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QELLIMI

-Te njihemi me ndryshimet që sjell Kodi i Ri Doganor.

- Masat e marra nga administrata doganore për periudhen
e tranzicionit deri në plotesimin e kushteve teknike për
zbatimin e ndryshimeve që sjell ky kod.

- Masat që duhet të merren nga operatorët ekonomik dhe
agjencitë doganore për krijimin e kushteve teknike për
zbatimin e kodit.



BAZA LIGJORE
1 Qershor 2017 
Ligji nr. 102/2014, dt 31 Korrik 2014, “Kodi
Doganor i Republikës së Shqipërisë”.

Projekt VKM 446/2017 dhe 447/2017 së bashku me 
anekset respektive

Shtojca C së bashku me anekset , pjesë e projekt
VKM 447/2017 – për periudhën tranzitore

3



Hyrja e mallrave

Deklarimi përmbledhës (para nisjes, para mbërritjes)
Deklarim në magazinim të përkohshëm
Deklarimi i paplote – i thjeshtuar (dokumenta, të dhëna)
Deklarim i centralizuar
Deklarim – hyrje në rregjistrat e deklaruesit- zhdoganimi
lokal



Afatet e paraqitjes se Deklarimit Permbledhes
(Legjislacioni i vjeter)

- NE RRUGE DETARE:
dy orëve nga hyrja e mallrave ne territorin shqiptar;

- NE MENYRA TE TJERA, TE NDRYSHME NGA AJO 
DETARE: 
një ore nga hyrja mallrave ne dogane.



Deklarimi përmbledhës i hyrjes

Afatet per deklarimin përmbledhës para mberritjes së mallrave:
1. Rrugë ujore :
- me konteiner - 24 ore para ngarkesës në anije
- Te tjera - 4 ore para mbërritjes
2. Në rrugë ajrore:
- 4 ore para mbërritjes së avionit
3. Në rrugë hekurudhore:
- 1 ore para mberritjes (stacioni i fundit 2 orë larg)
- 2 orë para mbërritjes kur stacioni i fundit mbi 2 ore larg)
4. Në rrugë tokësore:
- 1 orë para mbërritjes së mallrave



Deklarimi përmbledhës i daljes

Afatet per deklarimin përmbledhës para nisjes së mallrave:
1. Rrugë ujore:
- me konteiner- 24 ore para ngarkesës në anije
- Te tjera - 2 ore para nisjes
2. Në rrugë ajrore:
- 30 min para nisjes së avionit
3. Në rrugë hekurudhore:
- 1 ore para nisjes (stacioni i fundit 2 orë larg)
- 2 orë para nisjes kur stacioni i fundit mbi 2 ore larg)
4. Në rrugë tokësore: 
- 1 orë para nisjes së mallrave



Deklarimi përmbledhës
Te dhenat detyruese:

Artikujt, importuesi/kodi, deklaruesi/kodi, zyra doganore
hyrëse/eksportuese, vendodhja e mallrave, përshkrimi i
mallrave, kodi NK, lloji i paketimit, numri i pakove, identiteti i
mjeteve, nënshkrimi.

Si deklarim përmbledhës mund të sherbeje dhe një DAV ose
deklaratë e magazinimit të përkohshëm duke zbatuar afatet e
përcaktuara – për këtë njoftohet dega doganore



MAGAZINIMI I PERKOHSHEM 
(Legjislacioni i vjeter)

KUR MALLRAT JANË TRANSPORTUAR ME RRUGE DETARE:

- 10 dite nga dita kur depozitohet deklarata përmbledhëse

NE RAST SE MALLRAT JANË TRANSPORTUAR ME RRUGE TE TJERA 
TE NDRYSHME NGA AJO DETARE:

- 5 dite nga dita kur depozitohet deklarata përmbledhëse, 



Magazinim i përkohshëm
Deklarim për magazinim të përkohshëm

- manifesti në sistem
Afati i qëndrimit të mallrave në MP- 90 ditë

Mallrat në MP mund të kthehen në origjinë
nëpërmjet : “njoftimit të rieksportit”

Deklarimi në magazinim të përkohshëm mund të
merret dhe si deklarim përmbledhës i hyrjes.



DEKLARIMI NË DOGANË

Deklarimi në doganë DAV

Ndryshime të kodeve në DAV

- tipi i deklarates, procedurës

Do të përdoren kodet në Shtojcën C - Aneksi 5



Procedura të reja

Autorizim për statusin e OEA

Autorizim për lëshues të autorizuar-statusi shqiptar i mallrave;

Autorizim për përdorimin e deklaratës së thjeshtuar;

Autorizim për zhdoganimin e centralizuar;

Autorizim për hyrje në të dhënat në regjistrimet e deklaruesit- zhdoganimi lokal;

Autorizim për statusin e peshuesit të autorizuar të bananeve;

Autorizim për statusin e pritësit të autorizuar për operacionet TIR;

Autorizim për statusin e dërguesit të autorizuar për transitin;

 Autorizim për statusin e pritësit të autorizuar për transitin;

Autorizim për përdorimin e plumbçeve të një lloji të veçantë;

Autorizim për përdorimin e një deklarate transiti me të dhëna të reduktuara;

Autorizime për shërbime të rregullta të transportit detar;



Kriteret

Është i vendosur në territorin doganor të R.SH,
Deklaron se do të përdorë rregullisht procedurën;
Të mos ketë kryer shkelje të rënda ose të përsëritura të legjislacionit doganor dhe
tatimor; 
Të mos jetë i proceduar penalisht për vepra penale që lidhen me 

aktivitetin ekonomik të aplikues
Të ketë aftësi të mira paguese- bilanc pozitiv
Aftësi dhe kompetence në fushën doganore
Nivel të lartë kontrolli të veprimeve të tij dhe të lëvizjes së mallrave me anë të një
sistemi që menaxhon regjistrimet tregtare dhe, kur është me vend, edhe
regjistrimet e transportit, 

Një OEA – konsiderohet se i ploteson kriteret



Regjime të posaçme

1. Regjim transiti:
- Transit jashtëm dhe i brëndshëm
- Transit i përbashkët (NCTS)

2. Regjim magazinimi:
- Magazinë doganore
- Zonë e Lirë

3. Regjim përpunimi:
- Përpunim Aktiv
- Përpunim Pasiv

4. Përdorim i veçantë
- Lejim i Përkohshëm
- Përdorim përfundimtar (end-use)



TRANSITI

Thjeshtime në procedurën e transitit:

Statusi i dërguesit të autorizuar

Kryerja e operacioneve të transitit pa paraqitur mallrat në zyrën doganore të nisjes

Statusit i pritësit të autorizuar

Kryerja e operacioneve të transitit të destinacion pa paraqitur mallrat në zyrën doganore
të destinacionit

Përdorimi i plumbçeve të llojit të veçantë
Mundësi për të përdorur plumbçet vetjake



GARANCIA GLOBALE

Mund të autorizohet, kundrejt plotësimit të kritereve:

Depozitimi i një garancie globale, për të mbuluar shumën e
detyrimit të importit ose eksportit që i korrespondon borxhit
doganor, në lidhje me dy ose më shumë operacione, deklarata
ose regjime doganore.

Parashikon dhe reduktim ose heqje dore nga garancia- kerkon
autorizim



Perpunimi aktiv

Nën RPA importohen mallrat që i nënshtrohen operacioneve të përpunimit
Pa pagesen e detyrimit doganor, pagesave të tjera, apo masave të politikës
tregtare për aq sa ato nuk ndalojnë hyrjen/daljen ne RSh.
Identifikohen në produktet e përpunuara
Përdoret dhe për mallrat që i nënshtrohen operacioneve- për kalimin më pas në
qarkullim të lirë.
Afati i autorizimit deri në 5 vjet- lloji aktivitetit, kontratat, cikli prodhimit.
Perdorimi i mallrave ekuivalente
Afati i zëvëndësimit të mallrave ekuvalente - 6m deri 12m
-Perpunimi nen Kontrollin Doganor, RPA me rimbursim –inkorporohen ne 
RPA me pezullim

-Interesi kompensues – nuk aplikohet



Lejim i përkohshëm

Afati deri ne arritjen e qëllimit për të cilin mallrat 
janë importuar
Aktualisht jepet për 2 vjet, afati maksimal :10 vjet.

Formulari 302, - për deklarimin e mallrave të
im/eks nga Forcat e Nato-s

Carnet - CPD – lejimin i përkohshëm i mjeteve të
transportit



Përdorim përfundimtar end-use

Sipas këtij regjimi mallrat mundet të çlirohen për qarkullim të lirë
me përjashtim nga detyrimi ose me një reduktim për shkak të
përdorimit të tyre të veçantë.

Mallrat që mundet të përfshihen në këtë regjim përcaktohen në
NK.



MAGAZINA DOGANORE

MAGAZINË DOGANORE PUBLIKE E TIPIT I;
- përgjegjesia mbajtësi i autorizimit dhe i regjimit

MAGAZINË DOGANORE PUBLIKE E TIPIT II;
- përgjegjesia mbajtësi i regjimit

MAGAZINË DOGANORE PUBLIKE E TIPIT III 
- magazinë doganore në të cilën veprojnë autoritetet doganore;

MAGAZINË DOGANORE PRIVATE



Zonat e lira

Këshilli i Ministrave mund të përcaktojë pjesë të territorit doganor të
Republikës së Shqipërisë si zona të lira.

Për çdo zonë të lirë Këshilli i Ministrave përcakton planvendosjen dhe
pikat e hyrjes e të daljes.

Zonat e lira duhet të jenë të rrethuara.

Perimetri dhe pikat e hyrjes e të daljes së zonës së lirë i nënshtrohen
mbikëqyrjes doganore.

Personat, mallrat dhe mjetet e transportit që hyjnë ose dalin nga
zonat e lira janë objekt i kontrolleve doganore.



Vazhdimësia

- Për autorizimet që kanë një afat të kufizuar vlefshmërie, do te
vazhdojne te jene ne fuqi deri në përfundim të kësaj periudhe
ose 1 maj 2021, cilado qoftë më e hershme;

- Për të gjitha autorizimet e tjera, deri sa autorizimi të jetë
rivlerësuar në përputhje me nenin 243 (1) te projekt VKM 446.



VAZHDIMESIA

Rregullat procedurale për rivlerësimin e autorizimeve që janë në fuqi
më 1 Qershor 2017

- Vendimet në lidhje me ri-vlerësimin e një autorizimi në përputhje me 
nenin 243 (1) të projekt VKM 446/2017 duhet të merren përpara 1 
Maj 2020.

- Këto vendime do të revokojnë autorizimet objekt ri-vlerësimi dhe
sipas nevojës, do të jepen autorizime te reja. Vendimet do t’i
komunikohen mbajtësit të Autorizimit pa vonesë.

- Kur autorizimet e përmendura në nenin 244 të VKM 446/2017 
përmbajnë referenca të Ligjit nr.8449/1999 “Kodi Doganor i R.SH” 
ose VKM Nr. 205/1999 “Për dispozitat zbatuese të Ligjit nr. 
8449/1999”, ato do të lexohen në përputhje me tabelën e Aneksit 90 
të projekt VKM 446/2017.



OPERATORËT EKONOMIK

Kërkohet bashkëpunim dhe mirëkuptim pasi thjeshtimet doganore
bazohen në lehtësimin e procedurave të kryera në ambjentet e
doganës dhe kalimin në ambjentet e operatorit.
Të marrin masat e duhura për deklarimin përmbledhës duke
respektuar afatet e deklarimit.
Njohuri/kompetencë në fushën doganore të punonjësve që do të
kryejnë veprimet për deklarimin e mallrave.
Sistem kontrolli te veprimeve dhe lëvizjes së mallrave të zhvilluar
proceset logjistike dhe trajtimet për lloje të veçanta mallrash.
Standardet e duhura të sigurisë dhe mbrojtjes gjatë gjithë zinxhirit
furnizues.



SHTOJCA C
1. Kjo Shtojcë përcakton masat kalimtare të
përmendura në nenet 286 dhe 287 të Kodit deri kur
sistemet elektronike, të cilat janë të nevojshme për
zbatimin e dispozitave të Kodit të jenë funksionale.

2. Kërkesat e të dhënave, formatet dhe kodet, të
cilat duhet të zbatohen për periudhën transitore të
përcaktuara në VKM Nr. 446/2017 dhe VKM Nr.
447/2017, që përcaktojnë rregulla të detajuara për
zbatimin e disa dispozitave të Kodit Doganor, janë
përcaktuar në këtë Shtojcë.



FALEMINDERIT PËR VËMËNDJEN !

s_procedurat@dogana.gov.al

h_duro@dogana.gov.al

l_zita@dogana.gov.al

mailto:s_procedurat@dogana.gov.al
mailto:h_duro@dogana.gov.al
mailto:l_zita@dogana.gov.al
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