GARANTIMI
Neni 72
Garantuesi
Për qëllime të nenit 21 të ligjit, operatorët që duhet të garantojnë detyrimin e akcizës, janë:
1. Depozituesi i miratuar dhe dërguesi i regjistruar, të cilët garantojnë:
a) lëvizjen në pezullim të detyrimit të akcizës;
b) mbajtjen në pezullim të detyrimit të akcizës në magazinat fiskale.
2. Pritësi i regjistruar, përfaqësuesi fiskal dhe transportuesi, të cilët garantojnë lëvizjen në
pezullim të detyrimit të akcizës.
Neni 73
Garancia globale për magazinat fiskale të prodhimit/përpunimit
1. Për qëllime të nenit 22 të ligjit, shuma e garancisë që duhet paraqitur për të mbuluar rreziqet
eventuale që kanë të bëjnë me produktet e mbajtura në pezullim brenda magazinës fiskale të
prodhimit/përpunimit, duhet të përkojë me 5% deri në 15% të shumës së detyrimeve të akcizës
për tërësinë e produkteve, që u nënshtrohen detyrimeve të akcizës, të prodhuara në magazinën
fiskale të prodhimit/përpunimit gjatë vitit paraardhës ose të parashikuara për t’u prodhuar gjatë
një viti. Përcaktimi i përqindjes fikse të garancisë globale brenda alternativës së sipërpërmendur,
përcaktohet, rast pas rasti, nga autoriteti doganor në varësi të historikut të shkeljeve të kryera. Për
depozituesit e miratuar, të cilët nuk kanë qenë të pajisur me autorizim si tatimpagues akcize, me
aktivitet prodhimin e produkteve të akcizës, garancia globale do të jetë në masën 15%.
2. Shuma e garancisë për lëndët e para të produkteve energjetike, të parashikuara në nenin 50 të
ligjit, llogaritet në masën 15% të detyrimit të akcizës, të cilës do t’i nënshtrohej produkti i
gatshëm, i prodhuar gjatë një viti, llogaritur sipas nivelit më të lartë të akcizës të kategorisë së
produkteve energjetike të shtojcës 1 të ligjit.
3. Kjo garanci nuk mbulon lëvizjen nën pezullim të produkteve që i nënshtrohen ligjit të akcizës.
Neni 74
Administrimi dhe kontrolli i garancive në lëvizje dhe stokim
1. Për qëllime të nenit 31 të ligjit, administrimi dhe monitorimi i garancive bëhen në mënyrë të
centralizuar në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave.
2. Garancia në magazinën fiskale të stokimit/depozitimit dhe në lëvizje mbulon të gjitha rreziqet
e mundshme të krijuara nga të gjitha veprimtaritë që kryhen në të gjitha pikat e territorit. Ajo
debitohet nga llogaria e garantuesit dhe i kreditohet atij në momentin e mbylljes së lëvizjes së
mallrave apo daljes së produkteve nga magazinat fiskale të stokimit.

Neni 75
# VKM Nr. 30, datë 14.1.2015
Llogaritja e masës së garancisë
1. Për qëllime të nenit 23 të ligjit:
a) shuma e garancisë që duhet paraqitur për të mbuluar rreziqet që kanë të bëjnë me produktet e
mbajtura në pezullim, duhet të përkojë deri në 100% të detyrimeve të llogaritura të akcizës për
produktet e depozituara/stokuara;
b) shuma e garancisë që duhet paraqitur për të mbuluar rreziqet që kanë të bëjnë me produktet në
lëvizje me pezullim, duhet të përkojë me 100% të detyrimeve të llogaritura të akcizës.
c) shuma e garancisë për lëndët e para, produkte energjetike të parashikuara në nenin 50 të
ligjit, llogaritet në masën 100% të detyrimit të akcizës, së cilës do t’i nënshtrohej produkti i
gatshëm i prodhuar që gjendet në mjetin e transportit, llogaritur sipas nivelit më të lartë të
akcizës, të kategorisë së produkteve energjetike të shtojcës 1 të ligjit.
“ç) shuma e garancisë që duhet paraqitur nga operatorët që administrojnë veprimtarinë e pullave
fiskale, të referuar në nenin 50/1, është në vlerë fikse prej 10 000 000 (dhjetë milionë) lekësh.”.
“2. Shuma e garancisë vlerësohet dhe llogaritet nga zyra doganore mbikëqyrëse nga llogaria e
detyrimeve për produktet e akcizës sipas shtojcës 1 të ligjit dhe akteve nënligjore në fuqi.”.
2. Shuma e garancisë vlerësohet nga llogaria e detyrimeve për produktet e akcizës sipas shtojcës
1 të ligjit.
Neni 76
Formati i deklarimit të garancisë
# VKM 128, datë 20.2.2013
1. Për qëllime të nenit 24 të ligjit, formati i dokumentit të garancisë duhet të përmbajë të paktën
të dhëna të hollësishme për:
a) garantuesin, shoqërinë ndaj së cilës del garant, përfituesin dhe llojin e operacionit/ve për të
cilin/cilat lëshohet garancia;
b) angazhimin e garantuesit për vlerën dhe afatin e vlefshmërisë së garancisë, i cili nuk mund të
jetë më i vogël se 1 vit nga momenti i lëshimit, me mundësi rinovimi;
c) angazhimin e garantuesit për pagesën e detyrimit të garantuar prej tij pa kushte, menjëherë pas
kërkesës dhe pa qenë nevoja për argumentim të autoritetit doganor.
2. Formati i deklarimit të garancisë përcaktohet në aneksin 22 të këtij vendimi.
“3. Për qëllime të pikës 2 të nenit 105 të ligjit, dokumenti i garancisë duhet të përmbajë të paktën
të dhëna të hollësishme për:

a) garantuesin, apeluesin ndaj të cilit del garant, përfituesin (që është Drejtoria e Përgjithshme e
Doganave) dhe shumën e përgjithshme të sanksionit/eve për të cilën/cilat lëshohet garancia, si
dhe referencat (numrin, datën dhe degën doganore që e ka nxjerrë aktin) e vendimit ku është
përcaktuar masa e penalitetit;
b) angazhimin e garantuesit për garantimin e vlerës së plotë të penalitetit dhe afatin e
vlefshmërisë së garancisë, i cili do të jetë 6 (gjashtë) muaj nga momenti i lëshimit. Ky afat
mundet të zgjatet sipas kërkesës dhe nevojës së Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, rast pas
rasti;
c) angazhimin e garantuesit për pagesën prej tij pa kushte të shumës së përgjithshme të
sanksioneve të aplikuara për shkeljen, menjëherë pas kërkesës dhe pa qenë nevoja për
argumentim të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave.
4. Formati i garancisë përcaktohet në aneksin 23, që i bashkëlidhet këtij vendimi.”.

