KËRKESË PËR AUTORIZIM PËR TË PËRDORUR
PROCEDURËN E DEPONIMIT DOGANOR
1. Aplikuesi
Shënoni emrin e plotë dhe adresën e aplikuesit. Aplikuesi është personi të cilit duhet ti lëshohet autorizimi

2. Lloji i depos/magazinës
Shëno një nga llojet ne vijim: lloji A, C apo D

3. Vendi(et) për tu përdorur si depo / magazina
Shëno vendin(et) e saktë(a) apo pjesët e ndërtesës që kanë për t’u përdorur si depo doganore. Nëse është e nevojshme bashkëngjit planin
apo hartën

4. Lloji i kërkesës
Duhet të cekët lloji i kërkesës. Llojet janë dhënë më poshtë..
❑ Kërkesë e parashtruar për here të parë
❑ Kërkesë për ndryshim apo ri përtëritje të
(gjithashtu shënoni numrin e autorizimit përkatës )

autorizimit

5. Vendi dhe llojet e të dhënave
Shëno vendin e të dhënave. Të dhënat nënkupton të gjitha informatat e nevojshme dhe detalet teknike, gjë që i mundëson shërbimit
doganor të mbikëqyr dhe kontrollon procedurën e deponimit doganor.

6. Periudha e vlefshmërisë së autorizimit
Shëno ne (a) datën në të cilën dëshironi që të filloj vlefshmëria e autorizimit. Një datë e skadimit të afatit të autorizimit duhet të
propozohet në (b). Po që se nuk e propozoni një Data, dogana do të ju caktoj një.

(a)

(b)

7. Mallrat për t’u vendosur nën procedurën e deponimit doganor
- Kodi tarifor: sipas tarifës doganore te Kosovës (tetë shifra)

- Përshkrimi: përshkrimi tregtar dhe/ose teknik
- Sasia: shëno sasinë e përafërt të mallrave për t’u vendosur nën procedurë
- Vlera: shëno vlerën e përafërt në euro të mallrave për t’u vendosur nën procedurë

Kodi tarifor

Përshkrimi

Sasia

Vlera

8. Zyra(et) doganore
Shëno zyrën(et) e propozuar doganore

(a) e hyrjes
(b) e shkarkimit
(c) e mbikëqyrjes
9. Procedurat e thjeshtësuara
(a) Në fillim të procedurës
Nëse ka për qëllim të përdoret ndonjë procedurë e thjeshtëzuar hyrëse, shëno së paku njërën nga më poshtë:

❑
❑
❑

Deklarate e pakompletuar
Procedura e thjeshtësuar e deklarimit
Procedura e zhdoganimit lokal
(b) Për shkarkim të procedurës
Nëse ka për qëllim të përdoret ndonjë procedurë e thjeshtëzuar shkarkuese, shëno së paku njërën nga më poshtë:

❑
❑
❑

Deklarate e pakompletuar
Procedura e thjeshtësuar e deklarimit
Procedura e zhdoganimit lokal

10. Transferi
Nëse ka për qëllim një Transferi të mallrave apo prodhimeve, shëno cili formalitet i transferit është propozuar

❑

Transferi pa formalitete doganore mes vendeve të ndryshme të caktuara ne
autorizimin për të cilin është parashtruar kërkesa
❑ Transferi nga zyra e hyrjes deri në lokalet e aplikuesit apo operuesit, apo deri në
vendin e përdorimit, i mbuluar me deklaratë për hyrje për procedurë doganore
❑ Transferi deri ne zyrën e daljes me synim ri-eksporti i mbuluar me deklaratë
doganore.
11. Afati i fundit për dorëzimin e listës së mallrave
Mund të bëni propozime për afatin e fundit për dorëzimin e listës së mallrave. Po që se nuk e bëni këtë, dogana do t’u caktoj një

12. Përqindja/norma e humbjes
Jepni detale, nëse është e nevojshme, të normave të humbjes

13. Deponimi i mallrave që nuk janë nën procedurë
Nëse është planifikuar të përdoren depo të njëjta, shëno kodin tarifor prej 8 shifrave, kualitetin komercial dhe përshkrimin teknik të mallrave. Në të gjitha
rastet tjera mjafton të shënohet përshkrimi teknik dhe/ose tregtar.

14. Format e zakonshme të trajtimit
Kompleto nëse format e zakonshme të trajtimit janë paraparë.

15. Largimi i përkohshëm. Qëllimi:
Kompleto nëse largimi i përkohshëm.

Nënshkruar ……………………...………..
Emri ……………………………….……….

Data …………………………………………

