Neni 59
Pushimi i vlefshmërisë së autorizimit për magazinë fiskale në rastet e shpërbërjes ose me
kërkesë të depozituesit të miratuar
1. Për qëllime të shkronjave “a” dhe “b” të pikës 5 të nenit 20 të ligjit, pushimi i vlefshmërisë së
autorizimit të magazinës fiskale bëhet bazuar në kërkesën me shkrim të depozituesit të miratuar,
drejtuar zyrës doganore mbikëqyrëse.
2. Kërkesa për pushim të vlefshmërisë së një autorizimi, për shkak të shpërbërjes së një personi
juridik apo heqjes dorë vullnetarisht nga autorizimi bëhet minimalisht dy muaj përpara
procedurës ligjore për shpërbërjen sipas legjislacionit në fuqi apo afatit të parashikuar/të
vendosur prej tij për heqjen dorë vullnetarisht nga autorizimi.
3. Kërkesa duhet të përmbajë informacion për:
a) datën efektive të mbarimit të shfrytëzimit apo të mbylljes së magazinës fiskale;
b) stokun e disponueshëm për tip produkti, volumet e të cilëve janë objekt i një inventari fizik në
prani të autoritetit doganor;
c) destinacionin që shfrytëzuesi synon t’i japë stokut, përfshirë edhe mbetjet e produkteve.
4. Zyra doganore mbikëqyrëse, pas marrjes së kërkesës kryen kontrollet dhe verifikimet e
nevojshme dhe, në përfundim të tyre, përgatit një raport të hollësishëm, të cilin ia përcjell, së
bashku me dosjen përkatëse, Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave.
5. Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, pas shqyrtimit të dosjes dhe të raportit të zyrës doganore
mbikëqyrëse, merr vendimin për mbylljen e autorizimit, duke përcaktuar detyrimet respektive të
nevojshme për mbylljen e regjimit për depozituesin e miratuar, si dhe për zyrën doganore
mbikëqyrëse dhe ua komunikon të dyja palëve.
Neni 60
Pushimi i vlefshmërisë së autorizimit për magazinë fiskale në rastin e revokimit nga
autoritetet doganore
1. Për qëllime të pikës 4 të pikës 5 shkronja “c” dhe të pikës 6 të nenit 20 të ligjit, pushimi i
vlefshmërisë së një autorizimi mund të bëhet me nismën e autoriteteve doganore përmes
revokimit.
2. Për qëllime të shkronjës “h” “ë” të pikës 6 të nenit 20 të ligjit, disa nga rastet, por pa u
kufizuar, të cilat çojnë në revokim të autorizimit, mund të jenë:
a) çdo ndryshim i ndonjërit prej elementeve përbërëse të magazinës fiskale që nuk ka qenë objekt
i ndonjë autorizimi modifikues;
b) kur depozituesi i miratuar tregon mungesë mirëkuptimi dhe konkretisht:

i) provokon çdo lloj pengese apo vonese për të zbatuar kontrollin dhe në rast se ai nuk paraqet
asnjë arsye për këtë vonesë apo në rast se autoritetet doganore nuk binden nga argumentimi i
arsyes;
ii) mjaftohet vetëm duke dhënë çelësat e magazinave, depove etj. dhe refuzon të shoqërojë
autoritetet doganore gjatë kryerjes së kontrolleve.
“3. Me konstatimin e njërit prej rasteve të parashikuara në shkronjat “a”, “b” dhe “ë”, të pikës 6,
të nenit 20, të ligjit, dhe në përputhje me shkronjën “d”, të pikës 6, të nenit 20, të ligjit, Drejtoria
e Përgjithshme e Doganave merr vendim për pezullimin e autorizimit, për një afat deri në 30 ditë.
Ky vendim paraqet arsyet e këtij pezullimi dhe u njoftohet operatorit ekonomik dhe zyrës
doganore mbikëqyrëse, e cila merr të gjitha masat e duhura për të siguruar që gjatë këtij afati
kohor operatori ekonomik të mos kryejë asnjë aktivitet tregtar në magazinën fiskale.
4. Kur operatori ekonomik nuk ka mundur të rregullojë situatën brenda 30 ditëve, por siguron që
kushtet mund të përmbushen nëse afati i pezullimit zgjatet, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
mund të shtyjë afatin e pezullimit edhe për 30 ditë të tjera.
5. Nëse brenda afatit të pezullimit operatori ekonomik plotëson kushtet dhe kriteret që duhet të
plotësohen sipas ligjit, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave anulon pezullimin dhe informon
operatorin ekonomik dhe zyrën doganore mbikëqyrëse lidhur me këtë vendim.”.
3.6. Nëse brenda këtij afati kohor, të përcaktuar në pikat 3 dhe 4, operatori ekonomik nuk
plotëson mangësitë që kanë çuar në pezullimin e autorizimit, Drejtoria e Përgjithshme e
Doganave merr vendim për revokimin e autorizimit:
a) duke njoftuar zyrën doganore mbikëqyrëse dhe depozituesin e miratuar në lidhje me vendimin
e revokimit;
b) duke përcaktuar detyrat e zyrës doganore mbikëqyrëse për procedurat e mëtejshme;
c) duke përcaktuar detyrimet e depozituesit të miratuar për procedurat e mëtejshme;
ç) duke përcaktuar të drejtën e depozituesit të miratuar për t’u ankimuar dhe organin pranë të cilit
ushtrohet ky ankimim”.
Neni 61
Mbyllja e regjimit
1. Mbyllja e regjimit në rastet e parashikuara në nenet 59 dhe 60 të këtij vendimi, konsiston në
dhënien e një destinacioni për mallrat nën pezullim detyrimesh, si më poshtë vijon:
a) hedhje për konsum;
b) eksport;
c) rieksport;
ç) dërgim në një magazinë tjetër fiskale;
d) shkatërrim.
2. Depozituesi i miratuar shkëputet nga detyrimet e tij vetëm pas shlyerjes së të gjitha detyrimeve
fiskale për të gjitha produktet e vendosura nën regjimin e pezullimit të detyrimeve.

