesi

Pala që ndërmerr ose organizon transportin e mallrave
midis pikave të emërtuara

AT

Agjent Transporti

Palë që organizon dërgimin e mallrave.

CS

Konsilidator

Palë që konsolidon dërgesa, pagesa të ndryshme etj.

OT

Operator Terminali

Një palë e cila merret me ngarkimin dhe shkarkimin e
anijeve detare.

Kodi
MM

Ro
Përshkrimi
Mbajtësi i liMagazinës Pala që merr përgjegjësinë për hyrjen e mallrave në
magazinë. Ky kod duhet të përdoret gjithashtu nga
operatorët ekonomik të cilët operojnë lloje të tjerash
ambjentesh magazinimi (p,sh. Magazinim i
përkohshme, zonë e lirë, etj.).

CF

Operator i
konteinerëve

Palë tek e cila është përcjellë posedimi i një prone të
caktuar (p.sh. kontenier) për një periudhë kohe të
caktuar në këmbim të pagesave të qirasë.

PNS

Punëtor ngarkimshkarkimi

Palë e cila merret me ngarkimin dhe shkarkimin e
anijeve detare nga terminale të ndryshëm.

STD

Shërnbimi i linjës të Identifikon organizatën e shërbimit të linjës të
transportit detar.
transportit detar

999

Të tjera

VI/3. Niveli i garancisë
Kodet e më poshtme duhet të përdoren për nivelin e garancisë:
Për të mbuluar borxhet doganore ekzistuese dhe nëse është e zbatueshme, pagesa të tjera:

AA 100% e pjesës përkatëse të shumës referencë
AB 30% e pjesës përkatëse të shumës referencë
Për të mbuluar borxhet doganor të mundshme dhe, kur është e zbatueshme, pagesa të tjera:
BA
BB
BC
BD

100 % e pjesës përkatëse të shumës referencë
50 % e pjesës përkatëse të shumës referencë
30 % e pjesës përkatëse të shumës referencë
0 % e pjesës përkatëse të shumës
referencë

VI/4. Forma e garancisë
Kodet e më poshtme duhet të përdoren për formën e garancisë:
1

Depozita në të holla (cash)

2

Dorëzani e dhënë nga një garantues

3* forma të tjera të përcaktuara në nenin 64 I VKM 446
31

Krijimi i një garancie hipotekore, një pagese për tokën, një kontratë shlyerje apo
të drejte tjetër që konsiderohet e barabartë me të drejtën mbi pronën e
paluajtshme;

32

dhënia e kredive, vendosja e një pengu, me ose pa dorëzimin e posedimit të
mallrave, titujve ose kredive mbi një llogari kursimi bankare apo hyrje në
regjistrin e borxhit kombëtar;

33

34

35

VI/6.

marrjen e përgjegjësisë të përbashkët kontraktore për shumën e plotë të
borxhit nga një palë e tretë e miratuar për këtë qëllim nga autoritetet
doganore ose depozitimi i një kambiali, pagesa e të cilit garantohet nga kjo
palë e tretë;
një depozitë të hollash ose mjete te pagesës të barasvlershme me to, të
ndryshme nga Leku në të cilën garancia është kërkuar;
pjesëmarrjen, me pagesën e një kontributi, në një skemë garancie të
përgjithshme të administruar nga autoritetet doganore.

Afati kohor për pagesat

Për afatin kohor duhet të përdoren kodet si vijon:

1

Peridha normale përpara pagesës, d.m.th maksimumi10 ditë pas njoftimit të bebitorit të
borxhin doganorr në përputhje me nenin 101 të Kodit.

2

Pagesat e shtyra (neni103 i Kodit)

VII/1. Lloji i shtyrjes së pagesës
Për shtyrje e pagesës do të përdoren kodet e më poshtme:
1

Neni 103(b) i Kodit, d.m.th në nivel global në lidhje me çdo sasi të detyrimeve
të importit ose eksportit të hyra në llogari në përputhje me paragrafin e parë të
nenit 99 (1) gjatë një periudhe të caktuar që nuk i tejkalon 31 ditë.

2

Neni 103(c) i Kodit , d.m.th në nivel global në lidhje me çdo sasi të detyrimeve
doganorre të importit ose eksportit që formojnë një hyrje të vetme në përputhje
me paragrafin e dytë të nenit 99(1)

VIII/9. Baza ligjore
Si bazë ligjore duhet të përdoren kodet e më poshtme:
Kodi
A

Përshkrimi
Shuma e tepërt e paguar e detyrimeve të
importit ose eksportit

Baza ligjore
Neni 110 i Kodit

B

Mallra me defekte apo mallrat që nuk
përputhen me kushtet e kontratës

Neni 111 i Kodit

C

Gabim nga autoritetet kompetente

Neni 112 i Kodit

D

Barasvlefshmëria

Neni 120 i Kodit

E

Shuma e detyrimit të importit ose Neni 109(1) i Kodit
eksportit të paguara lidhur me një
deklaratë doganore të pavlefshme, në
përputhje me nenin 159 të Kodit

IX/1. Lëvizja e mallrave
Për bazën ligjore të lëvizjes duhet të përdoren kodet e
mëposhtme:
Për mallrat në magazinim të pëkohshëm:
A

neni 138(5)(a) i Kodit

B neni 138(5)(b) i Kodit
C

neni 138(5)(c) i Kodit

X/1. Portet e përfshira në shërbimin e rregullt të transportit detar

Kodet e mëposhtme do të përdoren si kualifikues:
0
1

port i përfshirë;
port potencialisht i përfshirë.

XIII/8. Kodi i statusit të përfaqësuesit fiskal
Do të përdoren kodet e më poshtme:
1
2

aplikuesi është duke vepruar në emër dhe në interes të tij;
një përfaqësues fiskal është duke vepruar në interes të aplikantit.

XVI/1. Aktiviteti ekonomik
Për aktivitetin do të përdoren kodet e më poshtme:
1
2
3
4

Importim
Transportim
Magazinim
Trajtim

XVIII/1. Sistemi i shkëmbimit standard
Do të përdoren kodet e më poshtme:
1
2

Sistemi i shkëmbimit standard pa importim paraprak të produkteve zëvendësuese
Sistemi i shkëmbimit standard pa importim paraprak të produkteve zëvendësuese

XVIII/2. Produktet zëvendësuese
Do të përdoren kodet e mëposhtme:
4
5
7

Marrja e kampionëve, illustrimeve ose përshkrimeve teknike
Kryerja e analizave
Mënyra të tjera identifikimi

