Aneksi 4
Lista e operacioneve të përpunimit ose proceseve që kërkohet t’i nënshtrohen mallrat joorigjinuese në mënyrë që produkti përfundimtar të përfitojë statusin e origjinës.
Kodi HS

Përshkrimi i produktit

(1)
Kapitulli 1

(2)
Kafshët e gjalla

Kapitulli 2

Mishi dhe të brëndëshmet e
ngrë-nëshme të mishit

Kapitulli 3

Peshku e kafshët guackore të
nenujëshme, molusqet e
kafshët e tjera jovertebrore
ujore
Produktet bulmetore; vezet e
zogjve; mjalte natyral;
produkte të ngrenshme me
origjine prej kafshëve, të
papërfshira dhe të
paspecifikuara diku tjetër,
përveç:
Dhalle, qumesht e krem i
prerë, kos, kefir e qumësht e
krem tjetër të fermentuara ose
të acidifikuara, nëse janë ose
jo të koncentruara ose që
përmbajnë sheqer shtesë ose
lëndë të tjera ëmbëlsuese ose
lëndë aromatizuese ose që
për-mbajnë fruta, arra ose
kakao shtesë

Ex Kapitulli 4

0403

Ex Kapitulli 5

ex 0502

Kapitulli 6

Produktet me origjinë prej
kaf-shëve, të papërfshira dhe
të paspecifikuara diku tjetër;
përveç
Qime dhe lesh të derrave të
përgatitur, derrave të tredhur
ose derrave të egër
Pemët dhe bimët e tjera, të
gjalla; zhardhokët, rrënjët dhe
të ngjash-met me to; lulet e
prera dhe gjeth-najat
zbukuruese

Kapitulli 7

Zarzavatet e ngrënëshme dhe
rrenjet dhe tuberat perkates

Kapitulli 8

Frutat dhe arrat e
ngrënëshme; lëkurat e
agrumeve ose të pjeprave

ex Kapitulli 9

Kafe, çaj, mate dhe erëza,
përveç:

Punimi ose përpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u
jep statusin e origjinës
(3)
or
(4)
Të gjitha kafshët e kapitullit 1 të
për-dorura janë tërësisht
origjinuese
Prodhime në të cilat të gjitha
materia-let e Kapitujve 1 dhe 2 të
përdorur janë tërësisht origjinuese
Prodhime në të cilat të gjitha
materia-let e Kapitullit 3 të
përdorur janë tërësisht origjinuese
Prodhime në të cilat të gjitha
materia-let e Kapitullit 4 të
përdorur janë tërësisht origjinuese

Prodhime në të cilat :
- Të gjitha materialet e Kapitullit
4 të përdorur janë tërësisht
origjinuese
- Të gjitha lëngjet e frutave
(përjashtuar ato të ananasit, qitros
ose greipfrutit) të kreut 2009 të
përdorur janë origjinuese
- vlera e çdo materiali të përdorur
të Kapitullit 17 nuk kalon vleren
prej 30% të çmimit ex-ëorks të
produktit
Prodhime në të cilat të gjitha
materialet e Kapitullit 5 të
përdorur janë tërësisht origjinuese
Pastrimi, disifektimi, ndarja dhe
drejtimi i qimeve dhe leshit
Prodhime në të cilat :
- të gjitha materialet e Kapitullit 6
të përdorur janë tërësisht
origjinuese
- vlera e çdo materiali të përdorur
nuk kalon vleren prej 50% të
çmimit ex-ëorks të produktit
Prodhime në të cilat të gjitha
materialet e Kapitullit 7 të
përdorur janë tërësisht origjinuese
Prodhime në të cilat :
- të gjitha frutat dhe arrat të
përdorur janë tërësisht origjinuese
- vlera e çdo materiali të
Kapitullit 17 të përdorur nuk
kalon vleren prej 30% të çmimit
ex-ëorks të produktit
Prodhime në të cilat të gjitha
materialet e kapitullit 9 të
përdorur janë tërësisht origjinuese

Kodi HS

Përshkrimi i produktit

(1)
0901

ex 0910

(2)
Kafe, nëse është ose jo e
pjekur ose e dekafezuar;
lëvoret e lëkurat e kafesë;
zëvëndësuesit e kafesë që
përmbajnë kafe në çdo porcion
Çaj, nëse është ose jo i
aromatizu-ar
Përzierje të erëxave

Kapitulli 10

Drithërat

ex Kapitulli 11

Produktet e industrisë
bluajtëse; malt; niseshtetë;
inuline; gluteni i grurit,
përveç

ex 1106

Miell, kokrriza e pluhur i
zarzavateve të thara
leguminoze të kreut Nr. 0713
Farat vajore e frutat me
përmbaj-tje vajore; kokrra,
fara e fruta të përziera; bimët
industriale ose medicinale;
kashta e tagjia
Lac; gomë natyrale, rrëshirat,
gomërrëshirat e oleo-rrëshirat
(për shëmbull, balsamet)

0902

Kapitulli 12

1301

1302

Kapitulli 14

ex Kapitulli 15

1501

Lëngje e ekstrakte vegjetale;
substanca pektike, pektinatet
e pektatet; agar-agar e lëndë
të tjera ngjitëse e trashëse,
nëse janë ose jo të
modifikuara, të rrjedhura nga
produktet vegje-tale :
- Ngjitësa dhe trashësa, të
modi-fikuara ose të rrjedhura
nga produktet vegjetale
- Të tjera

Materialet vegjetale që
përdoren për thurje; produktet
vegjetale të papërfshira e të
paspecifikuara diku tjetër
Vajra e dhjamra prej kafshëve
ose vegjetale e produktet e
ndar-jes së tyre; yndyrna të
për-gatitura të ngrënëshme;
dyllët prej kafshëve ose
vegjetale, përveç :
Dhjam derri (përfshirë sallon)
e dhjami i shpendëve, ndryshe
nga ai i kreut 0209 ose 1503 :
- Dhjamra prej kockave ose
mbetjeve

-

Të tjera

Punimi ose përpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u
jep statusin e origjinës
(3)
or
(4)
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu

Prodhime prej materialeve të çdo
kreu
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu
Prodhime në të cilat të gjitha
materialet e Kapitullit 10 të
përdorur janë tërësisht origjinuese
Prodhime në të cilat të gjitha
drithrat, zarzavatet e ngrënëshme,
rrënjët e tuberat e Kreut 0714 ose
fruta të përdorur janë tërësisht
origjinuese
Tharja dhe bluarja e zarzavadeve
leguminoze të kreut 0708
Prodhime në të cilat të gjitha
materialet e Kapitullit 12 të
përdorur janë tërësisht origjinuese

Prodhime në të cilat vlera e çdo
ma-teriali të kreut 1301 të
përdorur nuk mund të kalojë 50%
të çmimit ex-ëorks të produktit

Prodhime nga ngjitësat dhe
trashësat e pamodifikuar
Prodhime në të cilat vlera të gjitha
materialeve të përdorur nuk kalon
50% të çmimit ex-ëorks të
produktit
Prodhime në të cilat të gjitha materialet të Kapitullit 14 të
përdorur janë tërësisht origjinuese
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit

Prodhime prej materialeve të çdo
kreu përveç atyre të krerëve 0203,
0206 ose 0207 ose kockave të
kreut 0506
Prodhime prej mishi ose të

Kodi HS

Përshkrimi i produktit

(1)

(2)

1502

Dhjami i gjedhëve, deleve ose
dhive, ndryshe nga ato të
kreut 1503
- Dhjamra prej kockave ose
mbetjeve

- Të tjera

1504

Dhjamra e vajra dhe
fraksionet e tyre, të peshkut
ose të sisorëve detare, nëse
janë ose jo të rafinu-ara, por
jo të modifikuara kimikisht :
- Fraksione solide

- Të tjera

ex 1505

Lanolin e rafinuar

1506

Dhjamra e vajra të tjera me
origji-në prej kafshëve e
fraksionet e ty-re, nëse janë
ose jo të rafinuara, por jo të
modifikuara kimikisht :
- Fraksione solide

- Të tjera

1507 deri 1515

1516

Vajra vegjetale e fraksionet e
tij :
- Soje, kikiriku, palme, kopre,
thelb palme, babasu, vaj
tungu e oitika, dyllë mersine e
japonez, fraksionet e vajit të
jajobës e vajra për përdorime
teknike e indus-triale të
ndryshme nga prodhimet e
ushqimit për konsum njerëzor
- Fraksionet solide,
përjashtuar ato të vajit jajoba
Të tjera

Yndyrna me origjinë prej
kafshëve ose vegjetale dhe
vajra dhe fraksionet e tyre,
tërësisht ose pjesërisht të
hidrogjenizuara, të
interesterifikuara, të
riesterifikua-ra ose të

Punimi ose përpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u
jep statusin e origjinës
(3)
or
(4)
brëndsh-meve të ngrënëshme të
derrit të kreut 0203 ose 0206 ose
mishit ose të brendshmeve të
ngrënshme të shpendëve të kreut
0207

Prodhime prej materialeve të çdo
kreu përveç atyre të krerëve 0201,
0202, 0204 ose 0206 ose kockave
të kreut 0506
Prodhime në të cilat të gjitha
materi-alet e Kapitullit 2 të
përdorur janë tërësisht origjinuese

Prodhime nga materiale të çdo
kreu, përfshirë materiale të tjera të
kreut 1504
Prodhime në të cilat të gjithë
materi-alet e Kapitujve 2 dhe 3 të
përdorur duhet të jenë tërësisht
origjinuese
Prodhime prej vajrave të leshit të
papërpunuar të kreut 1505

Prodhime nga materiale të çdo
kreu, përfshirë materiale të tjera të
kreut 1506
Prodhime në të cilat të gjithë
materi-alet e Kapitullit 2 të
përdorur janë tërësisht origjinuese

Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit

Prodhime prej materialeve të tjera
të kreut 1507 deri 1515
Prodhime në të cilat të gjitha
materialet vegjetale të përdorura
janë tërësisht origjinuese
Prodhime në të cilat :
- të gjitha materialet e Kapitullit 2
të përdorur janë tërësisht
origjinuese
- të gjithë materialet vegjetale të
për-dorur janë tërësisht
origjinuese. Megjithatë, materialet

Kodi HS

Përshkrimi i produktit

(1)

(2)
elaidinifikuara, nëse janë ose
jo të rafinuara, por jo më tej të
përgatitura
Margarinë; përzierjet ose
përga-titjet e ngrënëshme të
vajrave e dhjamrave vegjetale
ose prej kaf-shëve ose vajra
ose të fraksioneve të
yndyrnave ose vajrave të
ndryshme të këtij Kapitulli, të
ndryshme nga yndyrnat ose
vajrat e ngrënshme ose të
fraksioneve të tyre të kreut
1516
Ushqimet e përgatitura prej
mishit, prej peshkut ose prej
krustaceve, prej molusqeve
ose prej kafshëve të tjera
jovertebrore ujore

1517

Kapitulli 16

ex Kapitulli 17
ex 1701

1702

Sheqernat dhe ëmbëlsirat prej
sheqeri, përveç :
Sheqer i prodhuar nga kallam
sheqeri ose nga panxhar
sheqeri e saharoza kimikisht e
pastër, në gjëndje të ngurtë, të
aromatizuar ose lëndë
ngjyruese
Sheqerëra të tjera, përfshirë
laktozen, maltozen, glukozen
e fruktozen kimikisht të
pastra, në gjëndje të ngurtë;
shurupet e sheqerit që nuk
përmbajnë lëndë aromatizuese
e ngjyruese shtesë; mjaltë
artificial, nëse është ose jo i
përzier me mjaltë natyral;
karamel :
- Maltoza dhe fruktoza të
pastra kimikisht
- Sheqerëra të tjera në forma
të ngurta, të aromatizuara ose
të ngjyrosura
-

ex 1703

1704

Të tjera

Melasat e rezultuara nga ekstragimi ose rafinimi i sheqerit,
të aromatizuara ose të
ngjyrosura
Embëlsirat prej sheqerit
(përfshirë çokollatën e
bardhë), që nuk përmbajnë
kakao

Punimi ose përpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u
jep statusin e origjinës
(3)
or
(4)
e krerëve 1507, 1508, 1511 dhe
1513 mund të përdoren
Prodhime në të cilat :
- të gjitha materialet e Kapitullit 2
dhe 4 të përdorur janë tërësisht
origjinuese
- të gjithë materialet bimore të
përdo-rur janë tërësisht
origjinuese. Megjithatë, materialet
e krerëve 1507, 1508, 1511 dhe
1513 mund të përdo-ren

Prodhime:
- prej kafshëve të Kapitullit 1,
dhe/ose
- në të cilët të gjitha materialet e
Kapitullit 3 të përdorur janë
tërësisht origjinuese
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit
Prodhime në të cilat vlera e çdo
materiali të Kapitullit 17 të
përdorur nuk kalon 30% të çmimit
ex-ëorks të produktit

Prodhime prej materialeve të çdo
kreu përfshirë materiale të tjera të
kreut 1702
Prodhime në të cilat vlera e çdo
materiali të Kapitullit 17 të
përdorur nuk kalon 30% të çmimit
ex-ëorks të produktit
Prodhime në të cilat të gjithë
materialet e përdorur janë
origjinuese
Prodhime në të cilat vlera e çdo
materiali të Kapitullit 17 të
përdorur nuk kalon 30% të çmimit
ex-ëorks të produktit
Prodhime:
- prej materialeve të çdo kreu
përveç atij të produktit, dhe
- në të cilat vlera e çdo materiali
të Kapitullit 17 të përdorur nuk
kalon
30% të çmimit ex-ëorks të
produktit

Kodi HS

Përshkrimi i produktit

(1)
Kapitulli 18

(2)
Kakao e përgatitjet prej
kakaos

1901

Ekstrakt malti; përgatitjet
ushqi-more prej miellit,
kokrrizave, ni-seshtesë ose
ekstraktit të maltit, që nuk
përmbajnë kakao ose që
përmbajnë kakao ndaj peshës
me pak së 40% të llogaritur
mbi një bazë totalisht të
çyndyrosur, të paspecifikuara
e të papërfshira diku tjetër;
përgatitjet ushqimore të
mallrave të krerëve Nr.0401
deri 0404, që nuk përmbajnë
kakao ose që përmbajnë
kakao ndaj peshës më pak së
5 % të llogaritur mbi një bazë
totalisht të çyndyrosur, të
papërfshira e të
paspecifikuara diku tjetër
- Ekstrakt malti
-

1902

1903

Të tjera

Brumrat, nëse janë ose jo të
gatu-ar ose të mbushur (me
mish ose me substanca të
tjera) ose të për-gatitur
ndryshe, të tilla si spageti,
makarona, makarona petë,
lasa-nje, gnocchi, ravioli,
kaneloni; couscous nëse janë
ose jo të për-gatitur :
- Me përmbajtje 20% ose me
pak sipas peshës të mishit, të
brëndës-meve të mishit,
peshkut, krustan-ceve ose
molusqeve
- Me përmbajtje më shumë se
20% sipas peshës të mishit, të
brëndëshmeve të mishit,
peshkut, krustanceve ose
molusqeve

Tapioka e zëvëndësuesit e tij
përgatitur nga niseshteja, në
formën e fetëzave, kokrrave,

Punimi ose përpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u
jep statusin e origjinës
(3)
or
(4)
Prodhime:
- prej materialeve të çdo kreu
përveç atij të produktit , dhe
- në të cilat vlera e çdo materiali
te
Kapitullit 17 të përdorur nuk
kalon
30% të çmimit ex-ëorks të
produktit

Prodhime prej drithrave të
Kapitullit 10
Prodhime:
- prej materialeve të çdo kreu
përveç atij të produktit , dhe
- në të cilat vlera e çdo materiali
të Kapitullit 17 të përdorur nuk
kalon 30% të çmimit ex-ëorks të
produktit

Prodhime në të cilat të gjithë
drithrat e nënproduktet e tyre
(përjashtuar mie-llin durum e
nënproduktet e tij) të përdorur
janë tërësisht origjinuese
Prodhime në të cilat :
- të gjitha drithrat dhe
nënproduktet (përveç miellit
durum dhe nënproduk-teve të tij)
të përdorura janë tërësisht
origjinuese, dhe
- të gjitha materialet e Kapitullit 2
dhe 3 të përdorur janë tërësisht
origjinuese
Prodhime prej materialeve të çdo
kapitulli, përveç nisështësë së
patates të kreut 1108

Kodi HS

Përshkrimi i produktit

(1)

(2)
margaritarëve, topthash ose
në forma të ngjashme
Ushqimet e përgatitura fituar
prej bymimit ose pjekjes së
drithrave ose të produkteve të
tyre (p.sh. fetëza drithi);
drithrat (ndryshe nga misri (si
drith)) në formë kokrre ose në
formë fetëzash ose kokrra të
punuara ndryshe (për-veç
miellit e kokrrizave të
miellit), të paragatuara ose të
për-gatitura ndryshe, të
papërfshira ose të
paspecifikuara diku tjetër
Bukë, torta, kek, biskota e
produkte të tjera të furrëtarit,
nëse përmbajnë ose jo kakao;
nafore, hapet (kapsulat) bosh
të një lloji të përshtatshëm për
qellime far-maceutike, vaferet
me shtresa, letër orizi e
produkte të ngjashme
Përgatitje prej zarzavateve,
fruta-ve, arrave ose pjesëve të
tjera të bimëve, përveç :

1904

1905

ex Kapitulli 20

ex 2001

ex 2004
dhe 2005

2006

2007

ex 2008

Yams, panxhar e pjesë të tjera
të ngrënëshme të ngjashme të
bimë-ve, me përmbajtje 5%
ose më shumë sipas peshës të
niseshtesë, të përgatitura ose
të ruajtura në uthull ose në
acid acetic
Patate në formë mielli, mielli
të trashë ose ciflash, të
përgatitura ose të ruajtura
ndryshe nga në uthull ose në
acid acetik
Zarzavate, fruta, arra, lëkura
fru-tash e pjesë të tjera të
bimëve, të ruajtura në sheqer
(të thara, të sheqerosura ose të
kristalizuara)
Reçelet, peltet e frutave,
marma-latat, pure frutash ose
arrash e brum frutash ose arra,
që janë për-gatitje të gatuara,
nëse përmbajnë ose jo sheqer
ose lëndë të tjera ëmbëlsuese
shtesë
- Arra, që nuk përmbajnë
sheqer ose aromatikë shtesë

- Gjalp kikiriku; përzierje të
bazu-ara në drithra; zemra
palme; misër (drith)
- Të tjera, përveç frutave dhe
arra-ve të gatura ndryshe nga
me avull ose vlim me ujë,

Punimi ose përpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u
jep statusin e origjinës
(3)
or
(4)

Prodhime :
- prej materialeve të çdo kreu,
përveç atyre të kreut 1806,
- në të cilat të gjithë drithrat e
miellrat (përveç miellit durum e
nënproduktve të tij e misrit zea
indurata) të përdorur janë
tërësisht origjinuese, dhe
- në të cilën vlera e çdo materiali
të Kapitullit 17 të përdorur nuk
kalon 30% të çmimit ex-ëorks të
produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu përveç atyre të Kapitullit 11

Prodhime në të cilat të gjithë
frutat, arrat ose zarzavatet e
përdorura janë tërësisht
origjinuese
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu përveç atij të produktit

Prodhime prej materialeve të çdo
kreu përveç atij të produktit

Prodhime në të cilën vlera e çdo
materiali të Kapitullit 17 të
përdorur nuk kalon 30% të çmimit
ex-ëorks të produktit
Prodhime:
- prej materialeve të çdo kreu,
përveç atij të produktit , dhe
- në të cilat vlera e çdo materiali
të Kapitullit 17 të përdorur nuk
kalon 30% të çmimit ex-ëorks të
produktit
Prodhime në të cilat vlera e arrave
dhe vajrave bimore origjinuese të
kreut 0801, 0802 dhe 1202 deri
1207 të përdorur e kalon 60% të
çmimit ex-ëorks të produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit
Prodhime:
- prej materialeve të çdo kreu,
përveç atij të produktit, dhe

Kodi HS

Përshkrimi i produktit

(1)

(2)
duke mos për-mbajtur sheqer
shtesë, të ngrira

2009

Lëngje frutash (përfshirë
mushtin e rrushit) e lëngje
zarzavatesh, të pafermentuara
e që nuk përm-bajnë lëndë
alkoolike shtesë, nëse
përmbajnë sheqer ose lëndë të
tjera ëmbëlsuese shtesë
Përgatitje të ndryshme të
ngrënëshme, përveç :
Ekstrakte, esenca e
konçentrate, të kafesë, çajit
ose matesë dhe përgatitjet me
bazë të këtyre pro-dukteve ose
me bazë të kafesë, çajit ose
matesë; çikore e pjekur e
zëvëndësuesit e tjerë të pjekur
të kafesë, dhe ekstraktet,
esencat dhe konçentratet prej
tyre
Salcat e përgatitjet prej tyre;
erëza të përziera e
aromatizues të përzi-er; miell
e kokrriza mielli mustar-de e
mustarde të përgatitur :
- Salcat e përgatitjet prej tyre;
erëza të përziera e
aromatizues të përzierë

ex Kapitulli 21
2101

2103

ex 2104

- Miell mustarde dhe ushqim
dhe mustardë e përgatitur
Supat e lëngjet e mishit si dhe
përgatitjet prej tyre

2106

Përgatitje ushqimore të papërfshira e të paspecifikuara diku
tjetër

ex Kapitulli 22

Pijet, alkoolet dhe uthullat;
përveç :

2202

Ujrat, përfshirë ujrat minerale
e ujrat e gazuar, që përmbajnë
she-qer ose lëndë të tjera
ëmbëlsuese ose aromatizuese,
shtesë, e pije të tjera joalkoolike, pa përfshirë lëngun
e frutave ose të zarzavate-ve
të kreut Nr. 2009

Punimi ose përpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u
jep statusin e origjinës
(3)
or
(4)
- në të cilat vlera e çdo materiali
të Kapitullit 17 të përdorur nuk
kalon 30% të çmimit ex-ëorks të
produktit
Prodhime:
- prej materialeve të çdo kreu,
përveç atij të produktit, dhe
- në të cilat vlera e çdo materiali
të Kapitullit 17 të përdorur nuk
kalon 30% të çmimit ex-ëorks të
produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit
Prodhime:
- prej materialeve të çdo kreu,
përveç atij të produktit, dhe
- në të cilat të gjitha çikoret e
përdorura janë tërësisht
origjinuese

Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit .
Megjithatë miell e kokrriza mielli
mustardë dhe mustardë e
përgatitur mund të përdoren
Prodhime prej materiale të çdo
kreu
Prodhime prej materiale të çdo
kreu përveç zarzvateve të
përgatitura ose të ruajtura të kreut
2002 deri 2005
Prodhime:
- prej materialeve të çdo kreu,
përveç atij të produktit, dhe
- në të cilat vlera e çdo materiali
të Kapitullit 17 të përdorur nuk
kalon 30% të çmimit ex-ëorks të
produktit
Prodhime:
- prej materialeve të çdo kreu,
përveç atij të produktit,
- në të cilat i gjithë rrushi ose çdo
nënprodukt rrushi i përdorur janë
origjinuese
Prodhime:
- prej materialeve të çdo kreu,
përveç atij të produktit,
- në të cilat vlera e çdo materiali
të Kapitullit 17 të përdorur nuk
kalon 30% të çmimit ex-ëorks të
produktit, dhe
- në të cilat çdo lëng frutash të
përdorur (përveç lëngjeve të
ananasit, qitros dhe greit-frutit)

Kodi HS

Përshkrimi i produktit

(1)

(2)

2207

Alkool etilik jo i denatyruar i
një force alkoolike ndaj
volumit prej 80% vol ose më
e lartë; alkool etilik e alkoole
të tjera, të denaty-ruara, të çdo
lloj force

2208

Alkool etilik jo i denatyruar i
një force alkoolike ndaj
volumit prej më pak së 80 %
vol; pije alkooli-ke, likere e
alkoole të tjera

ex Kapitulli 23

Mbetjet e kthimet nga
industritë ushqimore; tagjia e
përgatitur për kafshët; përveç
:
Ushqim balene, miell, ushqim
dhe toptha prej peshku ose
krustacesh, molusqesh e
kafshëve të tjera jovertebrore
ujore, të papërshtat-shme për
konsum njerëzor
Mbetjet prej prodhimeve të
nise-shtesë së mistrit
(përjashtuar lën-gjet e
konçentruar së tepërmi), me
përmbajtje proteine të
llogaritur ndaj produktit të
thatë që kalon 40% ndaj
peshës.
Vaj i trashë dhe mbetje të
tjera të forta, përfituar nga
përpunimi i vajit të ullirit, që
përmban më shumë se 3% vaj
ulliri.
Përgatitjet e një lloji të
përdorur në ushqimin e
kafshëve

ex 2301

ex 2303

ex 2306

2309

ex Kapitulli 24

2402

Duhani dhe zëvëndësuesit e
për-punuar të duhanit; përveç
:
Puro, cigare e cigarillos, prej
duhanit ose prej
zëvëndësuesve të duhanit

Punimi ose përpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u
jep statusin e origjinës
(3)
or
(4)
janë origjinue-se
Prodhime:
- prej materialeve të çdo kreu,
përveç kreut 2207 ose 2208, dhe
- në të cilët i gjithë rrushi ose
nënpro-dukt nga rrushi të
përdorur janë tërë-sisht origjinues
ose nëqoftëse të gji-tha materialet
e tjera të përdorura ja-në tashmë
origjinuese, pije alkolike mund të
perdoren në një kufi deri 5% sipas
volumit
Prodhime:
- prej materialeve të çdo kreu,
përveç kreut 2207 ose 2208, dhe
- në të cilët i gjithë rrushi ose
nënpro-dukt nga rrushi të
përdorur janë tërë-sisht origjinues
ose nëqoftëse të gjitha materialet
e tjera të përdorura janë tashmë
origjinuese, pije alkoolike mund
të përdoren në një kufi deri 5%
sipas volumit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit

Prodhime në të cilat të gjitha
materialet e Kapitujve 2 dhe 3 të
përdorur janë tërësisht origjinuese

Prodhime në të cilat të gjitha
misrat e përdorur janë tërësisht
origjinuese

Prodhime në të cilat të gjithë
ullinjtë e përdorur janë tërësisht
origjinuese

Prodhime në të cilat :
- të gjithë drithrat, sheqeri ose
mala-sat, mishi ose qumështi i
përdorur janë tashmë origjinuese,
dhe
- të gjitha materialet e Kapitullit 3
të përdorur janë tërësisht
origjinuese
Prodhime në të cilat të gjithë
materialet e Kapitullit 24 të
përdorur janë tërësisht origjinuese
Prodhime në të cilat të paktën
70% sipas peshës së duhanit të
papërpunuar ose mbetjeve të
duhanit të kreut 2401 të përdorur
janë origjinuese

Kodi HS

Përshkrimi i produktit

(1)
ex 2403

(2)
Duhan për pirje

ex Kapitulli 25

Kripërat; sulfuret; oksidet e
gurët, materialet suvatuese,
gëlqere e çimento; përveç :
Grafit natyral kristalin, me
për-mbajtje karbon të
pasuruar, pas-truar dhe bazë
(natyral)
Mermer, thjesht i prerë, nga
sharrimi ose ndryshe, në
blloqe ose pllaka në formë
drejtkëndëshe (përfshirë
katrorin), të një trashë-sie që
nuk kalon 25 cm
Granit, porfir, bazalt,
shkëmbinjtë ranor e gurë të
tjerë monumentalë dhe
ndërtimore, të prera thjesht,
nga sharrimi ose ndryshe, në
blloqe ose pllaka në formë
drej-këndëshe (përfshirë edhe
katro-rin), të një trashësie që
nuk kalon 25 cm
Dolomite të kalçinuara

ex 2504

ex 2515

ex 2516

ex 2518
ex 2519

ex 2520

Karbonat magnezi natyral i
bluar (magnezite), në
konteinerë her-metikë të
mbyllur, dhe okside magnezi,
nëse janë ose jo të pas-tra, të
ndryshëm nga magnezi i
shkrirë ose magnezi i
vjetëruar (sintered)
Gipse në mënyrë speciale
përgati-tur për dentiste

ex 2524
ex 2525

Fibra natyrale asbesti
Pluhur mike

ex 2530

Bojra dheu, të kalçinuar ose
pluhrëzuar
Xeherorët, zgjyrat dhe hiri

Kapitulli 26
ex Kapitulli 27

ex 2707

Lëndët djegëse minerale,
vajrat minerale e produktet e
distilimit të tyre; substancat
bituminoze; dyllët minerale,
përveç :
Vajra në të cilat pesha e
përbërë-sve aromatike kalon
ato joaroma-tike, duke qënë
vajra të ngjashëm me ato
minerale përftuar nga
destilimi në temperatura të
larta të katranit të qymyrit;
prej të cilës më shumë së
65% të volumit destilohet në

Punimi ose përpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u
jep statusin e origjinës
(3)
or
(4)
Prodhime në të cilat të paktën
70% sipas peshës së duhanit të
papërpu-nuar ose mbetjeve të
duhanit të kreut 2401 të përdorur
janë origjinuese
Prodhime me materiale të çdo
kreu, përveç atij të produktit
Pasurimi i karbonit në grafit,
pastrimi e bluarja e grafiteve
kristaline të papërpunuar
Prerje, me sharrë ose ndryshe, të
mermerit (edhe në se tashmë është
i prerë) me një trashësi që kalon
25 cm

Prerje, me sharre ose ndryshe, të
mermerit (edhe në së tashme
është i prerë) me një trashësi që
kalon 25 cm

Kalçinimi i dolomiteve të
pakalçinuar
Prodhime prej materiale të çdo
kreu, përveç atij të produktit
Megjithatë, karbonati i magnezit
natural (magne-zitet) mund të
perdoret

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorura
nuk kalon 50% të çmimit ex-ëorks
të produktit
Prodhime prej konçentrati asbesti
Bluarje të mikes ose të mbetjeve
të mikes
Kalçinimi ose bluarja e bojrave të
dheut
Prodhime me materiale të çdo
kreu, përveç atij të produktit
Prodhime prej materiale të çdo
kreu, përveç atij të produktit

Operacione të rafinimit dhe/ose
një ose më shumë proçese
specifike (1)
ose
Operacione të tjera në të cilat të
gji-tha materialet e përdorur janë
klasif-ikuar brenda një kreu të
ndryshëm nga ai i produktit.
Megjithatë, materialet e

Kodi HS

Përshkrimi i produktit

(1)

(2)
një temperaturë deri në 250ºC
(përfshirë përzierjet e naftës
spirit e benzolit), për
përdorim si lëndë djegëse për
energji ose për ngrohje
Vajra të papërpunuara të
përfitu-ara prej mineraleve
bituminoze
Vajrat e naftës e vajra të
fituara prej materialeve
bituminoze, ndryshe nga
bruto; përgatitje të
paspecifikuara ose të
papërfshira diku tjetër, që
përmbajnë ndaj peshës 70%
ose më shumë vajra nafte
ose vajra të fituara nga
materialet bituminoze, këto
vajra duhet të jenë përbërësit
bazë të përgatitjes

ex 2709

2710

2711

Gazet e naftës dhe
hidrokarbure të tjera gazoike

2712

Xelatinë nafte; dyll parafine,
dyllë, mikrokristaline prej
naftës, dyll i lëngshëm,
ozokerit, dyll linjiti, dyll torfe,
dyllë të tjera minerale, e
produkte të ngjashme fituar
nga sinteza ose nga proçese të
tjera, nëse janë ose jo të
ngjyrosur

2713

Koks nafte, bitum nafte e
mbetje të tjera të vajrave të
naftës ose të vajrave të fituar
prej materialeve bituminoze

Punimi ose përpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u
jep statusin e origjinës
(3)
or
(4)
klasifikuara në të njejtin kre me
ate të produktit mund të përdoren
me kusht që vlera e tyre e
pergjithëshme nuk kalon 50% të
çmimit ex-ëorks të produktit
Destilim shkaterrues i materialeve
bituminoze
Operacione të rafinimit dhe/ose
një ose më shumë proçese
specifike (2) ose
Operacione të tjera në të cilat të
gjitha materialet e përdorur janë
klasifikuar brenda një kreu të
ndryshëm nga ai i produktit.
Megjithatë, materialet e
klasifikuara në të njejtin kre me
ate të produktit mund të përdoren
me kusht që vlera e tyre e
pergjithëshme nuk kalon 50% të
çmimit ex-ëorks të produktit
Operacione të rafinimit dhe/ose
një ose më shumë proçese
specifike (2)
ose
Operacione të tjera në të cilat të
gjitha materialet e përdorur janë
klasifikuar brenda një kreu të
ndryshëm nga ai i produktit.
Megjithatë, materialet e
klasifikuara në të njejtin kre me
ate të produktit mund të përdoren
me kusht që vlera e tyre e
pergjithëshme nuk kalon 50% të
çmimit ex-ëorks të produktit
Operacione të rafinimit dhe/ose
një ose më shumë proçese
specifike (2)
ose
Operacione të tjera në të cilat të
gjitha materialet e përdorur janë
klasifikuar brenda një kreu të
ndryshëm nga ai i produktit.
Megjithatë, materialet e
klasifikuara në të njejtin kre me
ate të produktit mund të përdoren
me kusht që vlera e tyre e
pergjithëshme nuk kalon 50% të
çmimit ex-ëorks të produktit
Operacione të rafinimit dhe/ose
një ose më shumë proçese
specifike (1)
ose
Operacione të tjera në të cilat të
gjitha materialet e përdorur janë
klasifikuar brenda një kreu të
ndryshëm nga ai i produktit.
Megjithatë, materialet e
klasifikuara në të njejtin kre me
ate të produktit mund të përdoren
me kusht që vlera e tyre e
pergjithëshme nuk kalon 50% të
çmimit ex-ëorks të produktit

Kodi HS

Përshkrimi i produktit

(1)
2714

(2)
Bitum e asfalt natyral; rreshpë
bituminoze ose rreshpë nafte
e rërë katrani; asfaltitet e
gurët asfaltik

2715

Përzierje bituminoze të
bazuara në asfaltin natyral, në
bitumin na-tyral, në bitumin e
naftës, në kat-ranin mineral
ose në terpentinën e katranit
mineral (psh, mastiçet
bituminoze, bitum i
lëngëzuar)

ex Kapitulli 28

Kimikatet inorganike;
përbërjet organike ose
inorganike të meta-leve të
çmuar, të metaleve të rrallë, të
elementëve radioaktivë ose të
izotopeve, përveç :

ex 2805

“Mischmetall”

ex 2811

Trioksid sulfuri

ex 2833

Sulfat alumini

ex 2840

Perbonat sodiumi

ex Kapitulli 29

Kimikate organike, përveç :

ex 2901

Hidrokarbonet aciklike, për
për-dorim si lëndë djegëse

Punimi ose përpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u
jep statusin e origjinës
(3)
or
(4)
Operacione të rafinimit dhe/ose
një ose më shumë proçese
specifike (1)
ose
Operacione të tjera në të cilat të
gjitha materialet e përdorur janë
klasifikuar brenda një kreu të
ndryshëm nga ai i produktit.
Megjithatë, materialet e
klasifikuara në të njejtin kre me
ate të produktit mund të përdoren
me kusht që vlera e tyre e
pergjithëshme nuk kalon 50% të
çmimit ex-ëorks të produkti
Operacione të rafinimit dhe/ose
një ose më shumë proçese
specifike (1)
ose
Operacione të tjera në të cilat të
gjitha materialet e përdorur janë
klasifikuar brenda një kreu të
ndryshëm nga ai i produktit.
Megjithatë, materialet e klasifikuara në të njejtin kre me ate
të produktit mund të përdoren me
kusht që vlera e tyre e
pergjithëshme nuk kalon 50% të
çmimit ex-ëorks të produkti
Prodhime prej materialeve të çdo
Prodhime në të cilat vlera e të
kreu, përveç atij të produktit.
gjitha materialeve të përdorur
Megjithatë, materialet e
nuk kalon 40% të çmimit exklasifikuara në të njejtin kre me
ëorks të produktit
ate të produktit mund të përdoren
me kusht që vlera e tyre e
pergjithëshme nuk kalon 20% të
çmimit ex-ëorks të produktit
Prodhime me trajtim elektrolitik
ose termik në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur nuk
kalon 50% të çmimit ex-ëorks të
produktit
Prodhime prej dioksidit të squfurit Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit exëorks të produktit
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur nuk
kalon 50% të çmimit ex-ëorks të
produktit
Prodhime prej disodium
Prodhime në të cilat vlera e të
tetraborate pentahydrate
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit exëorks të produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
Prodhime në të cilat vlera e të
kreu, përveç atij të produktit.
gjitha materialeve të përdorur
Megjithatë, materialet e
nuk kalon 40% të çmimit exklasifikuara në të njejtin kre me
ëorks të produkti
ate të produktit mund të përdoren
me kusht që vlera e tyre e
pergjithëshme nuk kalon 20% të
çmimit ex-ëorks të produktit
Operacione të rafinimit dhe/ose
një ose më shumë proçese

Kodi HS

Përshkrimi i produktit

(1)

(2)
fuqie ose për ngrohje

ex 2902

Ciklanet dhe ciclenet (të
ndrysh-me nga azulenet),
benxen, toluol, ksilol për
përdorim si lëndë dje-gese
fuqie ose për ngrohje

ex 2905

Metal alkolatet e alkoolit të
këtij kreu dhe të etanolit

2915

Acidet monokarboksilike
aciklike të saturuara e
anhidritet, halidet, peroksidet
e peroksiacidet e tyre;
nënproduktet e tyre të
halogjeni-zuara, të
sulfonatuara, të nitra-tuara ose
të nitrosaturuara
- Eteret e brëndëshme dhe
nën-produktet e tyre
halogjene, sulfo-nate, nitrate
ose nitrosate

ex 2932

2933

2934

- Acetate ciklike dhe
hemiacetatet e brëndëshme
dhe nënproduktet e tyre
halogjene, sulfonate, nitrate
ose nitrosate
Përbërjet heterociklike vetëm
me heteroatome(t) e azotit

Acidet nukleike e kripërat e
tyre; përbërje të tjera
heterociklike

Punimi ose përpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u
jep statusin e origjinës
(3)
or
(4)
specifike (1)
ose
Operacione të tjera në të cilat të
gjitha materialet e përdorur janë
klasifikuar brenda një kreu të
ndryshëm nga ai i produktit.
Megjithatë, materialet e
klasifikuara në të njejtin kre me
ate të produktit mund të përdoren
me kusht që vlera e tyre e
pergjithëshme nuk kalon 50% të
çmimit ex-ëorks të pro-duktit
Operacione të rafinimit dhe/ose
një ose më shumë proçese
specifike (1)
Ose
Operacione të tjera në të cilat të
gjitha materialet e përdorur janë
klasifikuar brenda një kreu të
ndryshëm nga ai i produktit.
Megjithatë, materialet e
klasifikuara në të njejtin kre me
ate të produktit mund të përdoren
me kusht që vlera e tyre e
pergjithëshme nuk kalon 50% të
çmimit ex-ëorks të produktit
Prodhime prej materiale të çdo
Prodhime në të cilat vlera e të
kreu, përfshirë materialet e tjera të gjitha materialeve të përdorur
kreut 2905. Megjithatë, metale
nuk kalon 40% të çmimit exalkolatet e këtij kreu mund të
ëorks të produktit
përdoren, me kusht që vlera e
tyre e pergjithëshme nuk kalon
20% të çmimit ex-ëorks të
produktit
Prodhime prej materiale të çdo
Prodhime në të cilat vlera e të
kreu. Megjithatë, vlera e të gjitha
gjitha materialeve të përdorur
materia-leve të kreut 2915 dhe
nuk kalon 40% të çmimit ex2916 të përdorur nuk kalon 20%
ëorks të produktit
të çmimit ex-ëorks të produktit

Prodhime prej materiale të çdo
kreu. Megjithatë, vlera e të gjitha
materia-leve të kreut 2909 të
përdorur të mos kaloje 20% të
çmimit ex-ëorks të produktit
Prodhime prej materialesh të çdo
kreu

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit exëorks të produkti

Prodhime prej materiale të çdo
kreu. Megjithatë, vlera e të gjitha
materia-leve të kreut 2932 dhe
2933 të përdorur të mos kaloje
20% të çmimit ex-ëorks të
produktit
Prodhime prej materiale të çdo
kreu. Megjithatë, vlera e të gjitha
materia-leve të kreut 2932, 2933
dhe 2934 të përdorur të mos
kaloje 20% të çmimit ex-ëorks të

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit exëorks të produktit

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit exëorks të produktit

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit exëorks të produktit

Kodi HS

Përshkrimi i produktit

(1)

(2)

ex Kapitulli 30

Produkte farmaceutike,
përveç :

3002

Gjaku i njerëzve; gjaku i
kafshëve i përgatitur për
përdorime terapi-ke,
profilaktike ose diagnostikuese; antisera e fraksione të tjera
të gjakut e produktet e
modifikuara imunologjike,
nëse janë ose jo të fituara me
anë të proëeseve
bioteknologjike; vaksinat,
toksi-nat, kulturat e
mikroorganizmave (perjashto
tharmin) e produkte të
ngjashme :
- Produkte që konsistojnë në
dy ose më shumë përbëres të
cilat kanë qënë së bashku të
përzierë për përdorim
terapeutik ose pro-filaktik ose
produkte të papërziera për
këto përdorime, të vendosura
në doza të peshuara ose në
forma ose të paketuara për
shitje me pakicë
të tjera
- - Gjak human

- - Gjak kafshësh përgatitur
për përdorim profilaktik ose
terapeu-tik

- - Fraksione gjaku, të
ndryshme nga antisera,
homoglobina, globu-linat e
gjakut e globulinat serum

- - Hemoglobina, globulinat e
gjakut dhe globulinat serum

Punimi ose përpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u
jep statusin e origjinës
(3)
or
(4)
produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit.
Megjithatë, materialet e të njejtit
kre me të produktit mund të
përdoren me kusht që vlera e tyre
nuk kalon 20% të çmimit ex-ëorks
të produktit

Prodhime prej materialeve çdo
kreu, përfshirë materialet e tjera të
kreut 3002. Megjithatë, materialet
e të njejtit pershkrim me ate të
produktit mundet të përdoren, me
kusht që vlera e tyre nuk kalon
20% të çmimit ex-ëorks të
produktit

Prodhime prej materialeve çdo
kreu, përfshirë materialet e tjera të
kreut 3002. Megjithatë, materialet
e të njejtit pershkrim me ate të
produktit mundet të përdoren, me
kusht që vlera e tyre nuk kalon
20% të çmimit ex-ëorks të
produktit
Prodhime prej materialeve çdo
kreu, përfshirë materialet e tjera të
kreut 3002. Megjithatë, materialet
e të njejtit pershkrim me ate të
produktit mundet të përdoren, me
kusht që vlera e tyre nuk kalon
20% të çmimit ex-ëorks të
produktit
Prodhime prej materialeve çdo
kreu, përfshirë materialet e tjera të
kreut 3002. Megjithatë, materialet
e të njejtit pershkrim me ate të
produktit mundet të përdoren, me
kusht që vlera e tyre nuk kalon
20% të çmimit ex-ëorks të
produktit
Prodhime prej materialeve çdo
kreu, përfshirë materialet e tjera të
kreut 3002. Megjithatë, materialet
e të njejtit pershkrim me ate të
produktit mundet të përdoren, me
kusht që vlera e tyre nuk kalon

Kodi HS

Përshkrimi i produktit

(1)

(2)

--

3003 dhe 3004

Të tjera

Medikamentet (përjashtuar
mall-rat e krerëve 3002, 3005
ose 3006) :
- të përfituara nga amikacina e
kreut 2941

-

Të tjera

ex Kapitulli 31

Plehrat kimike, përveç :

ex 3105

Plehruesit minerale ose
kimike që përmbajnë dy ose
tre prej ele-mentëve pleherues
nitrogjen, fos-for e potasi;
plehrues të tjerë; mallrat e
këtij Kapitulli në tableta ose
në forma ose në paketa të
ngjashme të një peshe bruto jo
më tepër se 10 kg, përveç :
- nitrat sodiumi
- sulfat potasium magnesi
- kyanamide kaliumi
- sulfat potasiumi
Ekstraktet ngjyrosëse e
tanike; ta-ninet e derivatet e
tyre; ngjyrosë-sit, pigmentet e
lëndë të tjera ngjyrosëse;
bojrat e llustrosësit; stuko e
mastiçet e tjera; bojrat e
shkrimit, përveç :

ex Kapitulli 32

ex 3201

Taninet e kripërat e tyre,
esteret, eteret e derivate të
tjera

Punimi ose përpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u
jep statusin e origjinës
(3)
or
(4)
20% të çmimit ex-ëorks të
produktit
Prodhime prej materialeve çdo
kreu, përfshirë materialet e tjera të
kreut 3002. Megjithatë, materialet
e të njejtit pershkrim me ate të
produktit mundet të përdoren, me
kusht që vlera e tyre nuk kalon
20% të çmimit ex-ëorks të
produktit

Prodhime prej materiale të çdo
kreu, përveç atij të produktit .
Megjithatë, materialet e kreut
3003 dhe 3004 mund të përdoren
me kusht që vlera e tyre e
pergjithëshme nuk kalon 20% të
çmimit ex-ëorks të produktit
Prodhime:
- prej materiale të çdo kreu,
përveç atij të produktit.
Megjithatë, materialet e kreut
3003 dhe 3004 mund të për-doren
me kusht që vlera e tyre e pergjithëshme nuk kalon 20% të
çmimit ex-ëorks të produktit , dhe
- në të cilat vlera e të gjitha materialeve të përdorur nuk kalon 50%
të çmimit ex-ëorks të produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit.
Megjithatë, materialet e
klasifikuar në të njejtin kre mund
të përdoren me kusht që vlera e
tyre nuk kalon 20% të çmimit exëorks të produktit
Prodhime:
- prej materialeve të çdo kreu,
përveç atij të produktit.
Megjithatë, materia-let e të njejtit
kre me ate të produktit mund të
përdoren me kusht që vlera e tyre
e pergjithëshme nuk kalon 20% të
çmimit ex-ëorks të produktit, dhe
- në të cilat vlera e të gjitha
materia-leve të përdorur nuk
kalon 50% të çmimit ex-ëorks të
produktit

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit exëorks të produktit

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit exëorks të produktit

Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit.
Megjithatë, materialet e
klasifikuar në të njejtin kre mund
të përdoren me kusht që vlera e
tyre nuk kalon 20% të çmimit exëorks të produktit

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit exëorks të produktit

Prodhime prej ekstrakte të taninit
me origjine vegjetale

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit exëorks të produktit

Kodi HS

Përshkrimi i produktit

(1)
3205

(2)
Llaqet ngjyruese; përgatitjet e
bazuara në llaqet ngjyrosëse
siç janë të specifikuara në
Shënimin 3 të këtij Kapitulli
(3)

ex Chapter 33

Vajrat thelbësore e rrëshirat;
për-gatitjet e parfumerisë,
kozmetikës ose të tualetit,
përveç :

3301

Vajrat thelbësore (të
terpentuara ose jo), përfshirë
vajrat "konkre-te" e
"absolute"; rezinoidet; oleoresinat e ekstraktuara;
koncentra-tet e vajrave
thelbësore në formë yndyre,
vaji yndyror, në formë dylli
ose në forma të ngjashme, të
fituara nëpërmjet proçesit të
zbu-tjes ose proçesit të heqjes
së ese-ncave; nënproduktet
terpenike të fituara nëpërmjet
proçesit të de-terpentimit të
vajrave thelbësore; distilatet
ujore e solucionet ujore të
vajrave thelbësore
Sapuni, agjentët organikë me
veprim të sipërfaqshëm,
prepara-tet larëse, preparatet
lubrifikuese, dyllët artificialë,
dyllët e perga-titura,
preparatet llustrosëse ose
pastruese, qirinjtë e artikujt të
ngjashëm, pastat modeluese,
"dy-llët dentare" e preparatet
dentare me bazë allçie; përveç
:
Përgatitje lubrifikuese me përmbajtje vajra nafte ose vajra
me prejardhje prej mineraleve
bitu-minoze me kusht që ato
të përfa-qësojnë deri në 70%
të peshës.

ex Kapitulli 34

ex 3403

3404

Dyllët artificiale dhe dyllët e
përgatitura :
- Me një bazë parafine, dyllra
nafte, dyllra të përfituara nga
mineralet bituminozze, dyll
slack ose dyll scale

Punimi ose përpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u
jep statusin e origjinës
(3)
or
(4)
Prodhime prej materiale të çdo
Prodhime në të cilat vlera e të
kreu, përveç kreut 3203, 3204 dhe gjitha materialeve të përdorur
3205. Megjithatë materialet nga
nuk kalon 40% të çmimit exkreu 3205 mund të përdoren me
ëorks të produktit
kusht që vlera e tyre nuk kalon
20% të çmimit ex-ëorks të
produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
Prodhime në të cilat vlera e të
kreu, përveç atij të produktit.
gjitha materialeve të përdorur
Megjithatë, materialet e
nuk kalon 40% të çmimit exklasifikuar në të njejtin kre mund
ëorks të produktit
të përdoren me kusht që vlera e
tyre nuk kalon 20% të çmimit exëorks të produktit
Prodhime prej materialesh të çdo
Prodhime në të cilat vlera e të
kreu, përfshirë materialet e
gjitha materialeve të përdorur
“grupeve” (4) të ndryshme në kete nuk kalon 40% të çmimit exkre. Megjithatë, materialet e të
ëorks të produktit
njejtit kre me ate të produktit
mund të përdoren, me kusht që
vlera e tyre e pergjithëshme nuk
kalon 20% të çmimit ex-ëorks të
produktit

Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit.
Megjithatë, materialet e
klasifikuar në të njejtin kre me ate
të produktit mund të përdoren me
kusht që vlera e tyre e
pergjithëshme nuk kalon 20% të
çmimit ex-ëorks të produktit

Operacione të rafinimit dhe/ose
një ose më shumë proçese
specifike (1)
ose
Operacione të tjera në të cilat të
gjitha materialet e përdorur janë
klasifikuar brenda një kreu të
ndryshëm nga ai i produktit.
Megjithatë, materialet e
klasifikuara në të njejtin kre me
ate të produktit mund të përdoren
me kusht që vlera e tyre e
pergjithëshme nuk kalon 50% të
çmimit ex-ëorks të produktit

Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit.
Megjithatë, materialet e
klasifikuara në të njejtin kre me
ate të produktit mund të përdoren

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit exëorks të produktit

Kodi HS

Përshkrimi i produktit

(1)

(2)

-

Të tjera

ex Kapitulli 35

Substanca albuminoidale;
nisesh-tete e modifikuara;
ngjitesat; enzi-mat; përveç :

3505

Dekstrinat e nisështëte e tjera
të modifikuara (psh,
nisështëte e esterefikuara ose
të paraxhelati-nuara); ngjitesat
e bazuara në nisështëte, ose
mbi dekstrinat ose mbi
nisështëte e tjera të modifikuara :
- esteret dhe eteret e
nisështësë

-

Të tjera

ex 3507

Enzimat e përgatitura të
paper-fshira e të
paspecifikuara diku tjetër

Kapitulli 36

Eksplozivet; produktet
pirotekni-ke; shkrepset;
lidhjet piroforike; preparatet e
caktuara të djegshme

ex Kapitulli 37

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit exëorks të produktit

3701

Pllakat fotografike e filma jo
në role prej çdo lloj materiali,
të ndjeshem e të paekspozuar,
per-veçse letres, kartonit ose

Punimi ose përpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u
jep statusin e origjinës
(3)
or
(4)
me kusht që vlera e tyre e
pergjithëshme nuk kalon 50% të
çmimit ex ëorks të produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
Prodhime në të cilat vlera e të
kreu, përveç :
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit ex- vajra të hidrogjenuara që kane
ëorks të produktit
karakterin e dyllëve të kreut 1516
- acidra yndyrore të papercaktuar
kimikisht ose alkole yndyrore
indus-triale që kane karakterin e
dyllrave të kreut 3823, dhe
- materiale të kreut 3404
Megjithatë, këto materiale mund
të peroren me kusht që vlera e
tyre nuk kalon 20% të çmimit exëorks të produktit.
Prodhime prej materiale të çdo
Prodhime në të cilat vlera e të
kreu, përveç atij të produktit .
gjitha materialeve të përdorur
Megjithatë, materialet e
nuk kalon 40% të çmimit exklasifikuara në të njejtin kre me
ëorks të produktit
ate të produktit mund të përdoren
me kusht që vlera e tyre e
pergjithëshme nuk kalon 20% të
çmimit ex-ëorks të produktit

Prodhime prej materiale të çdo
kreu, përfshirë materiale të tjera të
kreut 3505
Prodhime prej materiale të çdo
kreu, përveç atyre të kreut 1108

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur nuk
kalon 50% të çmimit ex-ëorks të
produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit .
Megjithatë, materialet e
klasifikuara në të njejtin kre mund
të përdoren me kusht që vlera e
tyre nuk kalon 20% të çmimit exëorks të produktit
Prodhime prej materiale të çdo
kreu, përveç atij të produktit .
Megjithatë, materialet e
klasifikuara në të njejtin kre me
ate të produktit mund të përdoren
me kusht që vlera e tyre e
pergjithëshme nuk kalon 20% të
çmimit ex-ëorks të produktit

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit exëorks të produktit
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit exëorks të produktit

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit exëorks të produktit

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit exëorks të produktit

Kodi HS

Përshkrimi i produktit

(1)

(2)
teksti-leve; filma fotografike
të menje-hershem jo në role,
të ndjeshme, të paekspozuar,
nëse janë ose në paketa
- Filma të çastit për fotografi
me ngjyra, në pako

-

3702

3704

ex Kapitulli 38

ex 3801

ex 3803

Të tjera

Filma fotografike në role, të
ndje-shem, të paekspozuara,
prej çdo lloj materiali përveç
letres, karto-nit ose tekstileve;
filma fotogra-fike të
menjehershem në role, të
ndjeshem të paekspozuar
Pllaka, filma, letër, karton e
material tekstili fotografik, të
ekspozuara por jo të
zhvilluara
Produkte të ndryshme kimike;
përveç :

- grafitet koloidal në
suspension në vaj dhe grafite
gjysem koloida-le; pasta
karbonike për elektroda
- grafite në formë paste, në
përzierje me më shumë së
30% sipas peshës së grafitit
me vajrat minerale
Vaj tall i rafinuar

Punimi ose përpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u
jep statusin e origjinës
(3)
or
(4)

Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atyre të krerëve 3701
dhe 3702. Megjithatë, materialet
nga kreu 3702 mund të përdoren
me kusht që vlera e tyre e pergjitheshme, nuk kalon 20% të
çmimit ex-ëorks të produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atyre të krerëve 3701
dhe 3702. Megjithatë, materialet
nga kreu 3702 mund të përdoren
me kusht që vlera e tyre e pergjitheshme, nuk kalon 20% të
çmimit ex-ëorks të produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atyre të krerëve 3701
dhe 3702

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit exëorks të produktit

Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atyre të krerëve 3701
dhe 3702

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit exëorks të produktit
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit exëorks të produktit

Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit .
Megjithatë, materialet e
klasifikuar në të njejtin kre me ate
të produktit mund të përdoren me
kusht që vlera e tyre e
pergjithëshme nuk kalon 20% të
çmimit ex-ëorks të produktit
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur nuk
kalon 50% të çmimit ex-ëorks të
produktit
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të kreut 3403 të
përdorur nuk kalon 20% të çmimit
ex-ëorks të produktit
Rafinime të vajit tall të
paperpunuar

ex 3805

Rreshira të sulfatit të
terpentines; të rafinuar

Pasurimi nëpërmjet destilimit ose
rafinim të rreshires të
paperpunuar të sulfatit të
terpentines
Prodhime prej acideve të rezines

ex 3806

Gomat estere

ex 3807

Katranet e drurit (terpentina e
drurit)

Destilim i drurit katran

3808

Insekticidet, rodenticidet,

Prodhime në të cilat vlera e të

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit exëorks të produktit

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit exëorks të produktit

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit exëorks të produktit
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit exëorks të produktit
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit exëorks të produktit
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit exëorks të produktit
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 40% të çmimit exëorks të produktit

Kodi HS

Përshkrimi i produktit

(1)

(2)
fungici-det, herbicidet,
produktet kunder rritjes e
rregullatoret e rritjes së
bimeve, disinfektantet e
produkte të ngjashme,
vendosur në forma ose paketa
për shitjen me pakicë ose si
preparate ose artikuj (psh,
fasho e trajtuar me sulfur,
fitile e qirinj, e letër për kapje
mizash)
Agjentët llustrues, mbajteset e
bojes për të shpejtuar
ngjyrosjen ose fiksimin e
bojrave e produkte e preparate
të tjera (per shembull,
materjalet lidhese e fiksuese),
të një lloji përdorur në
industritë tekstile, të letres,
lekures ose në industri të
ngjashme, të pa specifikuar
ose përfshirë diku tjetër
Preparatet për piklim për
siperfaqet metalike; flukset e
preparate të tjera ndihmese
për saldim, saldim të ngurtë
ose për tegel saldimi; pluhurat
e pastat për saldim, saldim të
ngurtë ose për tegel saldimi
që perbehet nga metale ose
materialeve të tjera; preparatet
e një lloji të përdorur si zemer
ose shtesë për elektrodat ose
shufrat e saldimit
Preparatet kunder plasese,
frenues oksidimi, stabilizator
rreshire, permiresues
viskoziteti, prepara-tet kunder
korrozionit e elemente të tjera
të përgatitura shtesë, për
vajrat minerale (përfshirë
gazoli-nen) ose për lëngje të
tjera të përdorura për qellime
të njejta si edhe vajrat
minerale :
- Preparatet kunder
korrozionit për vajrat
lubrifikante, me per-mbajtje
të vajrave të naftës ose vajra
të perftuara nga mineralet
bituminoze
Të tjera

3809

3810

3811

3812

Pershpejtuesit e përgatitur
prej gomes; plastifikues të
perbere për plastike e gome,
të papërfshira e të
paspecifikuara diku tjetër;
preparatet antioksidues dhe
stabi-lizatore të tjerë të
perbere për gome ose plastike

Punimi ose përpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u
jep statusin e origjinës
(3)
or
(4)
gjitha materialeve të përdorur nuk
kalon 50% të çmimit ex-ëorks të
produktit

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur nuk
kalon 50% të çmimit ex-ëorks të
produktit

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur nuk
kalon 50% të çmimit ex-ëorks të
produktit

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të kreut 3811 të
përdorur nuk kalon 50% të çmimit
ex-ëorks të produktit

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur nuk
kalon 50% të çmimit ex-ëorks të
produktit
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur nuk
kalon 50% të çmimit ex-ëorks të
produktit

Kodi HS

Përshkrimi i produktit

(1)
3813

(2)
Preparatet dhe ngarkesat për
zjarrfikeset; ngarkesat për
grana-dat zjarrfikese

3814

Solventet e trashësit e perbere
organike, të papërfshira e të
pa-specifikuara diku tjetër;
zhvendo-sesit e përgatitur të
bojrave ose të llustrosesve
Elementet kimike të stimuluar
për përdorim në elektronike,
në formën e disqeve, pllakave
ose formave të ngjashme;
përbërjet kimike të stimuluar
për përdorim në elektronike
Likuidet për frenat hidraulike
e likuide të tjera të përgatitura
për transmetim hidraulik, që
nuk përmbajnë ose që
përmbajnë me pak së 70 %
ndaj peshës vajra nafte ose
vajra të fituara nga mineralet
bituminoze
Preparatet anti-ngrirje dhe
fluide të përgatitura për
shkrirje akulli

3818

3819

3820

3822

3823

3824

Reagentet diagnostikues ose
labo-ratorik mbi një bazament
e reage-ntet e përgatitur
diagnostikues ose laboratorik
nëse janë ose jo mbi një
bazament, ndryshe nga ato të
kreut 30.02 ose 30.06
Acidet yndyrore
monokarboksili-ke
industriale; vajrat acide nga
rafinimi; alkoolet industriale
yn-dyrore
- Acide yndyrore
monokarbocik-like
industriale, vajra acide nga
rafinimi
- Alkoole yndyrore industriale

Lidhesit e përgatitur për
format ose kallepet ose
zemrat në fonde-ri; produktet
kimike e preparatet kimike të
industrive kimike ose të
lidhjeve (përfshirë ato që
konsis-tojne në përzierjen e
produkteve natyrale), të
papërfshira e të paspecifikuara diku tjetër;
mbetjet e industrive kimike
ose industrive të lidhjeve, të
papërfshira e të paspecifikuara diku tjetër
- të meposhtemet e këtij Kreu
:

Punimi ose përpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u
jep statusin e origjinës
(3)
or
(4)
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur nuk
kalon 50% të çmimit ex-ëorks të
produktit
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur nuk
kalon 50% të çmimit ex-ëorks të
produktit
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur nuk
kalon 50% të çmimit ex-ëorks të
produktit

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur nuk
kalon 50% të çmimit ex-ëorks të
produktit

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur nuk
kalon 50% të çmimit ex-ëorks të
produktit
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur nuk
kalon 50% të çmimit ex-ëorks të
produktit

Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit

Prodhime prej materialesh të çdo
kreu përfshirë materiale të tjera të
kreut 3823

Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur

Kodi HS

Përshkrimi i produktit

(1)

(2)
-- Preparate lidhese për
formi-min në fonderi ose në
zemra të bazuara në produkte
rreshinore naturale
-- Acide naftanike, kripërat e
tyre të patreteshme dhe esteret
e tyre
-- Sorbitol i ndryshëm nga ai
i kreut 2905 perftuara nga
mine-ralet bituminoze dhe
kripërat e tyre
-- Sulfonate të naftës,
përjashtuar sulfonatet e naftës
së metaleve alkaline, të
amoniakut ose të
ethanolamines; acideve
sulonike thioefenate të
vajrave të prodhuar për
pastrimin e gazit qymyror
-- Jone të shkembyeshme
-- Thithesit për tuba vakumi
-- Okside alkaline të çelikut
për pastrimin e gazit
-- Lëngje të gazit amoniak
dhe okside të lodhur te
-- Acide sulfonatfenike,
kripërat e tyre të patretesh-me
dhe esteret e tyre
-- Vaj avioni dhe vaj Dippel
-- Përzierje të kriperave që
kane anione të ndryshme
-- Brumera të kopjuara me
bazë xhelatinen, nëse janë
ose jo në bazament letre ose
tekstile
Të tjera

3901 deri 3915

Plastikat në forma primare,
mbetjet, prerjet e kthimet prej
plastike; përveç Kreut ex
3907 dhe 3912, për të cilat
rregullat janë percaktuar si
me poshte :
- Produkte plotesuese të
homo-polimerizuara në të
cilat një monometer i thjështë
kontribon me më shumë së
99% sipas peshës të totalit të
polimereve

-

ex 3907

Të tjera

- Kopolimeret, të bera nga
polikarbonatet dhe
kopolimeret akrilonitrilebutadiene-styrene (ABS)

Punimi ose përpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u
jep statusin e origjinës
(3)
or
(4)
Megjithatë, materialet e të njejtin
nuk kalon 40% të çmimit exkre me ate të produktit mund të
ëorks të produktit
përdoren me kusht që vlera e tyre
e pergji-theshme nuk kalon 20%
të çmimit ex-ëorks të produktit

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur nuk
kalon 50% të çmimit ex-ëorks të
produktit

Prodhime në të cilat :
- vlera e të gjitha materialeve të
per-dorur nuk kalon 50% të
çmimit ex-ëorks të produktit , dhe
- brenda kufirit të mesiperm, vlera
e të gjithë materialeve të
Kapitullit 39 të përdorur nuk
kalon 20% të çmimit ex-ëorks të
produktit (5)
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të Kapitullit 39
të përdorur nuk kalon 20% të
çmimit ex-ëorks të produktit (5)
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit .
Megjithatë materialet e të njejtit
kre me ate të produktit mund të
përdoren me kusht që vlera e tyre

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 25% të çmimit exëorks të produktit

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 25% të çmimit exëorks të produktit

Kodi HS

Përshkrimi i produktit

(1)

(2)

- Poliester

3912

Celuloze e derivatet e sajj
kimike, të papërfshira e të
paspecifikuara diku tjetër, në
forma primare

3916 deri 3921

Gjysem produktet dhe artikuj
prej plastike, përveç Kreu No.
ex 3916, ex 3917, ex 3920
dhe ex 3921, për të cilat
rregullat janë percaktuar si
me poshte :
- Produkte të sheshta, të
punuara me tej së sa punimi
siperfaqsor ose i prerë në
forma të ndryshme nga
drejtkendore (përfshirë katrore); produkte të tjera të
punuara më shumë së sa
punimi siperfaq-sor.
Të tjera:
- Produkte plotesuese të
homopo-limerizuara në të
cilat një mono-meter i
thjështë kontribon me më
shumë së 99% sipas peshës
të totalit të polimereve

--

Të tjera

ex 3916 dhe
ex 3917

Tuba dhe forma profilesh

ex 3920

- Film ose flete jonomeresh

- Flete celuloze, poliamide
ose politileni, e rigjeneruar

Punimi ose përpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u
jep statusin e origjinës
(3)
or
(4)
e pergjithëshme nuk kalon 50 %
të çmimit ex-ëorks të produktit
(5)
Prodhime në të cilat vlera e çdo
mate-riali të Kapitullit 39 të
përdorur nuk kalon 20% të çmimit
ex-ëorks të produktit dhe/ose
prodhime nga poli-karbonatet të
tetrabromo (bisfenol A).
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të te njejtit kre
me ate të produktit të përdorur
nuk kalon 20% të çmimit ex-ëorks
të produktit

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të Kapitullit 39
të perdo-rur nuk kalon 50% të
çmimit ex-ëorks të produktit

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 25% të çmimit exëorks të produktit

Prodhime në të cilat :
- vlera e të gjitha materialeve të
perdo- rur nuk kalon 50% të
çmimit ex-ëorks të produktit , dhe
- brenda kufirit të mesiperm, vlera
e të gjithë materialeve të
Kapitullit 39 të përdorur nuk
kalon 20% të çmimit ex-ëorks të
produktit (5)
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të Kapitullit 39
të perdo-rur nuk kalon 20% të
çmimit ex-ëorks të produktit (5)
Prodhime në të cilat :
- vlera e të gjitha materialeve të
perdo-rur nuk kalon 50% të
çmimit ex-ëorks të produktit , dhe
- brenda kufirit të mesiperm vlera
e të gjitha materialeve në të
njejtin kre me ate të produktit
nuk kalon 20% të cmimit ex-ëorks
të produktit
Prodhime prej kripe termoplastike
të pjesëshme e cila është një
kopolimer i acidit të etilenit dhe
metakrilik pjesë-risht neutralizuar
me jone metalike, kryesisht zinku
dhe sode
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të te njejtit kre
me ate të produktit të përdorur
nuk kalon 20% të çmimit ex-ëorks
të produktit

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 25% të çmimit exëorks të produktit

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 25% të çmimit exëorks të produktit
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 25% të çmimit exëorks të produktit

Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur
nuk kalon 25% të çmimit exëorks të produktit

Kodi HS

Përshkrimi i produktit

(1)
ex 3921

(2)
Flete plastike, të metalizuara

3922 deri 3926

Artikuj plastike

ex Kapitulli 40

Goma dhe artikujt e tij,
përveç :

ex 4001

Pllaka të laminuara prej gome
crepe për kepuce
Gomat e perbera, të
pavullkanizu-ara, në forma
primare ose në for-me pllake,
flete ose shiriti

4005

4012

ex 4017
ex Kapitulli 41

ex 4102

4104 deri 4107

Goma rrote të përdorura ose
të riveshura pneumatike prej
gome; goma rrote të forta ose
të mbushura, ve-shje të
nderrueshme të rrotave prej
gome e mbyllesit e tyre prej
gome
- Goma rrote pneumatike, të
forta ose të mbushura, prej
gome
Të tjera

Artikuj prej gomave të forta
Lekuret e papërpunuara
(përveç së gezofeve) e
lekuret e perpunu-ara; përveç
:
Lekuret e papërpunuara të
deleve ose qengjave, pa qime
mbi to
Lekuret, pa qime ose lesh në
to, përveç atyre të përfhira në
krerë 4108 ose 4109

4109

Lekure e llustruar dhe lekure
e la-minuar e llustruar; lekure
e meta-lizuar

Kapitulli 42

Artikujt prej lekure; samaret e
ta-kemet e kalit; mallrat e
udhetimit, çantat e dores e
konteniere të ngjashem;
artikuj prej të brendsh-meve
të kafshëve (përveç të zorreve
të krimbit të mendafshit)
Gezofet e lekures dhe ata
artifici-ale; prodhimet prej
tyre; përveç:
Gezofet e lekures, të rregjur
ose të punuar, të bashkuar :
- në formë flete, të kryqezuar

ex Kapitulli 43

ex 4302

Punimi ose përpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u
jep statusin e origjinës
(3)
or
(4)
Prodhime prej flete poliesteri me
Prodhime në të cilat vlera e të
tran-sparence të larte të një
gjitha materialeve të përdorur
trashësie deri në 23 mikron (6)
nuk kalon 25% të çmimit exëorks të produktit
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur nuk
kalon 50% të çmimit ex-ëorks të
produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit
Laminimi i faqeve të gomave
natyrale
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorur,
përveç goma-ve natyrale, nuk
kalon 50% të çmimit ex-ëorks të
produktit

Riveshja e gomave të përdorura

Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atyre të kreut 4011
dhe 4012
Prodhime prej gomave të forta
Prodhime prej materiale të çdo
kreu, përveç atij të produktit

Heqja e leshit prej lekures të
deleve ose gjingjave, me qime në
to
Regjia e lekureve të paregjura,
ose
Prodhime prej materiale të çdo
kreu, përveç atij të produktit
Prodhime prej materialeve të
krerëve 4104 deri 4107, me kusht
që vlera e pergjithëshme e tyre
nuk kalon 50% të cmimit ex-ëorks
të produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit

Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit

Zbardhimi ose ngjyrimi, në

Kodi HS

Përshkrimi i produktit

(1)

(2)
dhe të ngjashme

4303

ex Kapitulli 44
ex 4403

ex 4407

ex 4408

ex 4409

ex 4410 deri
ex 4413

ex 4415

ex 4416

ex 4418

ex 4421

ex Kapitulli 45
4503
Kapitulli 46

Të tjera

Artikuj të veshjes, të rrobave
plo-tesuese e artikuj të tjerë
prej gezofi
Druri dhe artikujt prej druri;
qymyri i drurit; përveç :
Dru i prerë ashper në formë
katrore.

Dru i sharruar ose i prerë për
së gjati, i prerë në feta ose i
qeruar, nëse është ose jo
zdrukthtuar, poliruar me
shpan ose ngjitur nga kllapat
bashkuese, të një trashësie me
teper së 6 mm
Fleta rimesoje e fleta për
kompesate, të një trashësie jo
me teper së 6 mm, e tkurrur,
dhe dru tjetër i sharruar për së
gjati, të prerë në feta ose
qeruar, nëse janë ose jo të
zdrukthtuara, kokrrizua-ra ose
degezuara të një trashësie jo
me teper së 6 mm
Dru të profiluar në mënyrë të
vazhdueshme pergjatë çdo
nga anet ose faqet e tij, nëse
janë ose jo të zdrukthtuara, të
kokrrizuar ose degezuar :
- kokrrizuar ose degezuar
- listela dhe dru i petezuar
Listela dhe dru i petezuar,
duke përfshirë pllaka të
presuara dhe mbajtese të
presuara
Kutite paketuese, arka,
senduqe, tambure e paketues
të ngjashem, prej druri
Fuçite, bucelat, cilindrat,
kadet, govatat apo vaskat e
artikuj të tjerë të vozaxhinjve
si dhe pjesët e tyre, prej druri
- Artikuj të zdrukthtarise dhe
pjesët e armaturave prej druri
të përdorura në ndertim

- Listela dhe dru i petezuar
Pafte metalike; varse druri e
pafte metalike për veshjet e
kembeve
Tapa dhe artikujt prej tape;
përveç
Tapa dhe artikujt prej tape
natyrale;
Prodhimet e kashtes, të

Punimi ose përpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u
jep statusin e origjinës
(3)
or
(4)
plotesim të prerjes dhe bashkimit
të gezofeve të regjur të
pabashkuar ose punuar
Prodhime prej gezofeve të regjur
të pabashkuar ose punuar
Prodhime prej gezofeve të regjur
të pabashkuar ose punuar të kreut
4302
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit
Prodhime prej druri të ashper,
nëse është apo jo i zhveshur nga
levozhga ose vetëm i
ç’ashpersuar.
I lemuar, kokrrizuar ose degezuar

I tkurrur, i lemuar, kokrrizuar ose
degezuar

Kokrrizimi ose degezimi
Listelimi dhe drurezimi i petezuar
Listelimi dhe drurezimi i petezuar

Prodhime prej derrase, jo të prera
me permasa
Prodhime prej derrasave të
copetuara, jo të perpunuara me tej
së sa të prera në dy siperfaqe
kryesore
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit .
Megjithatë, panelet celulare të
drurit, patavrat e çative, mund të
përdoren.
Listelimi dhe drurezimi i petezuar
Prodhime prej druri të çdo kreu,
per-veç drurit të pershkruar në
Kreun 4409
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit
Prodhime prej materialeve të
kreut 4501
Prodhime prej materialeve të çdo

Kodi HS

Përshkrimi i produktit

(1)

(2)
espartos ose të materialeve të
tjera thurese; punimet në
xunkth dhe me kalla-ma
Brumi i drurit ose i
materialeve të tjera fibroze
celulozike; letër e karton i
rikuperueshem (mbetje e
kthime)
Letra dhe kartoni; artikuj prej
brumit të letres, prej letre ose
kartoni, përveç :
Letër, karton të vijezuara,
lineare ose katrore
Letër karboni, letër
vetekopjuese e letra të tjera
kopjuese ose tran-sferuese
(përveçse atyre të kreut 48 09,
klishe fotokopjimi e stereotipe ofset, prej letre, nëse
janë ose jo të vendosura në
kuti
Zarfet, kardat, kartolinat e
thje-shta e kartat e
korrespondences, prej letre
ose prej kartoni; kutite, qeset,
kuletat e konspektet e
shkrimit, prej letre ose prej
karbo-ni, që përmbajnë një
asortiment të artikujve prej
letre
Letër tualeti

Kapitulli 47

ex Kapitulli 48

ex 4811
4816

4817

ex 4818
ex 4819

Kartonet, kutite, valixhet,
cantat e konteniere paketues,
prej letre, kartoni, mbushjeve
celulozike apo tekstileve prej
fibrave celulozike.

ex 4820

Letër regjistri

ex 4823

Letër të tjera, karton, mbushje
celulozike dhe tekstile të
fibrave celulozike, të prera me
permasa apo në forma
Librat, revistat, pikturat e
produk-te të tjera të industrise
së shtypit; doreshkrimet,
shtypshkrimet e projektet,
përveç :
Kartolina të shtypura ose të
ilustruara; karta të shtypura
për pershendetje personale,
mesazhe ose lajmerime, nëse
janë ose jo të ilustruara, me
ose pa zarfe ose zbukurime
Kalendare të çdo lloji, të shtypura, përfshirë blloqet
kalendar :
- Kalendare të tipit “te

ex Kapitulli 49

4909

4910

Punimi ose përpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u
jep statusin e origjinës
(3)
or
(4)
kreu, përveç atij të produktit

Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit

Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit
Prodhime prej materialeve për
pro-dhim letre të Kapitullit 47
Prodhime prej materialeve për
pro-dhim letre të Kapitullit 47

Prodhime:
- prej materialeve të çdo kreu,
përveç atij të produktit , dhe
- në të cilat vlera e të gjitha
materiale-ve të përdorura nuk
kalon 50% të çmimit ex-ëorks të
produktit

Prodhime prej materialeve për
pro-dhim letre të Kapitullit 47
Prodhime:
- prej materialeve të çdo kreu,
përveç atij të produktit , dhe
- në të cilat vlera e të gjitha
materiale-ve të përdorura nuk
kalon 50% të çmimit ex-ëorks të
produktit
Prodhime në të cilat vlera e të
gjitha materialeve të përdorura
nuk kalon 50% të çmimit ex-ëorks
të produktit
Prodhime prej materialeve për
pro-dhim letre të Kapitullit 47

Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit

Prodhime prej materialeve të çdo
kreu përveç krerëve 4909 dhe
4911

Prodhime:

Kodi HS

Përshkrimi i produktit

(1)

(2)
vazhdu-eshem” ose me blloqe
të vendose-shme në
bazamente, të ndryshme nga
letrat dhe kartonet

-

Të tjera

ex Kapitulli 50

Mendafshi; përveç :

ex 5003

Mbetje mendafshi (përfshirë
ku-kulet e mendafshit të
papershtat-shme për tu
mbeshtjelle në rrotez, mbetje
fijesh e fijet e hequra prej
pelhurave) të krehura ose të
pastruar
Fije mendafshi e fije të
tjerrura nga mbetje mendafshi

5004 deri
ex 5006

5007

ex Kapitulli 51

5106 deri 5110

Pelhura të endura nga
mendafshi ose prej mbetjeve
të mendafshit :
- të trupezuara me fije
kauçuku
te tjera

Leshi, qime të holla ose të
ashpra kafshes; fije prej
flokeve të kalithe pelhura të
endura prej tyre; përveç :
Fije prej leshi, prej qimeve të

Punimi ose përpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u
jep statusin e origjinës
(3)
or
(4)
- prej materialeve të çdo kreu,
përveç atij të produktit , dhe
- në të cilat vlera e të gjitha
materiale-ve të përdorura nuk
kalon 50% të çmimit ex-ëorks të
produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu përveç krerëve 4909 dhe
4911
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit
Krefje ose pastrimi i mbetjeve të
men-dafshit

Prodhime prej (7) :
- mendafsh i paperpunuar, mbetje
mendafshi, të krehura ose
pastruara, ose të perpunuara
ndryshe për tjerrje,
- fibrave të tjera natyrale jo të
krehura ose pastruara ose
perpunuara ndryshe për tjerrje,
- materialeve kimike ose pulpit të
tekstilit, ose
- materialeve për prodhimin e
letres

Prodhime prej filli njesh (7)
Prodhime prej (7) :
- filli të dredhur,
- fibra natyrale,
- fibra të bera nga njeriu jo të
krehura ose pastruara, ose të
perpunuara ndryshe për tjerrje
- materiale kimike ose pulp
tekstili, ose
- letër, ose
Stampime të shoqeruara nga
minimu-mi dy proçese pergatitore
ose perfun-dimtare, (te tilla si
pastrimi, zbardhja,
ngrohja, vendosja, tkurrja,
perfundimi,
dekatizimi, ngopja, meremetimi e
fortesimi), me kusht që vlera e
pelhurave të pastampuara, të
përdorura, nuk ka-lon 47.5% të
çmimit ex-ëorks të produktit .
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit

Prodhime prej (7) :

Kodi HS

Përshkrimi i produktit

(1)

(2)
trasha ose të holla të kafshëve
ose prej qimeve të kalit

5111 deri 5113

Pelhura të endura prej leshi,
prej qimeve të trasha ose të
holla të kafshëve ose prej
qimeve të kalit :
- të trupezuara me fije
kauçuku
Të tjera

ex Kapitulli 52

Pambuku; përveç :

5204 deri 5207

Fije dhe thurje pambuku

5208 deri 5212

Pelhura të endura prej
pambuku :
- të trupezuara me fije
kauçuku
Të tjera

Punimi ose përpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u
jep statusin e origjinës
(3)
or
(4)
- mendafsh i paperpunuar, mbetje
mendafshi, të krehura ose
pastruara, ose të perpunuara
ndryshe për tjerrje,
- fibra natyrale, jo të krehura ose
pastruara, ose të perpunuara
ndryshe për tjerrje
- materiale kimike ose pulp
tekstili, ose
- materiale për prodhimin e letres

Prodhime prej filli njesh (7)
Prodhime prej (7) :
- filli të dredhur,
- fibra natyrale,
- fibra të bera nga njeriu jo të
krehura ose pastruara, ose të
perpunuara ndryshe për tjerrje
- materiale kimike ose pulp
tekstili, ose
- letër, ose
Stampime të shoqeruara nga
minimu-mi dy proçese pergatitore
ose perfu-ndimtare, (te tilla si
pastrimi, zbar-dhja, ngrohja,
vendosja, tkurrja, per-fundimi,
dekatizimi, ngopja, mere-metimi e
fortesimi), me kusht që vlera e
pelhurave të pastampuara, të
përdorura, nuk kalon 47.5% të
çmimit ex-ëorks të produktit
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit
Prodhime prej (7) :
- mendafsh i paperpunuar, mbetje
mendafshi, të krehura ose
pastruara, ose të perpunuara
ndryshe për tjerrje,
- fibra natyrale, jo të krehura ose
pastruara, ose të perpunuara
ndryshe për tjerrje
- materiale kimike ose pulp
tekstili, ose
- materiale për prodhimin e letres

Prodhime prej filli njesh (7) :
Prodhime prej (7) :
- filli të dredhur,
- fibra natyrale,
- fibra të bera nga njeriu jo të
krehura ose pastruara, ose të
perpunuara ndryshe për tjerrje
- materiale kimike ose pulp
tekstili, ose
- letër, ose
Stampime të shoqeruara nga

Kodi HS

Përshkrimi i produktit

(1)

(2)

ex Kapitulli 53

Fibra të tjera tekstile
vegjetale; fill letre dhe
pelhura të endura prej fijeve
prej letre; përveç :
Fije prej fibrave të tjera
tekstile vegjetale; fije letre

5306 deri 5308

5309 deri 5311

5401 deri 5406

Pelhura të endura prej fibrave
të tjera tekstile vegjetale;
pelhura të endura prej fijeve
të letres :
- të trupezuara me fije
kauçuku
Të tjera

Fije, filamente të shumefishta
e filamente të thurura me
doren e njeriut

Punimi ose përpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u
jep statusin e origjinës
(3)
or
(4)
minimu-mi dy proçese pergatitore
ose perfun-dimtare, (te tilla si
pastrimi, zbardhja,
ngrohja, vendosja, tkurrja,
perfundimi,
dekatizimi, ngopja, meremetimi e
fortesimi), me kusht që vlera e
pelhurave të pastampuara, të
përdorura, nuk kalon 47.5% të
çmimit ex-ëorks të produktit .
Prodhime prej materialeve të çdo
kreu, përveç atij të produktit

Prodhime prej (7) :
- mendafsh i paperpunuar, mbetje
mendafshi, të krehura ose
pastruara, ose të perpunuara
ndryshe për tjerrje,
- fibra natyrale, jo të krehura ose
pastruara, ose të perpunuara
ndryshe për tjerrje
- materiale kimike ose pulp
tekstili, ose
- materiale për prodhimin e letres

Prodhime prej filli njesh (7) :
Prodhime prej (7) :
- filli të dredhur,
- fibra natyrale,
- fibra të bera nga njeriu jo të
krehura ose pastruara, ose të
perpunuara ndryshe për tjerrje
- materiale kimike ose pulp
tekstili, ose
- letër, ose
Stampime të shoqeruara nga
minimu-mi dy proçese pergatitore
ose perfun-dimtare, (te tilla si
pastrimi, zbardhja,
ngrohja, vendosja, tkurrja,
perfundimi,
dekatizimi, ngopja, meremetimi e
fortesimi), me kusht që vlera e
pelhurave të pastampuara, të
përdorura, nuk kalon 47.5% të
çmimit ex-ëorks të produktit .
Prodhime prej (7) :
- mendafsh i paperpunuar, mbetje
mendafshi, të krehura ose
pastruara, ose të perpunuara
ndryshe për tjerrje,
- fibra natyrale, jo të krehura ose
pastruara, ose të perpunuara
ndryshe për tjerrje
- materiale kimike ose pulp
tekstili, ose

Kodi HS

Përshkrimi i produktit

(1)

(2)

5407 dhe 5408

Pelhura të endura me fill
filamenti të bere me dore :
- të trupezuara me fije
kauçuku
Të tjera

5501 deri 5507
5508 deri 5511

5512 deri 5516

Fibra kryesore të bera me
dore nga njerezit
Fill për qepje prej fibrave
kryesore të bera me dore nga
njerezit

Pelhura kryesore të endura të
bera me dore nga njerezit
- të trupezuara me fije
kauçuku
Të tjera

Punimi ose përpunimi i kryer mbi materialet jo origjinues, i cili u
jep statusin e origjinës
(3)
or
(4)
- materiale për prodhimin e letres

Prodhime prej filli njesh (7)
Prodhime prej (7) :
- filli të dredhur,
- fibra natyrale,
- fibra të bera nga njeriu jo të
krehura ose pastruara, ose të
perpunuara ndry-she për tjerrje
- materiale kimike ose pulp
tekstili, ose
- letër, ose
Stampime të shoqeruara nga
minimu-mi dy proçese pergatitore
ose perfun-dimtare, (te tilla si
pastrimi, zbardhja,
ngrohja, vendosja, tkurrja,
perfundimi,
dekatizimi, ngopja, meremetimi e
fortesimi), me kusht që vlera e
pelhurave të pastampuara, të
përdorura, nuk kalon 47.5% të
çmimit ex-ëorks të produktit .
Prodhime prej materiale kimike
ose brum tekstili
Prodhime prej (7) :
- mendafsh i paperpunuar, mbetje
mendafshi, të krehura ose
pastruara, ose të perpunuara
ndryshe për tjerrje,
- fibra natyrale, jo të krehura ose
pastruara, ose të perpunuara
ndryshe për tjerrje
- materiale kimike ose pulp
tekstili, ose
- materiale për prodhimin e letres

Prodhime prej filli njesh (7)
Prodhime prej (7) :
- filli të dredhur,
- fibra natyrale,
- fibra të bera nga njeriu jo të
krehura ose pastruara, ose të
perpunuara ndryshe për tjerrje
- materiale kimike ose pulp
tekstili, ose
- letër, ose
Stampime të shoqeruara nga
minimu-mi dy proçese pergatitore
ose perfun-dimtare, (te tilla si
pastrimi, zbardhja,
ngrohja, vendosja, tkurrja,
perfundimi,
dekatizimi, ngopja, meremetimi e
fortesimi), me kusht që

