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I. OBJEKTI I ANALIZËS

 Të evidentojë disa nga problematikat më të ndjeshme të biznesit 
mbi praktikat doganore në import dhe eksport;

 Të ofrojë rekomandime të konsultuara që kanë mundësi për 
adresim të shpejtë dhe konkret në thjeshtim të disa proçedurave.
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1. METODOLOGJIA 

Desk
research

• Strategji, ligje/akte, nënligjore, dokumenta ndërkombetare-
OECD, BE, CEFTA, BB, etj.

• Të dhëna INSTAT

Konsultim

• Reagime te biznesit te mbledhura nga Sekretariati per 2015-2017 (rreth 
30 cështje)

• 25 Takime me biznese, institucione publike, ekspertë të fushës

• Takim konsultimi me eksperte (18 të pranishëm) nga biznesi dhe 
administrata doganore 

Anketim 

• Forum diskutimi online: Mars – Prill 2017 me pyetje të hapura

• 23 kompani përgjigjur onlinë në mënyrë anonime
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II. KONTEKSTI
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Burimi: Doing Business, World Bank
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2.1 KONTEKSTI – DISA NGA ZHVILLIMET
KRYESORE NË PROCEDURAT DOGANORE

Kodi i Ri Doganor Kanali Jeshil

Sistemi i 
Përbashkët i 
Tranzitit me 

Kosovën 

Zhdoganimi Lokal 
Operatori 

Ekonomik i 
Autorizuar
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 Në import kontrollet normale janë të zakonshme dhe pa probleme. Ato me grupet e monitorimit 

dhe antikontrabanda janë me problematikët;

 Nëse dogana do të kontrollojë, pse duhet të paguaj unë shpenzimet e shkarkimit;

 Subjekti nuk ka akses në sistem, në mënyrë që të bëjë rakordimin e llogarive;

 Proçedura e kanalit jeshil duhet të jetë më frekuente;

 Përdorimi i çmimeve të referencës është shumë arkaik;

 Çmimet e referencës krijojnë një ngërç në marrëdhënien e Biznesit me Autoritetin Doganor dhe 

Tatimor

 Bërja funksionale e single window veçanërisht për çertifikatat fitosanitare dhe mallrat me përdorim 

të dyfishtë

2.2 KONTEKSTI – REAGIME NGA BIZNESET



III. ÇËSHTJET KRYESORE TË NDESHURA

• Konkurrueshmeria e bizneseve

• Te ardhurat doganore

• Pajtueshmeria fiskale (rimbursimi i TVSH)

• Standarte të ndryshme zbatimi në praktikë/ Paqartësi për bizneset/KLSH

Çmimet e referencës 

• Ndryshim i klasifikimeve tarifore te mallit që çon në çmim reference ose 
tarifë doganore

• Funksionimi/përgjigjet e laboratorit të doganës

• Masat administrative për korrigjim deklarate pa efekt financiar

Ndryshimi i 
Klasifikimeve Tarifore 

• Numri i lartë dhe i përsëritur i kontrolleve/ Antikontrabanda

• Kosto e lartë për bizneset/mungesa e ambjenteve të kontrollit në 
doganë

Kontrollet Fizike

• Procedurat online për autorizime/vërtetime;
• Shkëmbim informacionit ndërmjet institucioneve
• Informimi, transparenca/ mallrat e falsifikuara
• Ankimi administrativ jo efikas

Komunikimi me 
biznesin
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3.1 GJETJE DHE REKOMANDIME – KONSOLIDIMI I 
KUADRIT LIGJOR
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Përgatitja në kohë e legjislacionit
sekondar. Informimi dhe konsultimi me
biznesin si një praktikë e mirë për
nxitjen e partneritetit.

Ndonëse Kuadri Ligjor Doganor është
i mirëpërcaktuar sipas direktivave të
BE-së, biznesi nuk është ende i
informuar/konsultuar mbi aktet
nënligjore (për tu miratuar) të Kodit
të ri që hyn në fuqi në 1 Qershor
2017.

GJETJE REKOMANDIME



3.2 GJETJE DHE REKOMANDIME – DINAMIKA E 
ZBATIMIT TË CMIMEVE TË REFERENCËS
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1. Dokumentimi i qartë dhe gjurmim në sistemin e brendshëm të DPD
të mënyrave të llogaritjes së vlerës doganore:

Manual i qartë për rivlerësimet doganore (rishikim Udhëzimi Nr.25, dt
30.11.2007)

Akti i inspektimit të formatohet në sistem për të dokumentuar mënyrat
alternative të vlerësimit

Autoritetet doganore të venë në dispozicion të biznesit (fizikisht ose
elektronikisht) aktin e detajuar të inspektimit.

2. Përditësimi në website i listës së të dhënave të disponueshme me
datën e fundit të raportimit. 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;

3. MF dhe DPD të konsiderojnë me një akt/urdhër heqjen e cmimeve të
referencës për shpenzimet e transportit me kontenier;

4. 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 KLSh.

1. Bizneset/agjentët doganor nuk njoftohen me
shkrim mbi argumentat e vlerësimit doganor.
Bizneset shprehen të paragjykuara nga
administrate doganore për faturat e mallrave.

2. Zbatim i ndryshëm i cmimeve të
referencës në degë të ndryshme
doganore (vendet nga BE, USA apo
Turqia). Lista e të dhënave të
disponueshme e papërditësuar.

3. Zbatimi i cmimeve të referencës në
vlerën e transportit ndërkombëtar të
mallrave me kontenier, (p.sh.
transporti detar nga Kina).

4. Biznesi ndjen peshën e rezultateve të
auditit të KLSh ndaj administratës
doganore.

GJETJE REKOMANDIME



3.3 GJETJE DHE REKOMANDIME – NDRYSHIMI I 
KLASIFIKIMIT TARIFOR
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1. 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.

2. Të promovohet në faqen e internetit të DPD mundësia për 
aplikim nga bizneset për Informacion Tarifor i Detyrueshëm. 
Të publikohen të gjitha vendimet e marra mbi këto kërkesa.

3. Të rritet bashkëpunimi me Shoqatat e Biznesit dhe roli i tyre 
për të nxitur përdorimin e këtij mekanizmi (Informacion 
Tarifor i Detyrueshëm).

1. Ndryshim jo “i argumentuar” i
klasifikimit tarifor të mallrave

2. Përdorim i kufizuar i Informacionit 
Tarifor të detyrueshëm –
Mungesa e ndërgjegjësimit të
biznesit

GJETJE REKOMANDIME



3.4 GJETJE DHE REKOMANDIME –
KONTROLLET FIZIKE: BALANCA E DUHUR NDËRMJET SIGURISË
DHE LEHTËSIMIT TË TREGTISË
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1. 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). Publikimi i të dhënave mbi kontrollet si pjesë e
raportit vjetor të performancës të administratës
doganore për të rritur transparencën dhe
llogaridhënien ndaj taksapaguesve;

2. 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 fizike që
kryhen në ambjentet e operatorëve ekonomikë ku gjatë
shkarkimit të mallit të ketë dhe përfaqësues të
autoritetit doganor.

1. Kontrollet fizike mbeten të
shpeshta dhe të përsëritura
(nënprodukte të mishit, skrap,
vajrat e makinave, etj.)

2. Kostot e larta për biznesin gjatë
kontrolleve fizike - Mungesa e ambjenteve
të përshtatshme për kontrolle (si psh.
Durrës).

GJETJE REKOMANDIME



3.5 GJETJE DHE REKOMANDIME –
KOMUNIKIMI PËR NJË PARTNERITET, ADMINISTRATË DOGANORE 
- BIZNES 
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1. Aplikimet për autorizime apo vërtetime mund të depozitiohen në rrugë 
elektronike dhe të mundësohet njohja e dokumentave të skanuara, (p.sh. 
importimi i makinerive, regjimet RPA, etj). Bizneseve të mos iu kërkohen 
vërtetim mbi situatën financiare në doganë, kur administrata doganore 
mund ta verifikojë vetë në sistem statusin e operatorit ekonomik 

2. Qartësi më të madhe për biznesin ndërmjet orareve të publikuara edhe ne 
faqen e DPD-së dhe atyre faktike në pika doganore.

3. Të rritet shkëmbimi online i informacionit ose aksesit për një numër të 
caktuar të dhënash, si psh. rasti i detyrimeve fiskale për të reduktuar barrën 
për biznesin dhe rritur shpejtësinë e procesimit të shkëmbimeve tregtare 

4. Të bëhet rikonfigurimi i faqes së internetit, mundësisht të testohet me 
bizneset për ta bërë më informative dhe të përdorshme nga bizneset, 
publikimi i një plani vjetor konsultimi me biznesin, mundësisht dhe në 
rrethe (të konsiderohet si indikator performance numri i bizneseve të 
konsultuara në vit). 

5. Mbështetje financiare për DPD për ngritjen e një strukture të dedikuar 
“shërbim/këshillim” për asistencë dhe komunikim te vazhdueshëm me 
operatorët ekonomikë dhe shoqatat e biznesit.

1. Bizneset shprehen harxhojnë kohë
të paarsyeshme në procedurat për
autorizime dhe vërtetime

2. Ndonëse ka përpjekje për shërbim
24 orë nga Dogana, orar i kufizuar i
doganës së Tiranës për
eksportuesit.

3. Mungesa e komunikimit të shpejtë
ndërmjet institucioneve publike në
përgjigje të kërkesave të biznesit
(tatime – dogana –AKU, etj.)

4. Ndonëse janë ndërmarrë reforma të 
rëndësishme nga DPD, nuk ka një 
qasje proaktive të DPD në 
konsultimin dhe informimin e 
biznesit. Nevojë për institucionalizim 
të marrëdhënieve me biznesin. 

GJETJE REKOMANDIME



 Vlera doganore e mallrave - vlera e transaksionit kundrejt të 
dhënave të disponueshme: Implikimet për bizneset dhe 
administratën doganore

 Klasifikimi tarifor i mallrave

 Efektiviteti i kontrolleve fizike-sistemi i menaxhimit të riskut

 Ndërveprimi i administratës doganore me sektorin privat, 
shkëmbimi onlinë i informacionit, konsultimi dhe informimi.
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III. DISKUTIM MBI GJETJET DHE REKOMANDIMET 



FALEMINDERIT!
www.investment.com.al
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