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Si plotësohet një Karnet TIR

Shënim i rëndësishëm
Për pyetje në lidhje me zbatimin e një operacioni
transporti që mbulohet nga e një Karneti TIR,
kontaktoni me Shoqatën tuaj Kombëtare.
Gjithashtu mund të kontaktoni:
Linjën e hapur telefonike të TIR – për pyetje
që lidhen me zbatimin e Konventës TIR,
vështirësitë e kalimeve kufitare, etj.:
Email:	
hotline@iru.org
Telefon:	
+ 41 (0)22 918 20 58
(frëngjisht, anglisht dhe rusisht)
+ 41 (0)22 918 27 99
Faks:	
Për pyetje në lidhje me IRU TIR-Para-deklaratat
elektronike (IRU TIR-EPD):
Email:	
tirepd@iru.org
Telefon:	
+ 41 (0)22 918 20 68
(anglisht, frëngjisht dhe spanjisht)
+ 41 (0)22 918 20 21
Telefon:	
(rusisht, anglisht dhe frëngjisht)

Aspekte të përgjithshme
të Karnetit TIR
Kjo broshurë është vënë në dispozicion nga IRU
ne menyre qe te siguroje udhezime operatorëve të
transportit, Shoqatave TIR dhe zyrtarëve doganorë.
Karnetat TIR përbëhen nga:
 Faqja mbuluese e Karnetit TIR
 Manifesti i verdhe i mallrave qe nuk mbahet
nga dogana
 Nje çift faqesh te bardha dhe jeshile
(me kunderfletat e tyre)
 Raporti i certifikuar
 Kapaku i pasmë me cep të shkëputshëm
Karnetat TIR janë të disponueshme me 6 dhe 14 fatura.
Çdo operacion TIR kërkon përdorimin e një çifti faturash
(1 të bardhë, 1 të gjelbër).
Shenim: Informacioni qe ndodhet ne kete broshure nuk
mund te perdoret ligjerisht. Konventa TIR është baza
ligjore për zhvillimin e procedurës TIR.
Që prej datës 1 korrik 2016, ekziston një faqosje e re
për Karnetat TIR. Megjithatë, IRU dhe Shoqatat do
të vazhdojnë të lëshojnë Karneta TIR me faqosjen
e vjetër deri në përfundim të stokut të tyre.
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Si ta përdorim këtë broshurë
Broshura ka nje imazh ne anen e majte te faqes ne
fjale dhe nje pershkrim ne anen e djathte se cfare
duhet bërë dhe nga kush.
F

KUSH

Kush e plotëson këtë faqe

KUR

Në cilën pikë të transportit TIR plotësohet
kjo faqe

ÇFARË

Emri i faqes. Të dhënat e fushave vijojnë
në seksionin tjetër të faqes së broshurës

VEPRIMET

Çfarë duhet bërë në secilën fazë, përveç
plotësimit ne pjeset e duhura te Karnetit
TIR, për shembull kontrolli i vulave dhe
heqja e faturave

Te detajeve te fushes ne kete seksione. Ju mund te
shihni nje shembull te seciles fushe te plotesuar sic
duhet ne anen e majte. Fushat jane koduar me ngyra ne
varesi te personit qe i ploteson ato. Per te ilustruar rolet
e aktoreve, ne kemi marre nje shembull te transportit
me 1 zyre doganore te nisjes dhe destinacionit.

Ukraina

E

D

Rumania

C

Bullgaria

A
B

Turqi

Kjo hartë tregon një shembull transporti nën mbulimin e një Karneti TIR

Të dhënat e itinerarit të zgjedhur për shembullin
ZYRA DOGANORE

VENDI

A

Zyra doganore e nisjes

Stamboll

Turqi

B

Zyra doganore e daljes

Kapikule

Turqi

C

Zyra doganore e hyrjes

Kapitan-Andreevo

Bullgaria

D

Zyra doganore e daljes

Siret

Rumania

E

Zyra doganore e hyrjes

Vadul-Siret

Ukraina

F

Zyra doganore e destinacionit

Kievskaya oblastnaya

Ukraina
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KUSH

Shoqata dhe Mbajtësi

KUR

Gjate leshimit lëshimin dhe para fillimit
te transportit

ÇFARË

Faqja mbuluese e Karnetit TIR

Fushat 1-4 te Plotesuara nga Shoqata në momentin e lëshimit
Fusha 01:	Data (ditë/muaj/vit) përfundimtare së Karnetit
TIR (maks. 75 ditë nga data e lëshimit, pa e
përfshirë atë datë) – Karneti TIR duhet të pranohet
nga zyra doganore e nisjes në këtë datë, ose
përpara saj, asnjëherë pasi të ketë skaduar
Fusha 02:	Të dhënat e Shoqatës
Fusha 03:	Të dhënat e plota të Mbajtësit, përfshi kodin
unik identifikues (rekomandohet vula)
Fusha 04:	Vula dhe firma e Shoqatës
Fushat 6-12 Plotësohen nga Mbajtësi përpara udhëtimit
Fusha 06:	Vendi/et e nisjes përfshi kodin ISO Alpha 3
Fusha 07:	Vendi/et e destinacionit përfshi kodin ISO Alpha 3
Fusha 08:	Numri i regjistrimit të mjetit
Fusha 09:	Numri dhe vlefshmëria e certifikatës doganore –
I pa aplikueshem në rastin e transportit të
mallrave të rënda dhe jashtë përmasave – duhet
të jetë e vlefshme për të gjithë transportin TIR
Fusha 10:	Nëse është kontejner, numri i identifikimit
Fusha 11:	Shenime (si mallra të rëndë dhe jashtë
përmasave)
Fusha 12:

Firma e mbajtesit

Shënime të përgjithshme
•
•
•
•

Në Karnetin TIR nuk duhet të bëhet asnjë fshirje apo korrigjim. Gabimet duhet të shënohen me kryq
dhe të shtohen korrigjimet (të cilat duhet të nenshkruhen nga autoritetet doganore).
Karneti TIR i përdorur për një kombinim mjetesh/kontejnerësh: Përmbajtja e secilit mjet
ose kontejner duhet të tregohet veçmas e paraprirë nga numri i regjistrimit.
Te dhenat e shenuara ne Karnetin TIR duhet te perputhen me formatin e meposhtem ditë/muaj/vit.
Zyrat doganore duhet te identifikohen nga emri i tyre dhe nese mundet vendin e tyre.

Si plotësohet një Karnet TIR

KUSH

Mbajtësi

KUR

Para fillimit të transportit

ÇFARË

Manifesti i verdhë jo-doganor i mallrave

VEPRIMET

Manifesti i verdhë jo-doganor i mallrave duhet
të plotësohet nga Mbajtësi dhe të dhënat të
përsëriten me shkrim të në të gjitha faturat
e Karnetit TIR, edhe nëse faturat nuk do të
përdoren. (Të dhënat e Mbajtësit duhet gjithashtu
të vendosen në fushën 5 të raportit të certifikuar)

Fusha 02:
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 mri(at) dhe vendndodhja e zyrës(ve) doganore
E
të nisjes (maksimumi 4 zyra doganore të nisjes
dhe destinacionit, pra, 3 nisje, 1 destinacion;
2 nisje, 2 destinacione, etj. Të gjitha nisjet duhet
të ndodhin para shkarkimit të parë. Mallrat duhet
të kalojnë të paktën një kufi ndërkombëtar)

Fusha 04: 	Detajet e plota të Mbajtësit, përfshi numrin
unik identifikues, si dhe regjistrimin dhe numrin
identifikues të operatorit ekonomik (EORI)
(rekomandohet vula)
Fusha 05:

Vendi/et e nisjes – përfshi kodin ISO Alpha 3

Fusha 06:

 endi/et e destinacionit – përfshi kodin ISO
V
Alpha 3

Fusha 07:

 umri i regjistrimit të mjetit (targa), kamionit
N
rimorkues dhe karrocerisë(ve)

Fusha 08:	Dokumentet e bashkëlidhur (CMR, Lista e
paketimit, etj.)
Fusha 09:

 ) Ndarja/et e ngarkeses – (sheno veçmas per
a
cdo ndarje ngarkese)
b) Shenimet e paketave (ne menyre qe te
identifikoni nje pakete specifike)

Fusha 10:

 umri dhe lloji i pakove dhe përshkrimi i mallrave
N
(HS kodi 6 shifror i komoditetit ne shtese te nje
gjuhe te rekomanduar te pershkrimit te mallrave)

Fusha 11:

Pesha e mallrave në kg

Fusha 12:

 mri(at) e zyrës(ve) doganore të destinacionit
E
dhe numri i pakove që do ti shperndahen secilit

Fusha 13,
14 dhe 15:	Nënshkrimi i Mbajtësit (me shkrim dore),
vendi dhe data (ditë/muaj/vit) e nënshkrimit
(rekomandohet vula e kompanisë)
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KUSH

Zyra doganore e nisjes A (dhe Mbajtësi)

KUR

Zyra doganore e nisjes A (dhe përpara nisjes
së transportit)

ÇFARË

Fatura dhe kundërfleta Nr. 1, fq. 1
Dogana:

VEPRIMET

 Verifikoni mallrat (duhet të jetë në përputhje
me manifestin e mallrave)
 Verifikoni vlefshmërinë e Karnetit TIR dhe
certifikatës doganore
 Kontrollon nëse janë vendosur tabelat TIR
 Vulosni kamionin
 Vulosni të gjitha faqet e dokumenteve të
bashkëlidhura dhe ia bashkëlidhni Karnetit
TIR
 Plotësoni, hiqni dhe arkivoni Faturën Nr. 1
 Karneti i kthehet shoferit

Fatura/Volet Nr. 1
Fushat 2-15 duhet të jenë plotësuar nga Mbajtësi para
transportit (shih fq. 5).
Për përdorim zyrtar: Çdo informacion që lehtëson kontrollin
doganor, p.sh. numri i dokumentit të mëparshëm doganor, etj.
Fusha 16:

 r. i vulës – duhet të plotësohet ne cdo flete
N
të Karnetit TIR

Fusha 17:	Data (ditë/muaj/vit), vula & firma e
zyres Doganore te Nisjes A – duhen te
plotesohen ne cdo faqe të Karnetit TIR
Fusha 18:	Emri dhe, nëse është e përshtatshme,
vendndodhja e zyrës doganore të nisjes A
Fusha 19:	Shënojeni nëse vulat janë të paprekura
(nuk aplikohet në nisje)
Fusha 20:	Limiti kohor që transporti të arrijë deri në zyrën
doganore të daljes B në këtë vend (opsionale)
Fusha 21:	Identifikimi i zyrës doganore të nisjes A
Te Nr.°:	Numri në regjistrin doganor që i është caktuar
këtij operacioni TIR
Fusha 22:	Tjetër: Nje itinerar p.sh. Zyra doganore e
Daljes B, mund te specifikohet ketu
Fusha 23:	Data (ditë/muaj/vit), vula & firma zyrres
doganore te Nisjes A
Ky informacion kopjohet në fushat 18-23 të faturës 2, fq. 2
Kundërfleta/Souche Nr. 1
Fusha 01:

Identifikimi i zyrës doganore të nisjes A

Fusha 02:	Numri në regjistrin doganor në zyrën doganore
të nisjes A
Fusha 03:	Numri i vulave të vendosura
Fusha 04:	Shënojeni nëse vulat janë të paprekura
(nuk aplikohet në nisje)
Fusha 05:	Tjetër: (itinerari – opsional)
Fusha 06:	Data (ditë/muaj/vit), vula dhe nënshkrimi i zyrës
doganore të nisjes A, që vërteton se Dogana ka
pranuar operacionin TIR

Shënime të përgjithshme
•

Të gjitha kundërfletët mbesin gjithmonë në Karnetin TIR.
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KUSH

Zyra doganore e daljes B (dhe Mbajtësi)

KUR

Zyra doganore e daljes B
(dhe e nisjes A dhe përpara nisjes së transportit)

ÇFARË

Fatura dhe kundërfleta Nr. 2, fq. 2
Dogana:

VEPRIMET

Kontrolloni nëse vulat janë të paprekura dhe
se nuk ka pasur hyrje me forcë në kamion.
Verifikoni që fusha 6 e kundërfletës Nr. 1,
fq. 1 të jetë vulosur, perndryshe Karneti nuk
mund të pranohet. Mbush dhe hiqni faturën 2
dhe regjistroni në regjistrin doganor të zyrës
doganore të daljes B, dergo çertifikaten e
terminimit (seksioni i heqshëm me fushat 18-28)
në zyrën doganore të nisjes A.

Fleta/Volet Nr. 2
Fushat 2-15 duhet te jene te plotesuara Mbajtësi
përpara transportit (shikoni fq. 5 të kësaj broshure).
Fushat 16-23 duhet të jenë plotësuar nga zyra doganore
e nisjes A.
Fusha 24:

Emri dhe identifikimi i zyrës doganore të daljes B

Fusha 25:	Shënojeni nëse vulat janë të paprekura
Fusha 26:	Nëse mallrat janë shkarkuar, sa pako
(të plotësohet vetëm nga një zyrë doganore
e destinacionit)
Fusha 27:	Vërejtje – nëse ka ndonjë problem (vulat e
thyera/mallra që mungojnë) shënoni me një R
të madhe dhe përshkruani problemin.Në varësi
të rrethanave, mund të duhet të plotësohet
Raporti i Certifikuar (shikoni broshurën fq. 10).
Fusha 28:	Data (ditë/muaj/vit), vula & firma e doganave
të daljes B
Kundërfleta/Souche Nr. 2
Fusha 01:

Identifikimi i zyrës doganore të daljes B

Fusha 02:	Shënojeni nëse vulat janë të paprekura
Fusha 03:	Numri i pakove të shkarkuara (të plotësohet
vetëm nga zyra doganore e destinacionit)
Fusha 04:	Numri i vulës së re (nëse aplikohet)
Fusha 05:	Vërejtjet (si më lart, fusha 27)
Fusha 06:	Data (ditë/muaj/vit), vula dhe firma e doganës
së daljes B
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Si plotësohet një Karnet TIR

KUSH

Dogana (dhe Mbajtësi)

KUR

Zyra doganore e hyrjes C & Destinacionit D
(dhe para fillimit te transportit)

ÇFARË

Fletat dhe kundërfletët Nr. 1 dhe 2, fq. 3 dhe 4

VEPRIMET

Autoritetet doganore

Në zyrën doganore të hyrjes C
1.

K
 amioni dhe vulat jane kontrolluar

2.

P
 lotësohen pjesët e Karnetit TIR (I njejti proces si
zyra doganore e nisjes A e pershkruar ne fq. 9 te
kesaj broshure)

3.

F
 leta Numri 1 (fq. 3 e Karnetit TIR) mbahet dhe
regjistrohet dhe Karneti TIR i kthehet shoferit,
i cili procedon te zyra doganore e destinacionit/
daljes (këtu: zyra doganore e daljes D).

Në zyrën doganore të daljes D
Fleta/Volet Nr. 2
Fushat 2-15 duhet te jene te plotesuara nga Mbajtësi
përpara transportit (shikoni fq. 5 të kësaj broshure).
Fushat 16-17 janë plotësuar nga zyra doganore e nisjes A.
Fushat 18-23 dhe kundërfletët Nr. 1, fq. 3 janë plotësuar
në zyrën doganore të hyrjes C.
Fusha 24:

Emri dhe identifikimi i zyrës doganore të daljes D

Fusha 25:	Sheno nëse vulat janë të paprekura
Fusha 26:	Nëse mallrat janë shkarkuar, sa pako
(të plotësohet vetëm nga një zyrë doganore
e destinacionit)
Fusha 27:	Vërejtje – nëse ka ndonjë problem (vula të
thyera/mallra që mungojnë) shënoni me
një R të madhe dhe përshkruani problemin.
Në varësi të rrethanave, mund të jetë e
nevojshme të plotësohet Raporti i Certifikuar
(shikoni broshurën fq. 10).
Fusha 28:	Data (ditë/muaj/vit), vula dhe nënshkrimi i zyrës
doganore të daljes D
Kundërfleta/Souche Nr. 2
Fusha 01:

Identifikimi i zyrës doganore të daljes D

Fusha 02:	Sheno nëse vulat janë të paprekura
Fusha 03:	Numri i pakove të shkarkuara (të plotësohet
vetëm nga zyra doganore e destinacionit)
Fusha 04:	Numri i vulës së re (nëse aplikohet)
Fusha 05:	Vërejtjet (sa më lart, fusha 27)
Fusha 06:	Data (ditë/muaj/vit), vula & firma e doganës
së daljes B
Plotësoni dhe hiqni faqet 2 dhe 4 dhe regjistroni në
librin doganor të zyrës doganore të daljes D, dërgoni
certifikatën e përfundimit (seksioni i heqshëm me
fushat 18-28) në zyrën doganore të hyrjes C.
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KUSH

Dogana (dhe Mbajtësi)

KUR

Zyra doganore e hyrjes E dhe Destinacionit F
(& para fillimit te transportit)

ÇFARË

Faturat dhe kundërfletët Nr. 1 dhe 2, fq. 5 dhe 6

VEPRIMET

Autoritetet doganore

Në zyrën doganore të hyrjes E
1.

Kontrollohen kamioni dhe vulat

2.

Plotësohen pjesët e Karnetit TIR (i njëjti proces si
zyra doganore e nisjes A siç përshkruhet në fq. 6
të kësaj broshure)

3.

Fatura Nr. 1 (fq. 5 e Karnetit TIR) mbahet dhe regjistrohet
dhe Karneti TIR i kthehet shoferit, i cili procedon te zyra
doganore e destinacionit/daljes.

Në zyrën doganore të daljes
Nëse transporti kalon tranzit në vend, procedurat janë të
njëjta si me zyrën e mëparshme doganore e daljes
(shikoni fq. 8 të kësaj broshure).
Në zyrën doganore të destinacionit F
Nëse transporti është i destinuar për një zyrë doganore
të brendshme, atëherë ne mberritje, dogana:
1.

Kontrollojnë vulat (plumbçet) dhe mjetin,
Më pas thyeni vulat,
Krahasoni mallrat me manifestin. Nëse nuk
përputhet, shënohet një vërejtje në fushën 27.
Mund të jetë nevoja të plotësohet Raporti i
Certifikuar (shih fq. 10 të kësaj broshure).

2.

Fatura Nr. 2, fq. 6 do të plotësohet, do të mbahet dhe
regjistruar (shikoni fq. 7 të broshurës për detaje)

3.

Certifikata e terminimit (fatura Nr. 2, fushat 24-28) do të
plotësohet dhe dërgohet zyrës doganore të hyrjes E

4.

Do të plotësohet dhe vuloset kundërfleta Nr. 2

5.

Karneti TIR i kthehet shoferit

Në zyrën doganore të hyrjes E
Certifikata e përfundimit do të krahasohet me faturën Nr. 1
dhe operacioni TIR do të mbyllet.

Shënime të përgjithshme
•

Te dhenat e Terminimit SafeTIR do te transmetohen gjithashtu nga zyra doganore e
destinacionit F ne IRU per te konfirmuar terminimin e transportit TIR.
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Si plotësohet një Karnet TIR

KUSH

Autoritetet kompetente (dhe Mbajtësi)

KUR

Në rast aksidenti/parregullsish gjatë zhvillimit të
një transporti TIR (dhe fusha 5 përpara nisjes së
transportit)

ÇFARË

Raporti i Certifikuar (Procès-verbal de constat)

Raporti i Certifikuar duhet të qëndrojë në Karnetin TIR
dhe nje raport policie i bashkangjitet nese duhet.
Fusha 01:	
Zyra(t) doganore e nisjes emri(at) dhe
vendndodhja(et)
Fusha 04:	
Regjistrimi i mjetit dhe/ose numri i kontejnerit
Fusha 05:	Duhet plotesohet qe ne fillim me detajet
e Mbajtësit
Fusha 06:	
Vulat janë të paprekura/të prekura (shënoni)
Fusha 07:	
Ndarja/et (të)/kontejneri(ët) është/janë të
paprekura/të prekur (shënoni)
Fusha 08:	
Vërejtje/komente
Fusha 09:	
Zgjidhni dhe shënoni njërën nga këto: nuk
duket asnje mall nuk duket i humbur; mallrat e
pershkruara ne fushat 10-13 kane humbur (M) ose
jane shkaterruar (D) sic shenohet ne fushen 12
Fusha 10:	
a) Vendndodhja e ngarkeses
b) Identifiko shenimet ne pako
Fusha 11:	
Numri dhe lloji i pakove, përshkrimi i mallrave
Fusha 12:	
Shënoni me M per humbje ose D demtim
Fusha 13:	
Vërejtje – mbani shënim sasitë që mungojnë/janë
shkatërruar
Fusha 14:	
Data, vendi dhe rrethanat e aksidentit (përshkrim
i detajuar)
Fusha 15:	
Masat e marra për të lejuar vazhdimin e
operacionit TIR (zgjidhni dhe shënoni). Aplikohen
vulat e reja: numri i vulave dhe karakteristikat;
Mallrat transferohen te një mjet/kontejner
tjetër (në këtë rast shikoni fushën 16); Të tjera
Fusha 16:	
Nëse mallrat janë transferuar te një mjet/
kontejneri tjetër, specifikoni këtu të dhënat.
a) mjet – fusni numrin e regjistrimit Shënoni
sipas rastit nëse mjeti ka certifikatë doganore
ose jo dhe shënoni numrin dhe të dhënat
e vulës së vendosur. Nëse mallrat janë
vendosur në një kontejner të ri, shënoni
të dhënat, si me mjetin, në 16(b)
Fusha 17:	
Vendi, data, vula dhe nënshkrimi dhe të dhënat e
autoritetit që ka plotësuar raportin e certifikuar
Fusha 18:	
Nenshkrimi (vula dhe nënshkrimi) nga zyra
doganore e radhës e përfshirë në operacionin TIR.
Nëse mungojnë mallra ose janë shkatërruar, por
mbeten të tjera për t'u dorëzuar, manifesti
i mallrave të Karnetit TIR dhe numri i vulës
duhet të ndryshohen në të gjitha faturat dhe
të shënohen në kundërfletët përkatëse Nr. 2
(fusha 4) që qëndron në Karnetin TIR

Si plotësohet një Karnet TIR
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KUSH

Dogana

KUR

Nëse Karneti TIR mbahet nga dogana (p.sh. sepse
Karneti TIR është i pavlefshëm)

ÇFARË

Cepin qe griset mbrapa të Karnetit TIR

VEPRIMET

Vulat doganore, firmos dhe hiq karten, jepja
shoferit dhe mbaj karnetin TIR deri në mbyllje të
hetimit doganor
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