ANEKSI 6

SHENIME INTERPRETUESE MBI VLEREN DOGANORE

Referenca e dispozitave te
Kodit
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Kolona e pare

Kolona e dyte

Neni 34(1)

Cmimi
vetëm
j ë

Neni 34 (1) (a)

Nje shembull i nje kufizimi te tille do te ishte rasti kur nje shites
automobilash i kerkon nje bleresi të tij te mos i shese apo ekspozoje
mallrat përkatëse para nja date te caktuar e cila perfaqeson fillimin e vitit
per prezantimin e modeleve te reja.

pika e dyte

realisht i paguar ose që duhet paguar i referohet
cmimit per mallrat e importuara. Ne kete menyre ndonjë
fiti i
t tj
të bë
bl ë i t k hit i t il t

Disa shembuj te ketij rasti perfshijne:

Neni 34 (1) (b)
a) shitesi vendos cmimin e mallrave te importuara me kusht qe
bleresi do te bleje gjithashtu mallra te tjera ne sasi te
specifikuara;
b) cmimi i mallrave te importuara varet nga cmimi apo cmimet
me te cilat bleresi i mallrave
te importuara i shet mallra te tjera shitesit te mallrave te
importuara;
c) cmimi vendoset ne baze te nje forme pagese që nuk ka lidhje
me mallrat e importuara, si per shembull kur mallrat e
importuar jane gjysme te perfunduara te cilat jane dhene nga
shitesi me kusht qe ai do te marre nje sasi te caktuar nga
mallrat e perfunduara.
Megjithatë, kushtet apo kufizimet në lidhje me
prodhimin ose marketingun e mallrave te importit nuk
duhet të çojnë në mospranimin e vleres se transaktuar. Per
shembull, fakti qe bleresi e pajis shitesin me projekte dhe plane
te ndermarra ne vendin e importit nuk duhet të çojnë në
mospranimin e vleres se transaktuar per qellimet e nenit 34 (1).

Neni 34 (2)

1. Paragrafet 2 (a) dhe (b) japin menyra te ndryshme per
pranimin e vleres se transaktuar.
2. Paragrafi 2 (a) percakton se ne rastet kur bleresi dhe shitesi
jane te lidhur, rethanat rreth shitjes do te egzaminohen
dhe vlera e transaktuar do te pranohet si vlere
doganore me kusht qe lidhja nuk ka influencuar në cmim. Kjo
nuk do te thote qe per cdo rast duhet te behet nje egzaminim
i te gjitha rrethanave ne rastet kur shitesi dhe bleresi kane
lidhje. Egzaminime te tilla do te kerkohen vetem kur
ka dyshime rreth pranueshmerise se cmimit. Kur
autoritetet doganore nuk kane dyshime rreth
pranueshmerise se cmimit, ai duhet te pranohet pa
kerkuar infomacione te metejshme nga deklaruesi. Per
shembull, autoritetet doganore mund te kene verifikuar me pare
lidhjen, ose mund te kene tashme informacion te detajuar ne
lidhje me shitesin dhe bleresin, dhe mund te jene te kenaqur
nga ky egzaminim apo informacion se kjo lidhje nuk ka
influencuar cmimin.
3. Kur autoritetet doganore nuk jane ne gjendje te pranojne
vleren e transaktuar pa marre informacion te metejshem,
ata duhet t’i japin deklaruesit nje mundesi per te
dhene nje informacion te tille shtese dhe te detajuar i cili
mund te jete i nevojshem per mundesimin
e egazaminimit te rrethanave rreth shitjes, ne kete kontekst,
autoritetet doganore duhet te jene te pregatituur per te
ekzaminuar aspektet perkatese te transaksionit, duke perfshire
menyren ne te cilen bleresi dhe shitesi organizojne
marredheniet tregtare dhe menyren ne
te cilen cmimi ne fjale u vendos, ne menyre qe te percaktohet
nese lidhja ka influencuar në cmim. Kur mund te
tregohet se bleresi dhe shitesi, edhe pse me nje
lidhje nen dispozitat e pikës 55 te këtyre disp[ozitave
zbatuese, blejne dhe i shesin njeri-tjetrit si te mos kishin
ndonje lidhje, kjo do te tregonte se cmimi nuk eshte ndikuar
nga lidhja. Si shembull per kete, ne qofte se cmimi
eshte vendosur ne nje menyre ne perputhje me
praktikat normale te vendosjes se cmimeve te industrise ne
fjale apo me menyren ne te cilen shitesi vendos cmimet e
shitjeve per bleresit te cilet nuk jane te lidhur me te, kjo do
te tregonte se cmimi nuk eshte ndikuar nga lidhja. Një tjetër
shembull kemi, kur tregohet
se cmimi eshte i pershtatshem per te siguruar
shlyerjen e kostos plus nje fitim i cili perfaqeson
fitimin total te firmes fituar gjate nje periudhe te caktuar kohore
(p.sh. ne baze vjetore) ne shitjet e mallrave te te njejtit
klasifikim apo lloji, kjo do te tregonte se cmimi nuk eshte
ndikuar.
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4. Paragrafi 2 (b) i jep mundesinë deklaruesit që te provoje se
vlera e transaktuar i perafrohet shume vleres se marre si kriter,
te pranuar paraprakisht nga autoritetet doganore dhe si e tille
eshte e pranueshme ne baze te dispozitave te nenit 34 të Kodit.
Kur permbushet njeri nga kriteret e parashikuara ne
paragrafin 2 (b), nuk eshte e nevojshme te
shqyrtohet problemi i ndikimit permendur ne paragrafin
2 (a). Nese autoritetet doganore kane te dhena te
mjaftueshme per t’u bindur, pa nevojen e kerkimeve me te
hollsishme, se eshte permbushur njeri nga kriteret e
parashikuara ne paragrafin 2 (b), ato nuk kane pse
t’i kerkojne deklaruesit qe te paraqese proven që ky kriter
mund të plotësohet.

Neni 34 (2) (b)

Per te percaktuar nese nje vlere “i perafrohet shume”
nje vlere tjeter duhet te merren parasysh nje sërë
faktoresh. Keta faktore kane te bejne, para se gjithash, me llojin
e mallrave
te importuara, me natyren e sektorit prodhues ne
fjale, me sezonin ne te cilin mallrat importohen, si
edhe me faktin nese diferenca ne vlere eshte
domethenese nga pikepamja tregtare. Duke qene se
keta faktore mund te ndryshojne nga njeri rast ne
tjetrin, eshte e pamundur qe te zbatohet per te gjitha rastet
nje norme e njejte si p.sh. nje perqindje fikse. P.sh. nje
diference e vogel në vlerë që përfshin një
lloj mallrash mund të jetë e papranueshme
ndërkohë që një diferencë e madhe në një rast që
përfshin një lloj tjetër mallrash mund të jetë e pranueshme
per te percaktuar nese vlera e transaktuar i perafrohet shume
vlerave te marra si “kriter” sipas nenit 34 (2) (b).

Neni 34 (3) (a)

Shembull i nje pagese te terthorte do te ishte
shlyerja e plote ose e pjesshme nga ana e bleresit i
nje borxhi për llogari të shitesit.

Neni 35 (2) (a) Neni 35 (2) 1. Per zbatimin e ketyre dispozitave, autoritetet doganore i
(b)
referohen, kur eshte e mundur, nje shitjeje mallrash identike

ose te ngjashme, kryer ne te njejtin nivel tregtar shitjeje dhe në
thelb në të njëjtën sasi më mallrat që duhen vleresuar. Ne
mungese te shitjeve te tilla, mund te perdoret si pike referimi
nje shitje mallrash identike ose te ngjashme, e kryer ne nje nga
tre situatat e meposhtme:
a) nje shitje e te njejtit nivel tregtar por e nje sasie te ndryshme;
b) nje shitje e nje niveli tregtar te ndryshem por në thelb në të
njëjtën sasi; ose c) nje shitje e nje niveli tregtar te ndryshem
dhe e nje sasie te ndryshme.
2. Ne rast se nje shitje konstatohet ne nje nga tre situatat e
lartpermendura behen ndryshimet
e rastit per sa me poshte:
a) vetem per sasinë;
b) vetem per nivelin tregtar; ose
c) si per nivelin tregtar ashtu edhe per sasinë.
3. Shprehja dhe/ose lejon fleksibilitetin qe te perdoren
shitjet dhe te behen regullimet e nevojshme ne secilin
prej tre kushteve te pershkruara me siper.
4. Eshte kusht qe per cfaredo ndryshimi te bere per shkak te
diferencave ne nivelet tregtare ose ne sasite, ky ndryshim,
pavaresisht nga fakti nese con ne rritje ose ulje te vleres, te
behet vetem mbi bazen e provave qe percaktojne qarte se ai
eshte i arsyeshem dhe i sakte,
si p.sh. lista e cmimeve ne fuqi, e cila permban cmime qe i
referohen niveleve ose sasive
te ndryshme. Per shembull, nese mallrat e importuara që duhen
vleresuar, konsistojne ne nje dergese prej 10 njesish dhe
nese te vetmet mallra te importuara, identike ose te
ngjashme, per te cilat egziston nje vlere e transaktuar, jane
shitur ne sasi te barabarte me
500 njesi, dhe nese eshte pranuar se shitesi ofron skonto në
sasi, ndryshimi i nevojshem mund te behet duke iu referuar
listes aktuale te cmimeve te shitesit dhe duke perdorur ate
cmim qe zbatohet per nje shitje prej 10 njesish. Per kete nuk
eshte e nevojshme qe te kete qene bere nje shitje prej 10
njesish, sa kohe qe lista e cmimeve eshte percaktuar
ne mirebesim, ne baze te shitjeve te sasive te tjera. Ne mungese
te nje kriteri te tille objektiv, percaktimi i nje vlere doganore
sipas dispozitave te nenit 30 (2) (a) dhe (b) nuk eshte i
pershtatshem.

Neni 35 (2) (d)

1. Si nje rregull i pergjithshem, vlera doganore ne
keto dispozita percaktohet ne baze te informacionit
menjehere të disponueshëm ne Republiken e Shqiperise.
Megjithate per te percaktuar nje vlere te llogaritur do te
ishte e nevojshme te ekzaminohej kostoja e prodhimit
te mallrave qe duhen vleresuar si dhe informacione te tjera qe
duhet te merren
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nga jashte Republikes se Shqiperise. Për më tepër, ne
pjesen me te madhe te rasteve
prodhuesi i mallrave nuk do t’i nenshtrohet juridiksionit te
autoriteteve Shqiptare. Perdorimi i metodes se vleres se
llogaritur, ne pergjithesi, do te jete i kufizuar per ato
raste kur bleresi dhe shitesi jane te lidhur dhe ne te cilat
prodhuesi eshte i gatshem t’i komunikoje autoriteteve te
vendit importues te dhenat e nevojshme per percaktimin e
cmimeve si dhe t’i krijoje lehtesira per cdo lloj verifikimi te
mëtejshëm qe mund te jete i nevojshem.
2. Cmimi ose vlera te cileve iu referohet neni 35 (2)
(d) (i) do te percaktohet ne baze informacioneve te dhena
nga prodhuesi ose për llogari të tij. Ky shpenzim duhet
te bazohet ne kontabilitetin tregtar te prodhuesit, me kusht qe ky
kontabilitet te perputhet me parimet kryesore te njohura te
kontabilitetit qe zbatohen ne vendin ku jane prodhuar
mallrat.
3. Shuma per perfitimet dhe shpenzimet e pergjithshme ne baze te
nenit 35 (2) (d) (ii) duhet
te percaktohen ne baze te informacioneve te dhena nga prodhuesi ose
për llogari të tij me kusht qe shifrat e komunikuara nga ai te
perputhen me ato qe paraqiten zakonisht ne shitjet e
mallrave te te njejtes klase ose lloj si mallra qe duhen
vleresuar te bera nga prodhues te vendit eksportues per eksport
ne vendin e importimit.
4. Asnje çmim ose vlere e elementeve te permendura ne nenin në
fjalë nuk duhet llogaritur dy here ne percaktimin e vleres se
llogaritur.
5. Ne lidhje me kete duhet vene re fakti se shuma per
perfitimet dhe shpenzimet e pergjithshme duhet marre si
nje e tere. Si rrjedhim, ne qofte se ne nje rast te
veçante, shuma e perfitimit te dhënë nga prodhuesi eshte
e ulet dhe shpenzimet e tij te pergjithshme jane më të larta,
mund te ndodhë, megjithate, që perfitimet dhe shpenzimet e
tij te pergjithshme te marra se bashku të perputhen me ato qe
zakonisht i korrespondojne shitjeve te mallrave te te njejtes klase ose
lloji. Nje shembull i ketij rasti mund te ishte p.sh., nese prezantohet
nje produkt ne Republiken e Shqiperise dhe prodhuesi ka pranuar një
fitim të ulët ose zero, për të mbuluar shpenzimet e larta që janë bërë
për prezantimin e produktit. Kur prodhuesi mund te vertetoje se per
shkak te rrethanave te vecanta tregtare,
ai mund te marre një fitim të ulët nga shitja e mallrave te importuara,
shifrat perkatese te perfitimeve te tij efektive duhet te merren ne
konsiderate me kusht qe ai t’i justifikoje me arsye tregtare te
vlefshme dhe qe politika e tij ne fushen e çmimeve te reflektoje
politikat
e çmimeve te zakonshme ne sektorin e prodhimit ne fjale. Kjo mund
te ndodhe ne rastin kur p.sh. prodhuesit kane qene te detyruar te ulin
njekohesisht çmimet e tyre per shkak te nje renieje te papritur te
kerkeses ose ne rastin kur keto shesin mallra per te plotesuar nje seri
mallrash te prodhuara ne vendin importues duke u kenaqur me një
fitim të ulët per te mbetur konkurues. Kur shifrat perkatese
te përfitimeve dhe të shpenzimeve te pergjithshme te
dhena nga prodhuesi nuk perputhen me ata qe zakonisht i
korrespondojne shitjeve te mallrave te te njejtes klase ose lloji me
mallrat qe duhen vleresuar, te bera nga prodhuesi i vendit eksportues

Neni 36 (1)

1. Vlerat doganore te percaktuara ne baze te dispozitave te nenit 36
(1) duhet te bazohen sa me shume te jete e mundur ne vlerat
doganore te percaktuara me parë.
2. Metodat e vleresimit qe do te perdoren ne baze te
nenit 36 (1) duhet te jene ato te percaktuara ne nenet 34
dhe 35 (2) por duke mbajtur parasysh se nje fleksibilitet
i arsyeshem ne zbatimin e ketyre metodave do te perputhet me
objektivat dhe dispozitat e nenit 36 (1).
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te ndryshem nga vendi eksportues i mallrave qe duhen
vleresuar, mund te perbejne bazen
e vleresimit doganor; mund te perdoren vlerat
doganore te mallrave identike te importuara, te
percaktuara me pare sipas dispozitave te nenit 35 (2) (c) dhe (d)
;
a)
mallra te ngjashme – kerkesat sipas te cilave mallrat e
ngjashme duhet te eksportohen ne te njejten ose pak a shume
ne te njejten kohe me mallrat qe duhen vleresuar mund te
interpretohen me fleksibilitet; mallra te ngjashme te
prodhuara ne nje vend te ndryshem nga vendi eksportues i
mallrave qe duhen vleresuar, mund te perbejne bazen
e vleresimit doganor; mund te perdoren vlerat
doganore te mallrave te ngjashme te importuara te
percaktuara me pare sipas dispozitave te nenit 35 (2) (c)dhe (d);
b)
metoda deduktive – kerkesat sipas te cilave mallrat
duhet te ishin shitur “ne te njejtat kushte që kanë qënë
importuar” ne baze te nenit 64 (1) (a) te këtyre
dispozitave zbatuese mund te interpretohet me
fleksibilitet; periudha prej 90 ditesh e kerkuar,
gjithashtu mund te zbatohet me fleksibilitet.

Neni 37 (1) (b) (ii)

1. Dy jane faktoret qe nderhyjne ne përpjestimin e elementeve
te percaktuar ne nenin 37 (1) (b) (ii) per mallrat e importuara:
vlera e vete elementit si dhe menyra se si kjo vlere duhet
të përpjestohet për mallrat e importuara. Përpjestimi i ketyre
elementeve duhet te bëhet ne menyre te duhur, ne
pershtatje me rethanat dhe konform parimeve te
përgjithshme të pranuara të kontabilitetit.
2. Per sa i perket vleres se elementit, ne qofte se
bleresi blen elementin ne fjale nga nje shites me te cilin
nuk eshte i lidhur, me nje kosto te caktuar, kjo kosto paraqet
vleren e elementit. Ne qofte se elementi eshte prodhuar nga
bleresi ose nga nje person me te cilin
ai eshte i lidhur, vlera e tij do te ishte kostoja e prodhimit te tij.
Ne qofte se elementi eshte perdorur me pare nga shitesi,
pavaresisht nga fakti nese ky eshte blere ose prodhuar nga ai,
kostoja fillestare e blerjes ose e prodhimit duhet ulur per te
pasur parasysh perdorimin ne fjale, me qellim qe te percaktohet
vlera e elementit.
3. Menjëherë sapo është percaktuar vlera e elmentit, është e
nevojshme të përpjestohet ajo vlerë për mallrat e importuara. Ne
lidhje me kete ka mundesi te ndryshme. Per shembull vlera mund
të përpjestohet për dergesen e pare ne qofte se
bleresi deshiron te paguaje detyrimet mbi vleren totale
njeheresh. Nje shembull tjeter, bleresi mund te
kerkoje qe vlera të përpjestohet mbi numrin te njesive te

prodhuara deri ne momentin e dergeses se pare. Nje
shembull tjeter: ai mund te kerkoje qe vlera te
përpjestohet të gjithë krejt prodhimin e porositur nese
ekzistojne qe perpara kontrata te caktuara ose angazhime të
firmosura mbi prodhimin ne fjale. Metoda që përdoret për
përpjestimin do te varet nga dokumentet e paraqitura nga
bleresi.
4. Si shembull ilustrues për sa më sipër, mund te quhet rasti i
nje bleresi qe i jep prodhuesit nje stampë ose presformë per t’a
perdorur per prodhimin e mallrave qe do te importohen dhe qe
nenshkruan nje kontrate blerje me kete te fundit per 10 000
njesi. Ne momentin e mberritjes se dergeses se pare prej
1 000 njesish prodhuesi ka prodhuar tashme 4 000
njesi. Bleresi mund t’i kerkoje autoriteteve lokale te
percaktojne vleren e vules per 1 000,
4 000 ose 10 000 njesi.

Neni 37 (1) (b) (iv)

1. Vlerat qe duhen shtuar per elementet e specifikuar
ne nenin 37 (1) (b) (iv) duhet te bazohen mbi te dhena
objektive dhe te matshme. Me qellim qe te reduktohet ne
minimum,
si per deklaruesin edhe per autoritetet doganore, puna qe lidhet
me percaktimin e vlerave qe duhen shtuar, do te ishte mire te
perdoreshin, atehere kur eshte e mundur, te dhenat qe jane te
disponueshme ne sistemin e regjistrave tregtare te bleresit.
2. Per sa i perket elementeve qe furnizohen nga bleresi te cilet
ishin blere ose marre me qira nga ai, vlera qe duhet shtuar eshte
kostoja e blerjes ose e qirase. Nuk do te bëhet asnje shtese për
ato elemente qe jane përdorim publik, perveç kostos për bërjen
e një se çmimit
te kopjeve te tyre.
3. Vlerat qe duhen shtuar mund te llogariten me kollaj ose jo
sipas struktures se procedurave
te administrimit dhe menyrave te kontabilitetit ne firmen e
analizuar.
4. Per shembull, mund te vertetohet se nje ndermarrje e cila
importon produkte te ndryshme nga disa vende, mund te mbaje
kontabilitetin e saj ne qendren e projektimit qe gjendet jashte
Republikes se Shqiperise ne menyre qe te tregoje me
saktesi shpenzimet qe i takojnë nje produkti te
caktuar. Ne raste te tilla, mund te behen
rregullime te drejperdrejta, ne masen e duhur ne baze te nenit
37.
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5. Nga ana tjeter mund te kemi rastin e nje firme e cila i
transferon kostot e qendres se saj se projektimit, e cila
gjendet jashte Republikes se Shqiperise, ne shpenzimet
e saj te pergjithshme kryesore pa i ndarë për produkte të
veçanta. Ne raste te tilla do te ishte e mundshme te behej
nje rregullim i pershtatshem duke u bazuar ne nenin
37, per sa i perket mallrave te importuara nëpërmjet
përpjestimit të kostove totale te qendres se projektimit
mbi prodhimin e përgjithshëm që perfiton nga sherbimet e
kesaj qendre duke i shtuar këtë shpenzim të përpjestuar çmimit
të mallrave të importuara në varesi nga numri
i njesive.
6. Variacionet ne rrethanat e mesiperme do te kerkojne pa
dyshim vleresimin e faktoreve te ndryshem per percaktimin e
menyres se duhur ndarjes.
7. Ne rastet kur prodhimi i elementeve ne fjale përfshin disa
vende dhe kalon një periudhë
të caktuar kohore, rregullimi duhet te kufizohet ne vleren qe
faktikisht i eshte shtuar ketij elementi jashte Republikes se
Shqiperise.

Neni 37 (1) (c)

Pagesat për të drejtën e autorit (royalties) dhe
liçensës (license fees) te cilave u referohet neni 37 (1)
(c) mund te perfshijne mes te tjerash pagesat e bera per
patentat, markat tregtare dhe te drejtat e autorit.

Neni 37 (2)

Ne mungese te te dhenave objektive dhe te matshme mbi elementet
qe duhen shtuar ne baze
te dispozitave te nenit 37, vlera e transaksionit nuk mund
te percaktohet duke zbatuar dispozitat e nenit 34. Per shembull
mund te ndodhe nje rast i tille: nje royalty e derdhur ne baze te
çmimit te shitjes, ne Republiken e Shqiperise te nje litri te nje
produkti te vecante i cili eshte importuar me pare me kilogramë dhe
eshte kthyer ne solucion pas importimit. Nese royalty bazohet,
pjeserisht, mbi mallrat e importuara dhe pjeserisht mbi elemente te
tjere qe nuk kane asnje lidhje me mallra te tilla (si per shembull, kur
mallrat e importuara jane te perziera me perberes vendi dhe nuk
mund te identifikohen me veças, ose rasti kur royalty nuk mund te
dallohet nga marreveshje te vecanta financiare mes bleresit dhe
shitesit), do te ishte pa vend te kerkohej te shtohej nje element qe i
korrespondon ketij royalty. Megjithate, vetëm ne qofte se vlera e
ketij royalty bazohet vetem ne mallrat e importuara dhe është e
matshme lehtësisht, mund t’i bëhet një shtesë çmimit te paguar ose
qe duhet paguar.

Pika 55 (1) (e)

Quhet se një person kontrollon një tjeter kur i pari eshte
ligjerisht ose faktikisht ne gjendje të ushtrojë një pushtet me
karakter shtërngues ose drejtues mbi këtë të fundit.

Pika 64 (1) (a) (i)

1. Fjalet perfitim dhe shpenzime te pergjithshme duhet te

merren si nje e tere. Shifra e duhur per qellim te kesaj zbritjeje
duhet te percaktohet ne baze te informacioneve te dhena nga
deklaruesi me kusht qe shifrat qe ai jep te
perputhen me ato qe i korrespondojne zakonisht shitjeve
te mallrave te te njejtes klase dhe lloj te importuara ne
Republiken e Shqiperise. Ne rastin kur shifrat e
deklaruesit nuk perputhen me keto shifra, shuma e
fitimit dhe shpenzimet e pergjithshme mund te bazohen mbi
informacione qe lidhen me kete çeshtje, te ndryshme nga ato te
dhena nga deklaruesi.
2. Për të përcaktuar komisionet ose fitimet e zakonshme dhe
shpenzimet e pergjithshme ne baze te kesaj dispozite, çështja
nëse mallra të caktuara janë të së njëjtës klasë ose lloji si mallra
të tjera do të përcaktohet rast pas rasti, duke pasur
parasysh rrethanat. Duhet te behet nje egzaminim i
shitjeve ne Republiken e Shqiperise te grupit ose
gamës më të ngushtë të mallrave të importuara të së njëjtës
klasë ose lloji, qe pefshin mallra qe duhen vleresuar, mbi te
cilat mund te jepen te dhenat e nevojshme. Per
qellim te kësaj pike, mallrat e te njejtes klase ose lloj
perfshijne mallra te importuara nga i njejti vend si mallra qe
duhen vleresuar si dhe mallra te importuara nga vende te tjera.

Pikai 64 (2)

1. Kur perdoret kjo menyre vleresimi, zbritjet e bera per te mbajtur
parasysh vleren e shtuar ne baze te punimit ose perpunimit te
metejshem, do te bazohen mbi te dhenat objektive dhe te matshme
qe kane te bejne me koston e kësaj pune. Llogarite do te behen ne
baze te formulave, recetave dhe metodave te llogaritjes te pranuara
ne sektorin e prodhimit si dhe ne baze e praktikave te tjera te
sektorit.
2. Kjo menyre vleresimi nuk do te zbatohet normalisht ne rastin kur
si rrjedhim i nje punimi ose perpunimi te metejshem,
mallrat e importuara kane humbur identitetin e tyre.
Megjithate, mund te kete raste kur edhe pse mallrat e importuara
kane humbur identitetin
e tyre, vlera e shtuar si rrjedhim i punimit ose perpunimit mund te
percaktohet me saktesi dhe pa ndonje veshtiresi.
Nga ana tjeter mund te verifikohen raste ne te cilat mallrat e
importuara ruajne identitetin e

Sasia e shitur
në njësi

1 deri 10

1 deri ne 25
mbi 25

Cmimi për njësi

Numri i shitjeve

Sasia totale e shitur për
çdo çmim

100

10 shitje te 5 njesive
5 shitje te 3 njesive

65

95

5 shitje te 11 njesive

55

90

1 shitje e 30 njesive
1 shitje e 50 njesive

80
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tyre, por perbejne nje element aq te vogel ne mallrat
e shitura ne vendin importues saqe
perdorimi i kesaj metode vleresimi nuk eshte i jusitifikushem.
Duke pasur parasysh sa u tha me siper, situata te ketij lloji
duhet te ekzaminohen rast pas rast.

Pika 64 (3)

1. Per shembull: disa mallra shiten ne baze te nje listë çmimesh

qe jep cmime të favorshme për njësi kur bëhen blerje që
konsiderohen me shumicë.
Numri me i madh i njesive te shitura me nje
çmim te caktuar eshte 80, dhe si rrjedhim, çmimi per
njesi qe i korrespondin shitjeve ne sasine me te madhe agregate
eshte 90.
2. Nje shembull tjeter është ky: Bëhen dy shitje. Ne te paren,
500 njesi shiten me çmimin 95 njesi monetare secila. Ne te
dyten, 400 njesi shiten me çmimin 90 njesi monetare secila. Ne
kete shembull numri me i larte i njesive te shitura me nje çmim
te caktuar eshte 500; si rrjedhim cmimi per njesi qe i
korrespondon shitjes ne sasine me te madhe agregate eshte
95.
3. Një shembull i trete mund të jetë situata e
meposhtme ku sasi te ndryshme shiten me cmime te
ndryshme.
a) Shitjet
Sasia per shitje
40 njesi
100
30 njesi
90
15 njesi
100
50 njesi
95
25 njesi
105
35 njesi
90
5 njesi 100

Çmimi për njesi

b) Total
Sasia e pergjithshme e shitur Çmimi per njesi
65
90
50
95
60
100
25
105
Ne kete shembull numri me i madh i njesive te shitura me nje
çmim te caktuar eshte 65; si rrjedhim çmimi per njesi qe i
korrespondon shitjeve ne sasine me te madhe agregate eshte
90.

