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Dogana e Kosovës – Carina Kosova – Kosovo Customs

Formulari për plotësim REX
1. Emri i eksportuesit, adresa e plotë, vendi, nr. fiskal

2. Kontakti, përfshirë nr. telefonit dhe faksit si dhe e-mail adresa nëse ka

3. Specifikoni nëse aktiviteti juaj kryesor është prodhimi apo tregtia

4. Përshkrimi i mallrave të cilat kualifikohen për tretman preferencial, përfshirë listën e kapitujve
tarifor ( apo krerëve ) në të cilat vendosen

Drejtoria e Doganës, Lagjja Kalabri, Rr. Rexhep Krasniqi 10.000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel & Fax (++ 381 38) 540 350 /540 836
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5. Përgjegjësitë që merren nga eksportuesi
I nënshkruari këtu:
- deklaron se detajet më lartë janë të sakta
- siguron se asnjë regjistrim i mëhershëm nuk i është revokuar; apo siguron se situata që ka sjellë deri
tek ky revokim është rregulluar.
- merr përgjegjësinë për të bërë deklarata mbi origjinën vetëm për mallrat të cilat kualifikohen për
tretman preferencial dhe në përputhje me rregullat e origjinës për ato mallra në Sistemin Gjeneral të
Preferencave,
- merr përgjegjësinë për të mirëmbajtur regjistrat kontabël të mirëfilltë komercial për
prodhimin/furnizimin e mallrave që kualifikohen për tretman preferencial dhe ti ruaj ato për se paku 3
vite nga fundi i vitit kalendarik në të cilin është lëshuar deklarata mbi origjinën
- merr përsipër që menjëherë të njoftojë autoritetet përgjegjëse për ndryshimet që mund të ndodhin në
të dhënat e regjistruara që nga data kur është kërkuar numri i eksportuesit të regjistruar,
- merr përsipër se do të bashkëpunojë me autoritet përgjegjëse,

- merr përsipër të pranojë çdo kontroll në lidhje me saktësinë e deklaratës mbi origjinën, përfshirë
verifikimin e regjistrave kontabël dhe vizitat në objektet e tij nga autoritetet e Komisionit Evropian apo
Vende Anëtare të BE ose autoriteteve nga Zvicra dhe Norvegjia
- merr përsipër se do të kërkojë çregjistrimin nga sistemi, në rast se nuk i plotëson më
kushtet për të eksportuar ndonjë mall sipas skemës.
- merr përsipër se do të kërkojë çregjistrimin nga sistemi, në rast se nuk do të eksportojë më
mallra të tilla sipas skemës

_______________________________________________________
Vendi, data, nënshkrimi i nënshkruesit të autorizuar, emri dhe pozita e punës
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6. Pëlqimi dhe njoftimi paraprak i eksportuesit në lidhje me publikimin e të dhënave në ueb faqe
publike
I nënshkruari njoftohet se të dhënat në këtë deklarate mund të shfaqen në publik nëpërmjet ueb
faqes publike. I nënshkruari pranon publikimin e informatave të tij nëpërmjet ueb faqes publike. I
nënshkruari mund ta tërheq pëlqimin e tij për publikim të informatave të tij përmes ueb faqes
publike me një kërkesë drejtuar autoritetit kompetent përgjegjës për regjistrim.

_______________________________________________________
Vendi, data, nënshkrimi i nënshkruesit të autorizuar, emri dhe pozita e punës

7. Rubrika për përdorim zyrtar nga autoriteti kompetent
Aplikuesi është regjistruar me numrin si me poshtë:
Numri i regjistrimit: ________________________
Data e regjistrimit: _________________________
Data nga e cila regjistrimi është valid: __________

Nënshkrimi dhe vula ________________________

Drejtoria e Doganës, Lagjja Kalabri, Rr. Rexhep Krasniqi 10.000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel & Fax (++ 381 38) 540 350 /540 836
www.dogana-ks.org

