ZHDOGANIMI LOKAL
NENI 6
…pika 33:
33. “Paraqitje e mallrave në doganë” është njoftimi i autoriteteve doganore për mbërritjen e mallrave
në zyrën doganore ose në çdo vend tjetër, të përcaktuar ose të miratuar prej autoriteteve doganore,
dhe bërja e disponueshme e këtyre mallrave për kontrolle doganore.
SEKSIONI 2
PARAQITJA, SHKARKIMI DHE VERIFIKIMI I MALLRAVE
Neni 130
Paraqitja e mallrave në doganë
1. Mallrat e futura në territorin doganor të Republikës së Shqipërisë paraqiten në doganë menjëherë
pas mbërritjes së tyre në zyrën doganore të caktuar ose në çdo vend tjetër të caktuar apo miratuar nga
autoritetet doganore ose në zonë të lirë nga një prej personave të mëposhtëm:
a) personi, i cili futi mallrat në territorin doganor të Republikës së Shqipërisë;
b) personi, në emër e për llogari të të cilit vepron personi që futi mallrat në këtë territor;
c) personi, i cili merr përgjegjësi për transportimin e mallrave, pasi ato janë futur në territorin
doganor të Republikës së Shqipërisë.
Neni 165
Hyrja në regjistrimet e deklaruesit
1. Autoritetet doganore, përkundrejt një aplikimi, mund të autorizojnë një person të depozitojë një
deklaratë doganore, përfshirë një deklaratë të thjeshtuar, në formën e një hyrjeje në regjistrimet e
deklaruesit, me kusht që këto të dhëna të jenë në dispozicion të autoriteteve doganore në kohën kur
depozitohet deklarata doganore në formën e një hyrjeje në sistemin elektronik të deklaruesit.
2. Deklarata doganore konsiderohet e pranuar në momentin, në të cilin mallrat janë regjistruar në
regjistrat elektronikë.
3. Autoritetet doganore, përkundrejt një aplikimi, mund të përjashtojnë deklaruesin nga detyrimi për
të paraqitur mallrat.
Përjashtimi nga detyrimi jepet kur të gjitha kushtet e mëposhtme plotësohen:
a) deklaruesi është një operator ekonomik i autorizuar për thjeshtësi doganore;
b) lloji dhe fluksi i mallrave në fjalë e justifikojnë dhe kur autoritetet doganore janë në dijeni;
c) zyra doganore mbikëqyrëse ka akses në gjithë informacionin që ajo konsideron të nevojshëm për
të siguruar ushtrimin e së drejtës së saj për të verifikuar mallrat, nëse lind nevoja;
ç) në momentin e regjistrimit, mallrat nuk janë më objekt i ndalimeve dhe kufizimeve, përveçse kur
parashikohet ndryshe në autorizim.
Megjithatë, zyra doganore mbikëqyrëse, në rrethana të veçanta, mund të kërkojë që mallrat të
paraqiten në doganë.
4. Kushtet, nën të cilat çlirimi i mallrave është i lejuar, përcaktohen në autorizim.

DEKLARATAT DOGANORE TË THJESHTUARA

Neni 152
Deklarata e thjeshtuar
1. Autoritetet doganore mund të pranojnë që një person të vendosë mallrat në një regjim
doganor, në bazë të një deklarate të thjeshtuar, e cila mund të anashkalojë paraqitjen e disa të
dhënave, sipas përcaktimeve të nenit 149 ose të dokumenteve shoqëruese, sipas përcaktimeve të
nenit 150.
2. Përdorimi i vazhdueshëm i deklaratës së thjeshtuar, të përcaktuar në pikën 1, është objekt i
lëshimit të një autorizimi nga autoritetet doganore.
Neni 153
Deklarata plotësuese
1. Në rastin e një deklarate të thjeshtuar, sipas përcaktimeve të nenit 152, ose në rastet e hyrjes
në regjistrimet e deklaruesit, sipas përcaktimeve të nenit 165, deklaruesi depoziton në zyrën
doganore kompetente, brenda një afati të caktuar, një deklaratë plotësuese, e cila përmban të
dhënat e nevojshme për regjimin doganor përkatës.
Në rastin e një deklarate të thjeshtuar sipas përcaktimeve të nenit 152, dokumentet shoqëruese të
nevojshme janë në posedim të deklaruesit dhe në dispozicion të autoriteteve doganore brenda një
afati kohor të caktuar.
Deklarata plotësuese mund të jetë e një natyre të përgjithshme, periodike apo përmbledhëse.
2. Nuk është i detyrueshëm depozitimi i deklaratës plotësuese në rastet e mëposhtme:
a) kur mallrat vendosen nën regjimin e magazinës doganore;
b) në raste të tjera të veçanta.
3. Autoritetet doganore mund të mos kërkojnë depozitimin e një deklarate plotësuese kur
zbatohen kushtet e mëposhtme:
a) deklarata plotësuese ka të bëjë me mallra, vlera dhe sasia e të cilave është poshtë nivelit të
dërgesave me vlerë të papërfillshme, të përcaktuara në shkronjën “d”, të pikës 3, të nenit 184.
b) deklarata e thjeshtuar i përmban të gjitha të dhënat e nevojshme për regjimin doganor në
fjalë; dhe
c) deklarata e thjeshtuar nuk është bërë me anë të hyrjes në regjistrimet e deklaruesit.
4. deklarata e thjeshtuar, referuar nenit 152, ose hyrja në regjistrimet e deklaruesit, sipas
përcaktimeve të nenit 165, dhe deklarata plotësuese konsiderohen që përbëjnë një akt të vetëm e

të pandashëm që i shtrin efektet, respektivisht, në datën kur deklarata e thjeshtuar është pranuar
sipas përcaktimeve të nenit 157 dhe në datën, në të cilën mallrat janë regjistruar në regjistrat e
deklaruesit.
5. Për qëllime të nenit 82, vendi, ku duhet të depozitohet deklarata plotësuese, është vendi ku
është depozituar deklarata doganore.

SEKSIONI 5
THJESHTËSIME TË TJERA
Neni 161
Thjeshtësimi i përpilimit të deklaratës doganore për mallrat që klasifikohen në kode të
ndryshme tarifore
1. Kur një ngarkesë është e përbërë nga mallra, që u përkasin nënkrerëve të ndryshëm tariforë,
dhe përpilimi i deklaratës doganore për secilin prej këtyre mallrave, sipas nënkrerëve të tyre
tariforë, do të kërkonte punë dhe shpenzime në shpërpjesëtim me detyrimet e importit dhe
eksportit për t’u paguar, autoritetet doganore, në bazë të një aplikimi nga deklaruesi, mund të
bien dakord që detyrimet doganore në import dhe eksport të aplikohen mbi të gjithë ngarkesën,
bazuar në nënkreun tarifor të mallit, i cili ka nivelin tarifor më të lartë të detyrimit doganor në
import apo eksport.
2. Autoritetet doganore refuzojnë përdorimin e thjeshtësimit të përcaktuar në pikën 1 për mallra
që janë objekt i ndalimeve ose kufizimeve ose i detyrimeve të akcizës kur kërkohet klasifikimi
korrekt, me qëllim zbatimin e masës.
Neni 162
Aktet nënligjore
Me vendim të Këshillit të Ministrave përcaktohen nënkrerët tariforë për zbatimin e pikës 1, të
nenit 161.
Neni 163
Zhdoganimi i centralizuar
1. Autoritetet doganore, kundrejt një aplikimi, mund të autorizojnë një person të depozitojë, në
zyrën doganore përgjegjëse për vendin ku është vendosur personi, një deklaratë doganore për
mallrat, të cilat janë paraqitur në një zyrë tjetër doganore.
Kërkesa për autorizim nuk kërkohet kur deklarata doganore është depozituar dhe mallrat
paraqiten në zyrën doganore nën përgjegjësinë e një autoriteti të vetëm doganor.
2. Aplikuesi për autorizimin e parashikuar në pikën 1 është një operator ekonomik i autorizuar
për thjeshtësi doganore.

3. Zyra doganore, në të cilën është depozituar deklarata:
a) mbikëqyr vendosjen e mallrave nën regjimin doganor në fjalë;
b) kryen kontrollet doganore për verifikimin e deklaratës doganore, sipas përcaktimeve të
shkronjave “a” dhe “b”, të nenit 169;
c) kur është e nevojshme, kërkon që zyra doganore, në të cilën janë paraqitur mallrat, të
kryejë kontrollet doganore për verifikimin e deklaratës doganore, të përcaktuar në shkronjat
“c” dhe “ç”, të nenit 169;
ç) kryen formalitetet për vjeljen e shumës së detyrimit të importit ose eksportit që i
korrespondon çdo borxhi doganor.
4. Zyra doganore, në të cilën është depozituar deklarata doganore dhe zyra doganore, në të cilën
prezantohen mallrat, shkëmbejnë informacionin e nevojshëm për verifikimin e deklaratës
doganore dhe për çlirimin e mallrave.
5. Zyra doganore, në të cilën janë paraqitur mallrat, pa cenuar kontrollet e saj të lidhura me
mallrat e hyra në/ose të dala nga territori doganor i Republikës së Shqipërisë, kryen kontrollet
doganore, të përcaktuara në shkronjën “c”, të pikës 3, dhe i njofton zyrës doganore, në të cilën
është depozituar deklarata doganore, rezultatet e kontrollit.
6. Zyra doganore, në të cilën depozitohet deklarata doganore, çliron mallrat në përputhje me
nenin 175 dhe 176, duke marrë në konsideratë:
a) rezultatet e kontrolleve të saj për verifikimin e deklaratës doganore;
b) rezultatet e kontrolleve të kryera nga zyra doganore, në të cilën janë prezantuar mallrat,
për verifikimin e deklaratës doganore dhe të kontrolleve që lidhen me mallrat e hyra në/ose të
dala nga territori doganor i Republikës së Shqipërisë.

Neni 164
Aktet nënligjore
Me vendim të Këshillit të Ministrave përcaktohen:
a) kushtet për dhënien e autorizimit të përcaktuar në paragrafin e parë, të pikës 1, të nenit
163;
b) rregullat procedurale në lidhje me zhdoganimin e centralizuar, përfshirë dhe formalitetet
doganore e kontrollet, sipas përcaktimeve të nenit 163;
c) rregullat procedurale në lidhje me përjashtimin nga detyrimi i paraqitjes së mallrave, sipas
përcaktimeve të pikës 3, të nenit 165, në kuadër të zhdoganimit të centralizuar.

Neni 165

Hyrja në regjistrimet e deklaruesit
1. Autoritetet doganore, përkundrejt një aplikimi, mund të autorizojnë një person të depozitojë
një deklaratë doganore, përfshirë një deklaratë të thjeshtuar, në formën e një hyrjeje në
regjistrimet e deklaruesit, me kusht që këto të dhëna të jenë në dispozicion të autoriteteve
doganore në kohën kur depozitohet deklarata doganore në formën e një hyrjeje në sistemin
elektronik të deklaruesit.
2. Deklarata doganore konsiderohet e pranuar në momentin, në të cilin mallrat janë regjistruar në
regjistrat elektronikë.
3. Autoritetet doganore, përkundrejt një aplikimi, mund të përjashtojnë deklaruesin nga detyrimi
për të paraqitur mallrat.
Përjashtimi nga detyrimi jepet kur të gjitha kushtet e mëposhtme plotësohen:
a) deklaruesi është një operator ekonomik i autorizuar për thjeshtësi doganore;
b) lloji dhe fluksi i mallrave në fjalë e justifikojnë dhe kur autoritetet doganore janë në dijeni;
c) zyra doganore mbikëqyrëse ka akses në gjithë informacionin që ajo konsideron të nevojshëm
për të siguruar ushtrimin e së drejtës së saj për të verifikuar mallrat, nëse lind nevoja;
ç) në momentin e regjistrimit, mallrat nuk janë më objekt i ndalimeve dhe kufizimeve,
përveçse kur parashikohet ndryshe në autorizim.
Megjithatë, zyra doganore mbikëqyrëse, në rrethana të veçanta, mund të kërkojë që mallrat të
paraqiten në doganë.
4. Kushtet, nën të cilat çlirimi i mallrave është i lejuar, përcaktohen në autorizim.

Neni 166
Aktet zbatuese
Me vendim të Këshillit të Ministrave përcaktohen:
a) kushtet për dhënien e autorizimit, sipas pikës 1, të nenit 165;
b) rregullat procedurale për hyrjen në regjistrimet e deklaruesit, sipas përcaktimeve të nenit
165, përfshirë dhe formalitetet dhe kontrollet doganore përkatëse.
c) rrethanat e veçanta, në të cilat kërkohen që mallrat të paraqiten në doganë, sipas përcaktimit
të paragrafit 3, të pikës 3, të nenit 165.

Neni 167
Vetëvlerësimi
1. Autoritetet doganore, përkundrejt një aplikimi, mund të autorizojnë një operator ekonomik të
kryejë disa formalitete doganore, që normalisht kryhen nga autoritetet doganore, të përcaktojnë

shumën e detyrimeve të importit dhe eksportit për t’u paguar dhe të kryejnë disa kontrolle nën
mbikëqyrjen doganore.
2. Aplikuesi për autorizim, sipas pikës 1, është një operator ekonomik i autorizuar për thjeshtësi
doganore.

