KAPITULLI 97

VEPRAT E ARTIT, COPAT E MBLEDHURA NGA KOLEKSIONISTËT DHE ANTIKAT
Shënime

1. Ky Kapitull nuk përfshin:
(a) Pullat postare dhe pulla të të ardhurave, të papërdorura, pajime shkresorie postale (letra me pulla) apo të ngjashme, të kreut 4907;
(b) Skenat teatrale, veshjet pas studiove apo të ngjashme, prej kanavace të pikturuar (krerët 5907) përveçse nëse ato mund të klasifikohen në kreun 9706; apo
(c) Perlat, natyrale apo të kultivuara, apo gurët e çmuar apo gjysmë të çmuar (krerët 7101 deri 7103).

2. Për qëllimet e kreut 9702, shprehja "litografite, gravurat dhe gdhendjet origjinale" nënkupton përshtypjet të prodhuara direkt, në bardhë e zi ose në ngjyra, prej një ose prej
disa telajove plotësisht të ekzekutuara me dorë nga artistët, pa marrë parasysh proceset apo materialet e përdorura nga ai, por pa përfshirë ndonjë proces mekanik apo
fotomekanik.

3. Kreu 9703 nuk zbatohet për punët apo riprodhimet në masë prej zanatlinjve konvencional të një karakteri tregtar, edhe nëse këto artikuj janë të disenjuara apo të krijuara nga
artistët.

4. (A ) Nënshtruar ndaj Shënimet 1 deri 3 me sipër, artikujt e këtij Kapitulli janë të klasifikuar në këtë Kapitull dhe jo në ndonjë Kapitull tjetër të Nomenklaturës.
(B) Kreu 9706 nuk zbatohet për artikujt e krerëve paraprirës të këtij Kapitulli.

5. Kornizat e pikturave, vizatimeve, pasteleve, kolazheve apo pllakave dekorative të ngjashme, gdhendjeve, printimeve apo litografive do të klasifikohen me këto artikuj, me kusht që
ato të jenë të një lloji dhe të një vlere normale me këto artikuj.
Kornizat të cilat nuk janë të një lloji ose të një vlere normale me artikujt referuar në këtë Shënim do të klasifikohen veç.
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Shënim shtesë
Kreu 9705 përfshinë automjetet dhe aeroplanët me interes historik dhe etnografik të koleksionuesve të cilat janë:
(a) Në gjendjen e tyre origjinale, pa ndryshime të konsiderueshme në shasi, karkasë, timon, frena, kuti të shpejtësisë ose sistem i pezullimit, motor, krahë etj. Riparimi dhe
restaurimi lejohen dhe pjesët e thyera ose të vjetërsuara, pjesët dhe njësitë të cilat mund të zëvendësohen, me kusht që vetura është e ruajtur dhe e mirëmbajtur në kushte
të duhura historike. Veturat e modernizuara ose të modifikuara përjashtohen;
(b) Në rastin e automjeteve të cilat janë prodhuar të paktën 30 vite më parë, në rastin e aeroplanëve që janë prodhuar 50 vite më parë;
(c) Ose të një modeli ose lloji i cili nuk prodhohet më.
Karakteristikat e nevojshme për përfshirje në koleksion
— të jenë relativisht të rralla, që nuk përdoren zakonisht për qëllimin e tyre origjinal, me kusht që i nënshtrohen shitblerjes së veçantë jashtë tregtisë së zakonshme në gjërat e
ngjashme të veglave dhe që kanë vlerë të madhe – supozohen të jenë të plotësuara për automjete dhe aeroplanë të cilët i përmbushin tri kriteret më lartë.
Ky krye po ashtu përfshinë si gjëra të koleksionuesit:
- Automjetet dhe aeroplanët, pavarësisht nga data e tyre e prodhimit, që mund të dëshmohen se janë përdorur gjatë një ngjarjeje historike,
Automjetet dhe aeroplanët e garave për të cilat mund
- Të dëshmohet që janë projektuar, ndërtuar dhe përdorur vetëm për qëllime të garave dhe të cilat kanë arritur sukses domethënës sportiv në ngjarje prestigjioze kombëtare
ose ndërkombëtare.
Pjesët dhe aksesorët e automjeteve dhe aeroplanëve klasifikohen në këtë krye, me kusht që pjesët dhe aksesorët e tyre janë origjinale, që janë prodhuar së paku 30 vite më parë (për
automjetet) dhe 50 vite më parë (për aeroplanët) dhe që nuk janë më në prodhim.
Kopjet dhe riprodhimet përjashtohen, përveç nëse i përmbushin tri kriteret e cekura më lartë.
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Kodi i mallrave

Përshkrimi

Njësitë
plotësue
se

Masa të politikës
tregtare
Importi

Eksporti

Norma
të
detyrimit
(%)

Norma preferenciale të detyrimit
(%)

TVSH
(%)

Norma
të
akcizës

CEFTA / MSA / TR

9701

Pikturat, vizatimet dhe pastelet, të bëra tërësisht me dorë,
përveç vizatimeve të kreut Nr. 4906 dhe përveç artikujve të
prodhuar nga pikturimet apo zbukurimet me dorë; kolazhet dhe
pllakat e ngjashme dekorative:

9701 1000 00

- Pikturat, vizatimet dhe pastelat

-

-

-

10

CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 6

18

-

9701 9000 00

- Të tjera

-

-

-

10

CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 6

18

-

9702 0000 00

Litografit, gravurat dhe gdhendjet origjinale

-

-

-

10

CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 6

18

-

9703 0000 00

Skulpturat dhe statujat origjinale, në çdo material

-

-

-

10

CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 6

18

-

9704 0000 00

Pullat postare apo pullat e të ardhurave, vulat postare, mbuluesit
e ditës së parë, letërshkrimet postare, dhe të ngjashme, të
përdorura apo të papërdorura, tjera nga ato të kreut 4907

-

-

-

10

CEFTA : 0 / MSA : 0 / TR : 0

18

-

9705 0000 00

Koleksionet dhe pjesë të koleksionistëve me interes zoologjik,
botanik, mineralogjik, anatomik, historik, arkeologjik,
paleontologjik, etnografik apo numismatik

-

-

-

10

CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 6

18

-

9706 0000 00

Antikat e një moshe më tepër se njëqind vjet

-

-

-

10

CEFTA : 0 / MSA/GB : 0 / TR : 6

18

-
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