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I. 
 

KUADRI LIGJOR NË 
FUSHËN DOGANORE 

Rekomandim 1. Përgatitja në kohë e legjislacionit sekondar dhe 

konsultimi me biznesin, si nje praktikë e mirë për nxitjen e 

partneritetit. 

 

1. Përgatitja dhe miratimi në kohë e legjislacionit sekondar për të 

siguruar zbatimin me rigorozitet të Kodit të Ri Doganor.  

  

2. Faza kalimtare deri në zëvendësimin e kuadrit ligjor doganor dhe 

hyrjen në fuqi në datën 1 Qershor 2017 të Kodit Doganor të ri, 

duhet të shfrytëzohet nga DPD në takime dhe tryeza të 

rrumbullakëta me biznese, ekspertë, agjenci doganore, shoqata 

biznesi etj., për të marrë mendime, opinione, për të bërë të njohur 

dhe për të konsultuar me të gjitha palët e interesuara, përgatitjen e 

këtyre akteve nënligjore ku me rëndësi të posaçme është VKM 

“Për Dispozitat Zbatuese te Kodit Doganor”. 

 

 

DPD/MF Afatshkurtër 
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II. 

 
 TË DHËNAT E 

DISPONUESHME (ÇMIMET 
E REFERENCËS) 

 
 
 
 
 

 

Rekomandim 2. Dokumentimi i qartë dhe gjurmimi në sistemin e 
brendshëm të DPD të mënyrave të llogaritjes së vlerës doganore 
 
Për të qartësuar procedurat, si për administratën doganore dhe për 

biznesin sugjerohen: 

1. Një manual më i qartë me hapat që duhet të ndiqen për 

rivlerësimet doganore (rishikim i Udhëzimit Nr. 25 Datë 

30.11.2007) duke reduktuar faktorët që duhet të analizojë/ndjekë 

doganieri në njohjen e vlerës së transaksionit.  

2. Akti i inspektimit të përgatitur duhet të ketë të qartë të gjitha hapat 

që ndiqen dhe te jetë i formatuar në sistem për të dokumentuar 

mënyrat alternative të vlerësimit.  

3. Autoritetet doganore të vënë në dispozicion të operatorit 

ekonomik (të printuar apo elektronikisht) aktin e inspektimit i cili 

mban shenime për vlerën doganore dhe rezultatet e kontrollit fizik 

nëse ka. 

DPD Afatshkurtër 

Rekomandim 3. Përditësimi në Website i listës së të dhënave të 

disponueshme 

Për të rritur transparencën dhe besimin me biznesin është e nevojshme që 

lista të jetë e përditësuar me historikun e azhornimeve të saj. Të 

evidentohet dhe procesi i konsultimit me bizneset apo burime të tjera dhe 

data e përditësimit të listës. 

MF/DPD  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afatshkurtër 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

 Rekomandim 4. Publikimi i të dhënave mbi zbatimin e çmimeve të 

referencës nga DPD dhe rastet më të ndeshura të lidhura me 

origjinën e mallrave, natyrën e mallrave, etj. 

DPD të publikojë periodikisht ose si pjesë e raportit vjetor të punës të 

dhëna mbi  zbatimin e vlerësimeve alternative të vlerës doganore sidomos 

çmimeve të referencës, mënyrës së adresimit të rasteve më tipike, etj.   

DPD 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vazhdimësi 
 
 
 
 
 
 
 

Rekomandim 5. MF dhe DPD të konsiderojnë me një akt/urdhër 

heqjen e cmimeve të referencës për shpenzimet e transportit me 

kontenier. 

MF/DPD 
 
 
 

            

Afatshkurtër 
 
 
 
 

Rekomandim 6. Interpretimi me anë të një Vendimi të Këshillit të 

Ministrave për procedurat që duhet të ndiqen për zbatimin e duhur 

të rekomandimeve të lëna nga raportet e KLSh1.   

Organet e administratës publike përfshirë dhe administratën doganore 

duhet të shqyrtojnë me grupe pune detyrat dhe rekomandimet e lëna nga 

KLSh, duke shmangur zbatimin a priori dhe automatikisht të tyre, sidomos në 

rastin kur nga zbatimi i tyre arbitrar dhe me efekt prapaveprues, cënohet 

siguria juridike dhe të drejta të ligjshme të bizneseve.  

              KM Afatshkurtër 
 

                                                           
1 Kjo cështje ka qenë objekt i analizës së KI edhe në kuadër të Temës: “Për Përmirësimin e Mekanizmave të Zgjidhjes Së Mosmarrëveshjeve Midis Biznesit dhe Administratës Publike” në Mars 2016 si dhe 

pjesë e matricës së rekomandimeve në kuadër të kësaj teme. Duke konsideruar se kjo problematikë shfaqet në mënyrë ciklike në raportet e institucioneve midis tyre dhe në raportet e vetë këtyre të fundit me 

bizneset, Sekretariati vlerëson se kjo çështje duhet të marrë një vëmendje më të madhe për zgjidhj 
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III. 
 

KLASIFIKIMI TARIFOR I 
MALLRAVE 

Rekomandim 7. Degët doganore t’i kthejnë biznesit përgjigje me 

shkrim mbi konkluzionet e laboratorit të doganës kur merret mostër 

për analizë duke argumentuar arsyet e ndryshimit të klasifikimit 

tarifor të mallit. 

DPD Afatshkurtër 
 
 
 
 
 

Rekomandim 8. Të promovohet në faqen e internetit të DPD 

mundësia për aplikim nga bizneset për Informacion Tarifor i 

Detyrueshëm si dhe të publikohen të gjitha vendimet e marra mbi 

këto kërkesa. Njëkohësisht të rritet bashkëpunimi me Shoqatat e 

Biznesit dhe roli i tyre për të nxitur përdorimin e këtij mekanizmi. 

 
DPD 

 
Afatshkurtër 

 

 
 
 

 
IV. 

 
EFIÇENCA E 

KONTROLLEVE FIZIKE 
 

Rekomandim 9. Publikimi i të dhënave mbi llojet e kontrolleve (pa 

përfshirë të dhënat mbi indikatorët e riskut apo gjetjet nga kontrollet 

të cilat janë për përdorim të brendshëm të DPD) si pjesë e raportit 

vjetor të performancës të administratës doganore për të rritur 

transparencën dhe llogaridhënien ndaj taksapaguesve. 

MF/DPD Vazhdimësi 

Rekomandim 10. Të shikohet mundësia e reduktimit të kontrolleve 

fizike nëpërmjet përditësimit të vazhdueshëm të indikatorëve të 

riskut, investimit në sisteme të Inteligjencës dhe IT dhe koordinimit 

të kontrolleve me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve (zbatimi i 

kanalit blu). Investimi i vazhdueshëm në teknologjinë e informacionit për 

të mundësuar përditësimin e indikatorëve dhe shkembimin e informacionit 

midis agjencive ligjzbatuese do të rritë efiçencës e sistemit të menaxhimit të 

riskut. Këto masa do të adresojnë edhe kërkesat e Kodit Doganor të ri 

lidhur me analizën paraprake të riskut mbi bazën e depozitimit paraprak të 

informacionit nga operatorët ekonomikë 

DPD Vazhdimësi 

 Rekomandim 11. Të ndërtohen ambiente të përshtatshme për 

kontroll fizik pranë degëve doganore. Në pamundësi për realizimin 

e këtij rekomandimi në afat të shkurtër, të rritet numri i kontrolleve 

MF/DPD Afatgjatë 
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fizike që kryhen në ambjentet e operatorëve ekonomikë ku gjatë  

gjatë shkarkimit të mallit të ketë dhe përfaqësues të autoritetit 

doganor. Arritja e objektivave të mësipërm kërkon mbështetjen nga 

Qeveria me buxhet dhe burime njerëzore në dispozicion të DPD. 

 

V. 

INSTITUCIONALIZIMI I 

INFORMIMIT DHE 

KONSULTIMI ME 

BIZNESET 

 

Rekomandim 12: Të bëhet rikonfigurimi i faqes së internetit, 

mundësisht të testohet me bizneset për ta bërë më informative dhe 

të përdorshme nga bizneset. Të pasurohet me informacion dhe 

udhëzime sqaruese në shqip dhe anglisht. Të shikohet mundësia e 

registrimit të bizneseve në faqe për të marrë njoftimet në kohë reale. 

Sugjerohet që informacioni të jetë më i përditësuar dhe plotësuar me 

sqarime dhe udhëzime për bizneset si dhe mundësisht dhe në gjuhën 

angleze. 

DPD Afatshkurtër 
 

Rekomandim 13. Të konsiderohet publikimi i një plani konsultimi 

me përfaqësuesit e komunitetit të biznesit ndoshta dhe sektorial. 

Konsultimi me grupet e interesit i dispozitave zbatuese të kodit të ri 

doganor që janë në proces hartimi nga DPD dhe Ministria e 

Financave.  Sekretariati mund të shërbejë si një mekanizëm për të ofruar 

mundësi konsultimi me grupe të caktuara interesi.  

DPD/MF Afatshkurtër 

Rekomandim 14. Mbështetje financiare për DPD për ngritjen e një 

strukture të dedikuar për të ofruar asistencë dhe komunikim të 

vazhdueshëm me operatorët ekonomikë dhe shoqatat e biznesit.  

MF Afatmesëm 

 

VI. 

TË TJERA 

Rekomandim 15: Aplikimet për autorizime të bëhen online 

1. Aplikimet për autorizime apo vërtetime mund të depozitohen në 
rrugë elektronike dhe të mundësohet njohja e dokumentave të 
skanuara.  

2. Bizneseve të mos iu kërkohen vërtetim mbi situatën financiare në 

DPD Afatshkurtër 
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doganë, kur administrata doganore mund ta verifikojë vetë në 
sistem statusin e operatorit ekonomik.    

 Rekomandim 16: Të konsiderohet publikimi i një plani konsultimi 

me përfaqësuesit e komunitetit të biznesit ndoshta dhe sektorial. 

Konsultimi me grupet e interesit i dispozitave zbatuese të kodit të ri 

doganor qe janë në proces hartimi nga DPD dhe Ministria e 

Financave është i domosdoshëm. Numri i bizneseve të konsultuara 

duhet të jetë indikator i performancës për DPD dhe pjesë e 

raportimit vjetor .   

DPD Afatshkurtër 

 Rekomandim 17: Të rritet shkëmbimi online i informacionit ose 

aksesit për një numër të caktuar të dhënash për të reduktuar barrën 

për biznesin dhe rritur shpejtësinë e proçesimit të shkëmbimeve 

tregtare, si psh. rasti i vertetimit te detyrimeve fiskale.  

DPD/DPT Afatmesëm 

Matrica e Rekomandimeve Mbi Lehtësimin e Procedurave Doganore është rezultat i Notës Teknike përgatitur nga Sekretariati i Këshillit të Investimeve gjatë 

Prill- Maj 2017. Qëllimi i Matricës është të përmbledhë Rekomandimet dhe Zgjidhjet e propozuara në Notën Teknike. Gjithashtu, Matrica shërben 

edhe si një Plan i Brendshëm Monitorues i Sekretariatit në mënyrë që të ndjekë zbatimin e Rekomandimeve sipas afateve të mëposhtme: 

 Afatshkurtër- periudhë nga 1 muaj në 6 muaj.                   Afatmesëm – periudhë nga 6 muaj në 1 vit.  

 Afatgjatë- periudhë mbi 1 vit.                                            Vazhdimësi                                                                                  
                                                                                                               

 

SHKURTIME:                

DPD- Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 

DPT-Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 

KM-Këshilli i Ministrave 

KI- Këshilli i Investimeve 

MF- Ministria e Financave 


