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Përjashtimet për karburantin e përdorur në anijet e peshkimit
1. Për qëllime të shkronjës “d” të pikës 3 të nenit 10 të ligjit, kushdo që synon të përdorë produkte
energjetike për qëllime përdorimi në anijet e peshkimit, duhet të marrë statusin e pritësit të regjistruar
dhe njëkohësisht edhe përdoruesit të përjashtuar.
2. Shoqëritë furnizuese të karburantit (gazoilit) për anijet e peshkimit janë vetëm shoqëritë aksionare,
të licencuara në bazë të nenit 4 të ligjit nr. 8450, datë 24.2.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe
tregtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre”, të cilat disponojnë magazina doganore ose
magazina fiskale.
3. Do të furnizohen me karburant pa akcizë të gjitha anijet e peshkimit, persona juridikë dhe fizikë, të
cilët:
a) janë të pajisur me licencë peshkimi;
b) janë të regjistruar pranë organeve tatimore dhe shesin prodhimin e tyre me faturë tatimore me
TVSH. Vlera totale e karburantit të furnizuar (konsumuar) gjatë një 6-mujori nuk mund të jetë më e
madhe se 80% e vlerës totale të produktit të peshkimit të shitur me faturë tatimore me TVSH, gjatë
kësaj periudhe;
c) janë të regjistruar në regjistrin detar dhe në regjistrin e flotës së peshkimit;
ç) janë të siguruar sipas ligjit për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit, pas miratimit të
tarifave përkatëse të sigurimit nga autoriteti kompetent;
d) kanë të punësuar dhe të regjistruar për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore një
numër jo më pak se:
i) (dy) persona për anijet deri në 15 metra gjatësi;
ii) (tre) persona për anijet mbi 15 metra deri në 24 metra gjatësi;
iii) (katër) persona për anijet mbi 24 metra gjatësi.
dh) janë subjekte aktive të regjistruara, të cilat nuk kanë detyrime ndaj organeve tatimore dhe
doganore.
4. Statusi i përdoruesit të përjashtuar nënkupton lëshimin e autorizimit të përjashtimit.
5. Subjektet përfituese të përjashtimit aplikojnë pranë autoritetit doganor, duke paraqitur
dokumentacionin e mëposhtëm:
a) Të dhëna për sasinë dhe cilësinë e produktit të akcizës për t’u përjashtuar;
b) Konfirmimin zyrtar nga autoritetet përgjegjëse për peshkimin për plotësimin e kushteve të
parashikuara në pikën 3. Në rastet e mosplotësimit të kushtit të shkronjës “b” të pikës 3 të këtij neni,
për faturimin e shitjeve me TVSH në masën e përcaktuar, nuk kryhet asnjë veprim pa shlyer më parë
shumën e detyrimit korrespondues, të llogaritur sipas këtij kushti;
c) Kopjen e kontratës së shitblerjes me depozituesin e miratuar që disponon produktin e akcizës.
6. Autoriteti doganor, brenda 7 (shtatë) ditësh, miraton ose refuzon autorizimin për përjashtimin sipas
formularit të përcaktuar në aneksin 2 të këtij vendimi.
7. Përfituesi i përjashtimit i paraqet depozituesit të miratuar apo administratorit të magazinës
doganore/të lirë autorizimin e përjashtimit.
8. Depozituesi i miratuar/përfaqësuesi fiskal, bazuar në autorizimin e përjashtimit të përfituesit harton
dokumentin DSHA për lëvizjen nën pezullim në adresë të pritësit të regjistruar.

9. Për produktet e akcizës të përjashtuara, depozituesi i miratuar ka detyrimin që të identifikojë me
denatyrues (ngjyrues dhe shënjues) produktet e përjashtuara. Forma dhe përmbajtja e detyruesit
(ngjyrues dhe shënjues) miratohet me udhëzim të Ministrit të Financave.
10. Përfituesi i përjashtimit merr në dorëzim produktin e shoqëruar me dokumentin DSHA, të lëshuar
sipas pikës 8 të këtij neni.
11. Me mbërritjen në destinacion, pritësi i regjistruar, nëpërmjet dokumentit DSHA, deklaron hedhjen
për konsum të produktit të akcizës me përjashtim. Karburanti depozitohet në një depozitë të posaçme,
të instaluar nga pritësi i regjistruar me leje paraprake të autoritetit portual brenda ambienteve portuale
të mbikëqyrura nga autoritetet portuale dhe doganore.
12. Përdorimi i produkteve sipas deklarimit duhet të regjistrohet në një regjistër sipas rubrikave të
mëposhtme:
a) Të dhënat në dokumentin DSHA: numri, data, lloji i produktit, sasia;
b) Të dhënat për përdorimin e produktit të akcizës në mënyrë kronologjike ditore për secilën anije.
13. Autoriteti doganor ushtron kontrolle periodike mbi subjektin përfitues të përjashtimit.
14. Në rast se gjatë kontrollit rezulton se ka pasur pasaktësi ose pavërtetësi të dokumenteve, subjekti
përfitues i përjashtimit duhet të kthejë të gjithë shumën e përjashtuar dhe mbi të zbatohen masat dhe
penalitetet e përcaktuara nga ligji.
15. Detyrimet e pikës 3, të këtij neni, lindin edhe në rastin kur një subjekt peshkimi furnizohet me
gazoil jashtë Republikës së Shqipërisë, si furnizim bordi. Sasitë e blera jashtë Republikës së
Shqipërisë regjistrohen nga autoriteti doganor.

