Seksioni 2
Deklarata doganore të thjeshtuara
Neni 320
Formularët për deklarime doganore të thjeshtuara
Deri në datat e përmirësimit të sistemit të informatizuar sipas Planit të Punës së
Ministrit të Financave, kur një deklaratë doganore e thjeshtuar siç përmendet në
nenin 152 të Kodit është paraqitur duke përdorur mjete të ndryshme nga teknika
elektronike e përpunimit të të dhënave për një regjim doganor të referuar në pikën
4, të nenit 303, kjo do të bëhet duke përdorur formularët që përmbajnë të paktën të
dhënat për një deklarim të thjeshtuar (paplotë) të përcaktuar në aneksin B të
shtojcës A.
Neni 321
Kushtet për autorizimin e përdorimit të vazhdueshëm të deklaratave
doganore të thjeshtuara
(Pika 2, e nenit 152, të Kodit)
1. Autorizimi për t’i vendosur rregullisht mallrat nën një regjim doganor në bazë
të deklaratës të thjeshtuar, në përputhje me pikën 2, të nenit 152, të Kodit, jepet
nëse plotësohen kushtet e mëposhtme:
a) Aplikuesi është në përputhje me kriterin e parashikuar në shkronjën “a”, të
nenit 41, të Kodit;
b) Aplikuesi, kur është e zbatueshme, disponon procedura të përshtatshme për
trajtimin e licencave dhe autorizimeve të dhëna në përputhje me masat e
politikës tregtare ose në lidhje me tregtinë e produkteve bujqësore;
c) Aplikuesi siguron që punonjësit e tij janë udhëzuar të informojnë autoritetet
doganore sa herë që hasin vështirësi në zbatimin e legjislacionit doganor
dhe përcakton procedura për informimin e autoriteteve doganore për
vështirësi të tilla;
ç) Aplikuesi, kur është e zbatueshme, dipsonon procedura të përshtatshme për
trajtimin e licencave/lejeve të importit dhe eksportit lidhur me ndalimet dhe
kufizimet, duke përfshirë masat për të dalluar mallrat që i nënshtrohen
ndalimeve ose kufizimeve nga mallrat e tjera dhe për të siguruar zbatimin e
legjislacionit në fuqi lidhur me këto ndalime dhe kufizime.

2. OEAD konsiderohet se i plotëson kushtet e përmendura në shkronjat “b”, “c”
dhe “ç”, të pikës 1, për sa kohë që të dhënat për këta operatorë janë në përputhje
me qëllimet e vendosjes së mallrave nën një regjim doganor në bazë të deklaratës
së thjeshtësuar.
Neni 322
Menaxhimi i kuotës tarifore në deklaratat e thjeshtuara doganore
(Neni 152 i Kodit)
1. Kur një deklaratë e thjeshtuar është paraqitur për çlirim për qarkullim të lirë të
mallrave, subjekt i një kuote tarifore të menaxhuar në përputhje me rendin
kronologjik të datave të pranimit të deklaratave doganore, deklaruesi mund të
kërkojë dhënien e kuotës tarifore vetëm kur të dhënat e domosdoshme janë në
dispozicion ose në deklaratën e thjeshtuar ose në një deklaratë plotësuese.
2. Kur aplikimi për dhënien e një kuote tarifore të menaxhuar në përputhje me
rendin kronologjik të datave të pranimit të deklaratave doganore është bërë në një
deklaratë plotësuese, aplikimi nuk mund të përpunohet deri kur deklarata
plotësuese të jetë depozituar.
3. Për qëllime të ndarjes së kuotës tarifore, duhet të merret parasysh data e
pranimit të deklaratës të thjeshtuar.
Neni 323
Dokumentet shoqëruese për deklaratat e thjeshtuara
(Neni 152 i Kodit)
Kur mallrat janë vendosur nën një regjim doganor në bazë të deklaratës së
thjeshtuar, dokumentet shoqëruese të përmendura në pikën 2, të nenit 150, të Kodit
i jepen autoriteteve doganore para çlirimit të mallrave.
Neni 324
Deklarata plotësuese
(Pika 1, e nenit 153, të Kodit)
1. Kur autoritetet doganore duhet të kontabilizojnë shumën e detyrimit të importit
ose të eksportit për t’u paguar në përputhje me paragrafin e parë, të pikës 1, të
nenit 99, të Kodit, deklarata plotësuese e referuar në paragrafin e parë, të pikës 1,
të nenit 153, të Kodit, duhet të paraqitet brenda 10 (dhjetë) ditëve nga data e
çlirimit të mallrave.

2. Kur kontabilizimi kryhet në përputhje me paragrafin e dytë, të pikës 1, të nenit
99, të Kodit, dhe deklarata plotësuese është e një natyre të përgjithshme, periodike
apo përmbledhëse, periudha kohore e mbuluar nga deklarata plotësuese nuk duhet
të kalojë një muaj kalendarik.
3. Afati për depozitimin e deklaratës plotësuese të referuar në pikën 2 është
maksimumi 10 ditë nga përfundimi i afatit të mbuluar prej deklaratës plotësuese.
4. Deri në implementimin e sistemeve elektronike të eksportit dhe të importit sipas
Planit të punës së ministrit të Financave dhe pa rënë ndesh me pikën 1, të nenit 99,
të Kodit, autoritetet doganore mund të lejojnë afate kohore të tjera përveç atyre të
përcaktuara në pikat 1 dhe 3, të këtij neni.
Neni 325
Afati brenda të cilit deklaruesi duhet të ketë në posedim dokumentet
mbështetëse në rastin e deklaratave plotësuese
(Pika 1, e nenit 153, të Kodit)
1. Dokumentet mbështetëse, që mungonin në momentin e depozitimit të deklaratës
së thjeshtuar, duhet të jenë në posedim të deklaruesit brenda afatit për depozitimin
e deklaratës plotësuese, në përputhje me nenin 324, pika 1 ose 3.
2. Në raste të justifikuara, autoritetet doganore mund të autorizojnë zgjatjen e
afatit kohor për vënien në dispozicion të dokumenteve mbështetëse, të
parashikuara në pikën 1. Ky afat kohor nuk duhet t’i kalojë 120 (njëqind e njëzet)
ditë nga data e çlirimit të mallrave.
3. Kur dokumenti mbështetës ka të bëjë me vlerën doganore, atëherë autoritetet
doganore mund që, në raste plotësisht të justifikuara, të vendosin një afat kohor më
të gjatë se ai i parashikuar në pikat 1 ose 2, duke marrë parasysh kufizimin e
periudhës të referuar në pikën 1, të nenit 97, të Kodit.
Neni 326
Deklarata plotësuese në rastin e hyrjes në regjistrimet e deklaruesit
(Pika 4, e nenit 153, të Kodit)
Në rastin e hyrjes në regjistrimet e deklaruesit sipas nenit 165, të Kodit, kur
deklarata plotësuese është e një natyre të përgjithshme, periodike apo përmbledhëse
dhe operatori ekonomik është i autorizuar sipas vetëvlerësimit për të llogaritur

shumën e detyrimit të importit dhe eksportit për t'u paguar, mbajtësi i autorizimit
duhet të depozitojë një deklaratë plotësuese apo autoritetet doganore mund të
lejojnë që deklarata plotësuese të vihet në dispozicion përmes aksesit të
drejtpërdrejtë elektronik në sistemin e mbajtësit të autorizimit.

Seksioni 3
Dispozita të zbatueshme për të gjitha deklaratat doganore
Neni 327
Numri Kryesor i Lëvizjes (MRN)
(Neni 157 i Kodit)
Me përjashtim të rasteve kur deklarata doganore është paraqitur me gojë ose me anë
të një veprimi që konsiderohet të jetë një deklaratë doganore, apo kur deklarata
doganore merr formën e një hyrjeje në regjistrimet e deklaruesit në përputhje me
nenin 165, të Kodit, autoritetet doganore do të njoftojnë deklaruesin për pranimin e
deklaratës doganore dhe do ta pajisin atë me një MRN për atë deklaratë dhe datën e
pranimit të saj.
Ky nen nuk do të zbatohet deri në implementimin dhe përmirësimin e sistemit të
informatizuar kombëtar të importit të përmendur në aneksin e planit të punës të
miratuar nga ministri i Financave dhe Ekonomisë.
Neni 328
Deklarata doganore e depozituar para paraqitjes së mallrave
1. Kur deklarata doganore është depozituar në përputhje me nenin 156, të Kodit,
autoritetet doganore përpunojnë të dhënat e ofruara para paraqitjes së mallrave, në
veçanti për qëllime të analizës së riskut.
2. Deri në datën e implementimit të sistemit të informatizuar për
Eksportin/Importin sipas Planit të Punës së Ministrit të Financave, kur një
deklaratë doganore është depozituar përpara paraqitjes së mallrave sipas nenit 156
të Kodit, autoritetet doganore mund të lejojnë përdorimin e mjeteve të ndryshme
nga teknika elektronike të përpunimit të të dhënave, për depozitimin e njoftimit të
paraqitjes.
Neni 329
Anulimi i një deklarate doganore pas çlirimit të mallrave

(Pika 2, e nenit 159, të Kodit)
1. Kur vërtetohet se mallrat janë deklaruar gabimisht për një regjim doganor sipas
të cilit lind një borxh doganor në import, në vend që të deklarohen për një regjim
tjetër doganor, atëherë deklarata doganore anulohet pasi mallrat të jenë çliruar,
përmes një aplikimi të arsyetuar nga deklaruesi, në qoftë se përmbushen kushtet e
mëposhtme:
a) Aplikimi bëhet brenda 90 (nëntëdhjetë) ditëve nga data e pranimit të
deklaratës;
b) Mallrat nuk janë përdorur në një mënyrë që nuk përputhet me regjimin
doganor nën të cilin ato do të ishin deklaruar po të mos kishte ndodhur
gabimi;
c) Në kohën e deklarimit të gabuar janë përmbushur kushtet për vendosjen e
mallrave nën regjimin doganor nën të cilin ato do të ishin deklaruar po të
mos kishte ndodhur gabimi;
ç) Është depozituar një deklaratë doganore për regjimin doganor nën të cilin
mallrat do të ishin deklaruar po të mos kishte ndodhur gabimi.
2. Kur vërtetohet se mallrat janë deklaruar gabimisht në vend të mallrave të tjera,
për një regjim doganor nën të cilin lind një borxh doganor në import, atëherë
deklarata doganore anulohet edhe pasi të jenë çliruar mallrat, me aplikim të
arsyetuar nga deklaruesi, në qoftë se plotësohen kushtet e mëposhtme:
a) Aplikimi bëhet brenda 90 ditëve nga data e pranimit të deklaratës;
b) Mallrat e deklaruara gabimisht nuk janë përdorur në mënyra të tjera, përveç
atyre të autorizuara në gjendjen e tyre fillestare dhe janë kthyer në gjendjen
e tyre fillestare;
c) E njëjta zyrë doganore është kompetente në lidhje me mallrat e deklaruara
në mënyrë të gabuar dhe mallrat që deklaruesi ka për qëllim të deklarojë;
ç) Mallrat deklarohen për të njëjtin regjim doganor si ato të deklaruara
gabimisht.
3. Kur mallrat, të cilat janë shitur me një kontratë në distancë/largësi, sipas
përcaktimit të nenit 32 të ligjit “Për mbrojtjen e konsumatorit”, janë çliruar në
qarkullim të lirë dhe janë kthyer, atëherë deklarata doganore anulohet pasi të jenë
çliruar mallrat me aplikim të arsyetuar nga deklaruesi, në qoftë se plotësohen
kushtet e mëposhtme:

a) Aplikimi bëhet brenda 90 ditëve nga data e pranimit të deklaratës
doganore;
b) Mallrat janë eksportuar me qëllim kthimin e tyre në adresën e furnizuesit
fillestar ose në një tjetër adresë të treguar nga ai furnizues.
4. Përveç rasteve të referuara në pikat 1, 2 dhe 3, deklaratat doganore anulohen
edhe pasi mallrat të jenë çliruar me aplikim të arsyetuar nga deklaruesi, në ndonjë
nga rastet e mëposhtme:
a) Kur mallrat janë çliruar për eksport, rieksport ose përpunim pasiv dhe nuk
janë larguar nga territori doganor i Republikës së Shqipërisë;
b) Kur mallrat shqiptare janë deklaruar gabimisht në regjimin doganor të
zbatueshëm për mallrat joshqiptare dhe statusi doganor i tyre si mallra
shqiptare është provuar më pas me anë të një dokumenti T2L ose një
manifesti doganor të mallrave;
c) Kur mallrat janë deklaruar gabimisht në më shumë se një deklaratë
doganore;
ç) Kur një autorizim me efekt prapaveprues është dhënë në përputhje me
pikën 2, të nenit 192, të Kodit;
d) Kur mallrat shqiptare janë vendosur nën regjimin e magazinimit doganor
në përputhje me pikën 2, të nenit 210, të Kodit, dhe nuk mund të vendosen
më nën atë regjim në përputhje me këtë nen të Kodit.
5. Deklarata doganore lidhur me mallrat që i nënshtrohen detyrimit të eksportit,
aplikimit për rimbursim të detyrimit të importit për rimbursimet ose shumat e tjera
të eksportit ose masave të tjera të posaçme për eksport mund të anulohet në
përputhje me shkronjën “a”, të pikës 4, në qoftë se plotësohen kushtet e
mëposhtme:
a) Deklaruesi i dorëzon zyrës doganore të eksportit ose, në rastin e përpunimit
pasiv, zyrës doganore të vënies nën regjim, provën se mallrat nuk janë
larguar nga territori doganor i Republikës së Shqipërisë;
b) Kur deklarata doganore është në letër, deklaruesi kthen në zyrën doganore
të eksportit ose, në rastin e përpunimit pasiv, në zyrën doganore të vënies
nën regjim, të gjitha kopjet e deklaratës doganore, së bashku me të gjitha
dokumentet e tjera të lëshuara për të pas pranimit të deklaratës;
c) Deklaruesi i dorëzon zyrës doganore të eksportit provën se janë ripaguar të
gjitha rimbursimet dhe shumat e tjera ose përfitimet financiare të
parashikuara në eksport për mallrat në fjalë ose që nga autoritetet

kompetente janë marrë masat e nevojshme për t’u siguruar që ato nuk janë
paguar;
ç) Deklaruesi pajtohet me të gjitha detyrimet e tjera për sa u përket mallrave
me të cilat ai është i lidhur;
d) Janë anuluar të gjitha rregullimet e bëra në një licencë/leje eksporti të
paraqitur në mbështetje të deklaratës doganore.

Seksioni 4
Thjeshtësime të tjera
Nënseksioni 1
Mallrat që bien në nënkrerë të ndryshëm tariforë
Neni 330
Mallrat që klasifikohen në nënkrerë të ndryshëm tariforë të deklaruar në një
nënkre të vetëm
(Pika 1, e nenit 161, të Kodit)
1. Për qëllimet e nenit 161, të Kodit, kur mallrat në një ngarkesë klasifikohen në
nënkrerë tariforë, objekt i një detyrimi doganor specifik, që i referohet të njëjtës
njësi mase, detyrimi doganor që do të zbatohet mbi të gjithë ngarkesën do të
bazohet në nënkreun tarifor me nivelin tarifor më të lartë të detyrimit doganor
specifik.
2. Për qëllimet e nenit 161, të Kodit, kur mallrat në një ngarkesë klasifikohen në
nënkrerë tariforë, objekt i një detyrimi doganor specifik që i referohet njësive të
ndryshme të masës, detyrimi doganor specifik më i lartë për çdo njësi të masës, do
të zbatohet për të gjithë mallrat e ngarkesës për të cilat detyrimi specifik shprehet
duke iu referuar kësaj njësie dhe do të konvertohet në një detyrim ad valorem për
secilin lloj të këtyre mallrave.
Detyrimi që do të zbatohet mbi të gjithë ngarkesën do të bazohet në nënkreun
tarifor objekt i një niveli më të lartë të detyrimit doganor ad valorem, që rezulton
nga konvertimi në përputhje me pikën 1.
3. Për qëllimet e nenit 161, të Kodit, kur mallrat në një ngarkesë që klasifikohen në
nënkrerë tariforë që i nënshtrohen një detyrimi doganor ad valorem dhe një
detyrimi doganor specifik, detyrimi specifik më i lartë i përcaktuar në përputhje me
pikat 1 ose 2, do të konvertohet në një detyrim ad valorem, për secilin lloj të

mallrave për të cilat detyrimi specifik shprehet duke iu referuar së njëjtës njësi.
Detyrimi që do të zbatohet mbi të gjithë ngarkesën do të bazohet në nënkreun
tarifor, objekt i nivelit më të lartë të detyrimit doganor ad valorem, duke
përfshirë detyrimin ad valorem, që rezulton nga konvertimi në përputhje me
pikën 1.
Neni 331
Kushtet për dhënien e autorizimit për zhdoganim të centralizuar
(Pika 1, e nenit 163, të Kodit)
1. Aplikimi për autorizim të zhdoganimit të centralizuar, në përputhje me nenin
163 të Kodit, duhet t’i përkasë njërit prej regjimeve të mëposhtme:
a) Çlirimit në qarkullim të lirë;
b) Magazinimit doganor;
c) Lejimit të përkohshëm;
ç) Përdorimit të veçantë përfundimtar (end-use);
d) Përpunimit aktiv;
dh) Përpunimit pasiv;
e) Eksportit;
ë) Rieksportit.
2. Kur deklarata doganore është në formën e një hyrjeje në regjistrimet e
deklaruesit, zhdoganimi i centralizuar mund të autorizohet sipas kushteve të
parashikuara në nenin 336.
Nënseksioni 2
Zhdoganimi i centralizuar
Neni 332
Procedura e konsultimit mes autoriteteve doganore në rastin e autorizimeve
për zhdoganimin e centralizuar
(Neni 27 i Kodit)
1. Procedura e konsultimit referuar në nenin 32, do të ndiqet kur DPD merr një
aplikim për një autorizim për zhdoganimin e centralizuar të përmendur në nenin
163, të Kodit, që përfshin më shumë se një zyrë doganore, përveç nëse DPD
gjykon se kushtet për dhënien e një autorizimi të tillë nuk janë përmbushur.

2. Brenda 45 ditësh pas datës së pranimit të aplikimit, DPD do t’i komunikojë
zyrave doganore të përfshira, sa më poshtë:
a) Aplikimin dhe draftautorizimin, duke përfshirë afatet kohore të përmendura në
pikat 5 dhe 6, të nenit 334;
b) Kur është e përshtatshme, një plan kontrolli për kryerjen e kontrolleve të veçanta
që do të kryhen nga zyrat doganore të përfshira, sapo të jetë dhënë një autorizim;
c) Çdo informacion tjetër, që konsiderohet i nevojshëm nga autoritetet doganore të
përfshira.
3. Autoritetet doganore të konsultuara do ta komunikojnë miratimin ose
kundërshtimet e tyre, si dhe çdo ndryshim në draftautorizimin ose në planin e
kontrollit të propozuar, brenda 45 ditëve nga data në të cilën u është komunikuar
draftautorizimi. Kundërshtimet duhet të justifikohen në mënyrë të arsyetuar.
Kur kundërshtimet janë komunikuar dhe nuk arrihet mirëkuptimi brenda 90 ditëve
nga data në të cilën është komunikuar draftautorizimi, autorizimi nuk do të jepet
për pjesët mbi të cilat janë ngritur kundërshtime. Kur autoritetet doganore të
konsultuara nuk komunikojnë kundërshtime brenda afatit të caktuar, miratimi i
tyre do të konsiderohet si i dhënë.
4. Deri në implementimin e sistemit të informatizuar të referuar në aneksin e
planit të punës të miratuar nga ministri i Financave dhe Ekonomisë, me përjashtim
të pikës 2 dhe paragrafit të parë të pikës 3, të këtij neni, periudhat e referuara
mund të zgjaten me 15 ditë nga autoritetet doganore kompetente për marrjen e
këtij vendimi.
Me përjashtim të paragrafit të dytë të pikës 3 të këtij neni, periudha e përmendur
në to mund të shtyhet me 30 ditë nga autoritetet doganore kompetente për marrjen
e këtij vendimi.
5. Deri në implementimin e sistemit të informatizuar të vendimeve të përmendur
në aneksin e planit të punës të miratuar nga ministri i Financave dhe Ekonomisë,
me përjashtim të shkronjës “b”, të pikës 2, të këtij neni, do të komunikohet plani i
kontrollit i përmendur aty.
Neni 333
Monitorimi i autorizimit
(Pika 5, e nenit 28, të Kodit)

1. Zyrat doganore duhet të informojnë pa vonesë DPD, mbi çdo faktor që lind pas
dhënies së autorizimit për zhdoganimin e centralizuar, i cili mund të ndikojë në
vazhdimësinë apo përmbajtjen.
2. DPD, do të vërë të gjithë informacionin përkatës në dispozicion të zyrave
doganore në lidhje me aktivitetet doganore të kryera nga operatori ekonomik, që
përfiton nga zhdoganimi i centralizuar sipas autorizimit.
Neni 334
Formalitetet doganore dhe kontrollet në lidhje me zhdoganimin e centralizuar
(Pika 4, e nenit 163, të Kodit)
1. Mbajtësi i autorizimit për zhdoganimin e centralizuar duhet të paraqesë mallrat
në zyrën doganore kompetente, siç është përcaktuar në këtë autorizim, duke
depozituar në zyrën doganore mbikëqyrëse, një nga këto dokumente:
a) Një deklaratë standarde doganore, siç përmendet në nenin 149, të Kodit;
b) Një deklaratë e thjeshtuar doganore, siç përmendet në nenin 152, të Kodit;
c) Një njoftim paraqitje të përmendur në shkronjën “a”, të pikës 1, të nenit 338.
2. Kur deklarata doganore merr formën e një hyrjeje në regjistrimet e deklaruesit,
do të zbatohen nenet 338, 339 dhe 340.
3. Përjashtimi nga detyrimi për paraqitjen e mallrave në përputhje me pikën 3, të
nenit 165, të Kodit, do të aplikohet për zhdoganimin e centralizuar, me kusht që
mbajtësi i autorizimit për të paraqitur një deklaratë doganore në formën e një
hyrjeje në regjistrimet e deklaruesit, ka përmbushur detyrimin e përcaktuar në
shkronjën “dh”, të pikës 1, të nenit 338.
4. Kur zyra doganore mbikëqyrëse ka pranuar deklaratën doganore ose ka marrë
njoftimin e përmendur në shkronjën “c”, të pikës 1, do të:
a) kryejë kontrollet e duhura pë r verifikimin e deklaratës doganore ose
njoftimin e paraqitjes;
b) transmetojë menjëherë në zyrën doganore të paraqitjes së deklaratës
doganore apo njoftimit edhe rezultatet e analizës së riskut që lidhen me të;
c) informojë zyrën doganore të paraqitjes për secilën, sa më poshtë:
i) Që mallrat mund të vendosen për regjimin doganor në fjalë;
ii) Që kontrollet doganore janë të nevojshme në përputhje me shkronjën “c”,
të pikës 3, të nenit 163, të kodit.

5. Kur zyra doganore mbikëqyrëse informon zyrën doganore të paraqitjes se
mallrat mund të vendosen nën regjimin doganor në fjalë, zyra doganore e paraqitjes,
brenda afatit kohor të përcaktuar në autorizim për zhdoganimin e centralizuar,
informon zyrën mbikëqyrëse doganore nëse kontrollet e veta mbi mallrat, duke
përfshirë kontrollet lidhur me ndalimet dhe kufizimet kombëtare, ndikojnë në një
vendosje të tillë.
6. Kur zyra doganore mbikëqyrëse informon zyrën doganore të paraqitjes se
kontrollet doganore janë të nevojshme në përputhje me shkronjën “c”, të pikës 3, të
nenit 163, të Kodit, zyra doganore e paraqitjes, brenda afatit kohor të përcaktuar në
autorizimin për zhdoganimin e centralizuar, konfirmon marrjen e kërkesës së zyrës
doganore mbikëqyrëse për të kryer kontrollet e nevojshme dhe, sipas rastit,
informon zyrën doganore mbikëqyrëse për kontrollet e veta mbi mallrat, duke
përfshirë kontrollet lidhur me ndalimet dhe kufizimet.
7. Zyra doganore mbikëqyrëse duhet të informojë zyrën doganore të paraqitjes për
çlirimin e mallrave.
8. Në eksport, zyra doganore mbikëqyrëse duhet, pas çlirimit të mallrave, të
shënojë të dhënat e deklaratës së eksportit, të plotësuara sipas rastit, në përputhje
me nenin 699, në dispozicion të zyrës doganore të daljes. Zyra doganore e daljes
informon zyrën doganore mbikëqyrëse për daljen e mallrave në përputhje me nenin
704. Zyra doganore mbikëqyrëse vërteton daljen e mallrave deklaruesit në
përputhje me nenin 705.
9. Duke anashkaluar pikën 1, të këtij neni, deri në implementimin e sistemit të
informatizuar të referuar në aneksin e planit të punës të miratuar nga ministri i
Financave dhe Ekonomisë, për mallrat e mbuluara nga një autorizim për
zhdoganimin e centralizuar, mbajtësi i autorizimit ose deklaruesi duhet:
a) të paraqesë mallrat në vendet e përcaktuara në autorizim dhe të
paracaktuara ose të miratuara nga autoritetet doganore, në përputhje me
nenin 130, të Kodit, përveç kur detyrimi për paraqitjen e mallrave është
hequr në përputhje me pikën 3, të nenit 165, të Kodit; dhe
b) të paraqesë një deklaratë doganore ose të regjistrojë mallrat në regjistrat e
tij, në zyrën doganore të përcaktuar në autorizim.
10. Deri në implementimin e sistemit të informatizuar të referuar në aneksin e planit
të punës të miratuar nga ministri i Financave dhe Ekonomisë, autoritetet doganore

kompetente duhet të zbatojnë planin e kontrollit, i cili përcakton një nivel minimal
të kontrolleve.
11. Duke anashkaluar pikat 5 dhe 6, të këtij neni, deri në implementimin e sistemit
të informatizuar të referuar në aneksin e planit të punës të miratuar nga ministri i
Financave dhe Ekonomisë, zyrat doganore ku mallrat janë paraqitur, mund të
kryejnë kontrolle të tjera nga ato të përcaktuara në planin e kontrollit, me kërkesën e
zyrës doganore mbikëqyrëse apo me nismën e tyre, duke komunikuar rezultatet në
zyrën mbikëqyrëse.

Neni 335
Zhdoganimi i centralizuar që përfshin më shumë se një autoritet doganor
(Neni 163 i Kodit)
1. Zyra doganore mbikëqyrëse do ti transmetojë zyrës doganore të paraqitjes:
a) çdo ndryshim apo anulim të deklaratës standarde doganore që ka ndodhur
pas çlirimit të mallrave;
b) kur një deklaratë plotësuese është paraqitur, atë deklaratë dhe çdo ndryshim
apo anulim të saj.
2. Kur autoritetet doganore kanë akses në deklaratat plotësuese në sistemin
elektronik të operatorëve në përputhje me nenin 326, zyra doganore mbikëqyrëse
transmeton të dhënat, jo më vonë se 10 ditë nga përfundimi i afatit të përcaktuar nga
deklarata plotësuese dhe, çdo ndryshim apo anulim të asaj deklarate plotësuese të
dhënë nga sistemi.
Nënseksioni 3
Hyrja në regjistrimet e deklaruesit
Neni 336
Kushtet për dhënien e autorizimit për hyrje në regjistrimet e deklaruesit
(Pika 1, e nenit 165, të Kodit)
1.
Autorizimi për të depozituar një deklaratë doganore në formën e një hyrjeje
në regjistrimet e deklaruesit jepet kur aplikuesi tregon se i plotëson kriteret e
përcaktuara në shkronjat “a”, “b” dhe “ç”, të nenit 41, të Kodit.

2. Në mënyrë që autorizimi për të depozituar një deklaratë doganore në formën e
një hyrjeje në regjistrimet e deklaruesit të jepet në përputhje me pikën 1, të nenit
165, të Kodit, aplikimi duhet t’i përkasë njërit prej regjimeve të mëposhtme:
a) Çlirimit në qarkullim të lirë;
b) Magazinimit doganor;
c) Lejimit të përkohshëm;
ç) Përdorimit të veçantë përfundimtar (end-use);
d) Përpunimit aktiv;
dh) Përpunimit pasiv;
e) Eksportit dhe rieksportit.
3.
Kur aplikimi për autorizim i përket çlirimit në qarkullim të lirë, autorizimi
nuk mund të jepet për:
a) çlirim të njëkohshëm për qarkullim të lirë dhe hedhje për konsum të
mallrave, të cilat janë të përjashtuara nga TVSH në përputhje me ligjin
nr.92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”,
të ndryshuar, dhe, kur është e zbatueshme, me pezullim nga detyrimi i
akcizës në përputhje me nenin 30, të ligjit nr.61/2014, “Për akcizat në
Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar;
b) riimport me njëkohësisht çlirim për qarkullim të lirë dhe hedhje për
konsum të mallrave, të cilat janë të përjashtuara nga TVSH, në përputhje
me ligjin nr.92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e
Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe kur është e zbatueshme, me pezullim nga
detyrimi i akcizës në përputhje me nenin 30, të
ligjit
nr.61/2014, “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar;
4. Kur aplikimi për autorizim ka të bëjë me eksportin dhe rieksportin, autorizimi
jepet vetëm kur plotësohen të dy kushtet e mëposhtme:
a) Është hequr dorë nga detyrimi për të paraqitur një deklaratë para nisjes në
përputhje me pikën 2, të nenit 236, të Kodit;
b) Zyra doganore e eksportit është dhe zyrë doganore e daljes ose zyra
doganore e eksportit dhe zyra doganore e daljes kanë të përcaktuara
procedura që sigurojnë mbikëqyrjen doganore të mallrave në dalje.
5. Kur aplikimi për autorizim ka të bëjë me eksportin dhe rieksportin, eksporti i
mallrave të akcizës nuk lejohet.

6. Autorizimi për hyrje në regjistrimet e deklaruesit nuk jepet kur aplikimi ka të
bëjë me një regjim për të cilin nevojitet një shkëmbim standard informacioni mes
autoriteteve doganore, në përputhje me nenin 552, përveç rasteve kur autoritetet
doganore bien dakord që të përdoren mjete të tjera të shkëmbimit elektronik të
informacionit.
Neni 337
Plani i kontrollit
(Pika 5, e nenit 28, të Kodit)
1. Autoritetet doganore do të përcaktojnë një plan specifik kontrolli të operatorit
ekonomik, kur jepet një autorizim për të paraqitur (depozituar) një deklaratë
doganore në formën e një hyrjeje në regjistrimet e deklaruesit në përputhje me
pikën 1, të nenit 165, të Kodit, duke siguruar mbikëqyrjen e procedurave doganore
që kryhen në bazë të autorizimit, që përcakton frekuencën e kontrolleve doganore
dhe duke siguruar, ndër të tjera, se kontrollet doganore efektive mund të kryhen në
të gjitha fazat e proçedurës së hyrjes në regjistrimet e deklaruesit.
2. Sipas rastit, plani i kontrollit duhet të marrë parasysh periudhën e parashkrimit
për njoftimin e borxhit doganor të përmendur në pikën 1, të nenit 97, të Kodit.
3. Plani i kontrollit do të sigurojë që kontrolli të kryhet në rast se është dhënë
përjashtimi për mos paraqitjen e mallrave në përputhje me pikën 3, të nenit 165, të
Kodit.
4. Në rast të zhdoganimit të centralizuar, plani i kontrollit që përcakton ndarjen
e detyrave ndërmjet zyrës doganore mbikëqyrëse dhe zyrës doganore të paraqitjes,
duhet të marrë parasysh ndalimet dhe kufizimet e zbatueshme në vendin ku
ndodhet zyra doganore e paraqitjes.
Neni 338
Detyrimet e mbajtësit të autorizimit për të paraqitur një deklaratë doganore
në formën e një hyrjeje në regjistrimet e deklaruesit
(Pika 1, e nenit 165, të Kodit)
1. Mbajtësi i autorizimit për të paraqitur një deklaratë doganore në formën e një
hyrjeje në regjistrimet e deklaruesit duhet:
a) përveç rastit, kur zbatohet pika 3, e nenit 165, të Kodit, t’i paraqesë mallrat
në doganë dhe të shënojë datën e njoftimit të paraqitjes në regjistra;

b) të shënojë në regjistra, së paku të dhënat e një deklarate doganore të
thjeshtuar dhe dokumentet e mundshme mbështetëse;
c) me kërkesë të zyrës doganore mbikëqyrëse, të vërë në dispozicion të
dhënat e deklaratës doganore të shënuar në regjistra dhe cdo dokument të
mundshëm mbështetës, përveç rastit kur autoritetet doganore lejojnë që
deklaruesi të ketë një akses të kompjuterizuar të drejtpërdrejtë në këtë
informacion në regjistrat e veta;
ç) të vërë në dispozicion të zyrës mbikëqyrëse doganore informacionin për
mallrat, të cilat i nënshtrohen ndalimeve dhe kufizimeve ;
d) të pajisë zyrën doganore mbikëqyrëse me dokumente mbështetëse, siç
përmendet në pikën 2, të nenit 150, të Kodit, para se mallrat e deklaruara
të mund të çlirohen;
dh) kur zbatohet përjashtimi i përmendur në pikën 3, të nenit 165, të Kodit, të
sigurojë që mbajtësi i autorizimit për funksionimin e ambjenteve të
magazinimit të përkohshëm ka informacionin e nevojshëm për të provuar
përfundimin e magazinimit të përkohshëm;
e) përveç kur detyrimi për të paraqitur një deklaratë plotësuese është hequr në
përputhje me pikën 2, të nenit 153, të Kodit, të paraqesë deklaratën
plotësuese për zyrën doganore mbikëqyrëse në mënyrën dhe brenda afatit
kohor të përcaktuar në autorizim.
2. Autorizimi për të paraqitur një deklaratë doganore në formën e një hyrjeje në
regjistrimet e deklaruesit nuk zbatohet për deklaratat e mëposhtme:
a) Deklaratat doganore, të cilat përbëjnë një aplikim për një autorizim për një
regjim të posaçëm në përputhje me nenin 142, të vendimit “Për miratimin
e rregullave të detajuara të disa dispozitave të ligjit nr. 102/2014, datë
31.7.2014, “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë””, të Këshillit të
Ministrave;
b) Deklaratat doganore të paraqitura në vend të deklaratës përmbledhëse të
hyrjes në përputhje me pikën 1, të n enit 122, të Kodit.
Neni 339
Çlirimi i mallrave kur deklarata doganore është paraqitur në formën e një
hyrjeje në regjistrimet e deklaruesit
(Neni 165 i Kodit)
1. Kur autorizimi për të paraqitur një deklaratë doganore në formën e një hyrjeje
në regjistrimet e deklaruesit, përcakton një afat kohor për të informuar mbajtësin e
këtij autorizimi për çdo kontroll që do të kryhet, mallrat do të konsiderohen se janë
çliruar në momentin e përfundimit të këtij afati, përveç rasteve kur zyra doganore

mbikëqyrëse ka njoftuar brenda atij afati kohor qëllimin e saj për të kryer një
kontroll.
2. Kur autorizimi nuk përcakton një afat kohor, siç referohet në pikën 1, zyra
doganore mbikëqyrëse do të çlirojë mallrat në përputhje me nenin 175, të Kodit.
Neni 340
Kuota tarifore
(Neni 165 i Kodit)
1. Kur deklarata doganore është paraqitur në formën e një hyrjeje në regjistrimet e
deklaruesit për çlirim për qarkullim të lirë të mallrave që i nënshtrohen një kuote
tarifore të menaxhuar në përputhje me rendin kronologjik të datave të pranimit të
deklaratave doganore, mbajtësi i autorizimit që do të paraqesë një deklaratë
doganore në atë formë, do të kërkojë dhënien e kuotës tarifore në një deklaratë
plotësuese.
2. Kur kërkesa për dhënien e një kuote tarifore të menaxhuar në përputhje me
rendin kronoligjik të datave të pranimit të deklaratave doganore është bërë në një
deklaratë plotësuese, kërkesa mund të përpunohet vetëm pas depozitimit të asaj
deklarate. Megjithatë, data në të cilën mallrat janë regjistruar në regjistrimet e
deklaruesit, do të merret parasysh për qëllime të shpërndarjes së kuotave tarifore.
3. Me përjashtim nga pika 1, e këtij neni, deri në implementimin e sistemit të
informatizuar kombëtar të deklaratave të importit, të përmendur në aneksin e
planit të punës të miratuar, nga ministri i Financave dhe Ekonomisë, mundet që
kërkesa për të përfituar nga një kuotë tarifore e menaxhuar në përputhje me nenet
92 deri 95, bëhet në një formë të ndryshme nga ajo e përmendur në pikën 1, të këtij
neni, me kusht që të gjitha të dhënat e nevojshme të jenë në dispozicion për të
gjykuar mbi vlefshmërinë e kërkesës.
Nënseksioni 4
Zhdoganimi në ambjentet e operatorit ekonomik (zhdoganimi lokal)
Neni 341
Të përgjithshme
1. Në zbatim të neneve 6 (33), 130, 165 të Kodit, nenit 250, deri në funksionimin e
sistemit të informatizuar për hyrjen në regjistrimet e deklaruesit do të zbatohen

nenet e parashikuara në këtë nënseksion për zhdoganimin në ambjentet e operatorit
ekonomik (zhdoganimi lokal).
2. Për qëllime të këtij nënseksioni, me “zhdoganim lokal” do të kuptohet kryerja e
formaliteteve doganore për vendosjen e mallrave nën regjimin doganor vijues në
ambjentet e operatorit ekonomik, apo në vende të tjera të caktuara ose të miratuara
nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, sipas përcaktimeve në këtë nënseksion.
3. Çdo person mund të aplikojë për marrjen e një autorizimi për “zhdoganim lokal”
për përdorim vetjak ose për përdorim si një përfaqësues, me kusht që të
përmbushen kushtet dhe kriteret e përcaktuara në këtë nënseksion, dhe t’i
mundësojë autoritetit doganor të identifikojë personat e përfaqësuar dhe të kryejë
kontrollet e duhura doganore.
4. Përdorimi i “zhdoganimit lokal” kushtëzohet nga garantimi i detyrimeve të
importit, eksportit dhe pagesat e tjera, sipas njërës prej formave të garancisë, të
parashikuara në Kod.
5. Mbajtësi i autorizimit përmbush kushtet dhe kriteret e përcaktuara në këtë
nënseksion dhe detyrimet që përcaktohen nga autorizimi, pa cenuar detyrimet e
deklaruesit dhe rregullat për lindjen e një borxhi doganor.
6. Përdorimi i “zhdoganimit lokal” kushtëzohet me përdorimin e sistemeve
kompjuterike të përpunimit të të dhënave për paraqitjen e deklarimeve dhe
njoftimeve doganore elektronike, duke zbatuar dispozitat përkatëse lidhur me këto
teknika apo sisteme.
7. Megjithatë, në rastet kur sistemet e kompjuterizuara të autoriteteve doganore apo
operatorëve ekonomikë nuk funksionojnë, autoritetet doganore mund të pranojnë
forma të tjera deklarimesh apo njoftimesh, siç përcaktohet nga këto autoritete, me
kusht që të kryhen analiza efektive risku.
8. Përdorimi i procedurës së “zhdoganimit lokal” kushtëzohet nga përfitimi i
autorizimit për magazinim të përkohshëm.
Neni 342
Aplikimi dhe kriteret

1. Aplikimet për autorizimin e procedurës së “zhdoganimit lokal” paraqiten pranë
DPD duke përdorur modelin e aplikimit të përcaktuar në aneksin 6, të shtojcës C,
në letër ose formatin elektronik që i korrespondon.
2.Kur DPD përcakton që aplikimi nuk përmban të gjitha hollësirat e kërkuara,
duhet që, brenda 30 ditësh pas marrjes së aplikimit, t’i kërkojë aplikuesit
informacionin përkatës, duke përcaktuar bazën ligjore për këtë kërkesë.
3. Aplikuesi, për të përfituar autorizimin për “zhdoganim lokal”, duhet të plotësojë
këto kritere:
a) të përmbushë kriterin e konformitetit të përcaktuar në nenin 49;
b) të përmbushë kriteret e përcaktuara në gërmat “dh”, “ë” dhe “f” të pikës 1, të
nenit 50;
a) të përmbushë kriterin e aftësisë paguese financiare të përcaktuar në nenin
51;
4. Aplikimi nuk pranohet, kur:
a) nuk është në përputhje me modelin e aplikimit;
b) nuk plotësohen kriteret e përcaktuara në pikën 3 të këtij neni;
c) aplikuesi është në procedurë falimentimi, ndarje apo bashkimi, në kohën e
paraqitjes së aplikimit.
5. Përpara dhënies së autorizimit, autoritetet doganore auditojnë të dhënat e
aplikuesit, përveç rasteve kur mund të përdoren rezultatet e një auditi të
mëparshëm.
6. DPD për dhënien e autorizimit duhet të marrë parasysh karakteristikat e veçanta
të operatorëve ekonomikë, në mënyrë të veçantë të ndërmarrjeve të vogla dhe të
mesme.
7. Kur aplikuesi ka një “Certifikatë OEAD”, kushtet dhe kriteret e përmendura në
pikën 3, të këtij neni, konsiderohen si të plotësuara.
8. Mbajtësi i autorizimit informon autoritetin doganor që ka lëshuar autorizimin
për të gjithë faktorët e dalë pas dhënies së autorizimit, të cilët mund të ndikojnë në
vazhdimësinë apo përmbajtjen e tij.

9. Autoriteti doganor që ka lëshuar autorizimin bën rivlerësim të një autorizimi për
“zhdoganim lokal”, në rastet e:
a) ndryshimeve të mëdha në legjislacionin përkatës;
b) treguesve të arsyeshëm që kushtet përkatëse nuk përmbushen më nga
mbajtësi i autorizimit.
Në rastin e lëshimit të një autorizimi për “zhdoganim lokal” për një aplikues të
themeluar për më pak se tre vjet, gjatë vitit të parë pas lëshimit të tij autoriteti
doganor duhet të kryejë një monitorim të detajuar.
Neni 343
Pezullimi
1. Një autorizim për “zhdoganim lokal” pezullohet nga DPD kur:
a) zbulohen mospërputhje me kushtet dhe kriteret e referuara në nenin 345;
b) autoriteti doganor ka arsye të mjaftueshme të besojë që një veprim, i cili
mund të shkaktojë procedim penal lidhur me shkelje të legjislacionit doganor,
është kryer nga mbajtësi i autorizimit, aplikuesi ose nga personat e përmendur në
nenin 49;
2. Megjithatë, në rastin e përmendur në shkronjën “b” të pikës 1, DPD mund të
vendosë që të mos e pezullojë autorizimin nëse konstaton shkelje me rëndësi të
papërfillshme në raport me numrin apo madhësinë e operacioneve dhe nuk krijon
dyshime që kanë të bëjnë me mirëbesimin apo vullnetin e mirë të operatorit
ekonomik.
3. Para marrjes së vendimit për pezullim, DPD ia komunikon konstatimet e saj
operatorit ekonomik. Operatori ekonomik ka të drejtë të korrigjojë situatën dhe
/ose të shprehë qëndrimin e tij brenda 30 ditëve nga data e komunikimit.
4. Nëse mbajtësi i autorizimit nuk e rregullon situatën brenda afatit, DPD e njofton
atë për pezullimin e autorizimit për një periudhë kohore prej 30 ditësh, për ti dhënë
mundësi për rregullimin e situatës.
5. Në rastin e referuar në shkronjën “b” të pikës 1, DPD pezullon autorizimin deri
në fund të procedimit në gjykatë, duke e njoftuar atë për pezullimin.
6. Kur mbajtësi i autorizimit nuk është në gjendje të rregullojë situatën brenda 30
ditësh, por mund të japë prova që mund të përmbushen kushtet nëse shtyhet

periudha e pezullimit, DPD e pezullon autorizimin për një periudhë tjetër prej 30
ditësh kalendarike.
7. Pezullimi i një autorizimi nuk ndikon në asnjë procedurë tjetër doganore që ka
filluar përpara datës së pezullimit, por që ende nuk ka përfunduar.
8. Kur DPD vlerëson se mbajtësi i autorizimit ka marrë masat e nevojshme për
rregullimin e situatës heq pezullimin dhe e njofton atë. Pezullimi mund të hiqet
përpara përfundimit të afatit kohor të përcaktuar në pikat 4 ose 6, më sipër.
9. Nëse mbajtësi i autorizimit dështon përsëri për marrjen e masave për rregullimin
e situatës brenda periudhës kohore të kërkuar, zbatohet pika 10.
10. Kur përkohësisht mbajtësi i autorizimit nuk është në gjendje të rregullojë
situatën mund të kërkojë pezullimin e autorizimit. Në këtë rast, mbajtësi i
autorizimit njofton DPD, duke përcaktuar datën kur ai do të jetë në gjendje të
përmbushë kushtet dhe kriteret dhe duke paraqitur masat e planifikuara dhe afatet
kohore të tyre.
11. Nëse mbajtësi i një autorizimi dështon të rregullojë situatën brenda periudhës
kohore të përcaktuar në njoftimin e tij, DPD mund të autorizojë një shtyrje të
arsyeshme, me kusht që ai të ketë vepruar me vullnet të mirë.
Neni 344
Revokimi
1. Pa cenuar dispozitat për vendimet e favorshme, autorizimi për zhdoganim lokal
revokohet nga DPD në rastet e mëposhtme:
a) Kur mbajtësi i autorizimit dështon të rregullojë situatën e referuar në nenin
343;
b) Kur janë kryer shkelje të rënda ose të përsëritura të legjislacionit doganor nga
mbajtësi i autorizimit ose personat e tjerë të përcaktuar në nenin 49 dhe kur ka
shteruar e drejta e ankimit;
c) me kërkesë të mbajtësit të autorizimit.
2. Megjithatë, në rastin e përmendur në shkronjën “b” të pikës 1, DPD mund të
vendosë që të mos e revokojë autorizimin nëse e konsideron shkeljen si të një

rëndësie të papërfillshme në krahasim me numrin apo masën e operacioneve
doganore dhe nuk krijon dyshime për vullnetin e mirë të mbajtësit të autorizimit.
Neni 345
Procedura e zhdoganimit lokal
1. Autorizimi për përdorimin e procedurës së “zhdoganimit lokal” jepet ndaj çdo
aplikuesi që dëshiron të vendosë mallrat nën një regjim doganor, përveç transitit
ose t’i rieksportojë ato në/nga ambjentet e miratuara për këtë qëllim pas kryerjes së
formaliteteve doganore të transitit në doganën hyrëse.
2. Mbajtësi i autorizimit për t’ju provuar autoriteteve doganore kryerjen e rregullt
të operacioneve, përpara përfundimit të afatit kohor për vendosjen e mallrave nën
një regjim doganor përveç transitit ose rieksportit të tyre, kryen procedurat në
vijim:
a) njofton zyrën doganore mbikqyrëse sipas formës dhe mënyrës së përcaktuar
prej saj për mbërritjen e mallrave dhe vendosjen e tyre nën regjimin doganor
përkatës; Në eksport ose rieksport, mbajtësi i autorizimit duhet, përpara
lëvizjes së mallrave nga ambjentet e miratuara të depozitojë paraprakisht për
zyrën doganore të eksportit një deklaratë eksporti për këtë lëvizje;
b) hedh të dhënat e mallrave në regjistrat e tij, të cilat duhet të përmbajnë datën
kur është bërë hedhja e tyre dhe informacionin që përmban aneksi 7, të
shtojcës C;
i) në rastin e regjimit të magazinimit doganor hedh në regjistrin e
magazinës doganore sasinë e mallrave dhe informacione për
identifikimin e tyre;
ii) bën të disponueshëm për autoritetet doganore të gjitha dokumentat që
kërkohen për regjimin doganor përkatës; Në eksport ose rieksport
mbajtësi i autorizimit duhet të tregojë në çdo dokument shoqërues ose
ndonjë mënyrë tjetër që e zëvendëson atë të dhëna lidhur me referencën
për regjistrimin në regjistrat e tij, datën e regjistrimit dhe numrin e
autorizimit.
c) depoziton deklaratën doganore;
3. Në autorizimin e referuar në pikën 1, të këtij neni, përcaktohen rregullat
specifike për zbatimin e procedurës dhe, në mënyrë të veçantë, përcaktohen:

a) mallrat për të cilat zbatohet;
b) detyrimet e operatorit ekonomik referuar në pikën 2, të këtij neni, si dhe
referenca për garancinë kur
kërkohet nga regjimi;
c) koha e çlirimit të mallrave;
ç) në rastin e eksportit ose rieksportit, përveç sa më lart edhe përmbajtja e çdo
dokumenti shoqërues
ose çdo mënyrë tjetër që e zëvendëson atë dhe mënyrat se si do të bëhet i
vlefshëm.
4. Autoritetet doganore, bazuar në analizën e riskut, njoftojnë operatorin ekonomik
nëse do të procedohet me kontroll dokumentar apo fizik. Në rast se autoritetet
doganore do të kryejnë kontrollin fizik të mallrave, operatori ekonomik është i
detyruar të presë punonjësit doganorë për kryerjen e formaliteteve të nevojshme të
kontrollit në mjediset e operatorit ekonomik pa cenuar elementet e sigurisë.
5. Në eksport ose rieksport, për të vërtetuar që mallrat aktualisht janë larguar nga
territori doganor i Republikës së Shqipërisë, shërben dokumenti i daljes së
mallrave (urdhër çlirimi). Në autorizim duhet të përcaktohet që kopja nr.3 e
dokumentit të vetëm administrativ (DAV) të autentifikohet (vuloset) paraprakisht.
Autentifikimi paraprak mund të kryhet në një nga mënyrat e mëposhtme:
a) Kutia A e DAV mund të vuloset paraprakisht me vulën e zyrës doganore
mbikqyrëse dhe të nënshkruhet nga një zyrtar i kësaj zyre;
b) Eksportuesi i autorizuar mund të vulosë deklaratën duke përdorur një vulë
speciale sipas modelit të treguar në aneksin 61, të shtojcës C.
6. Në eksport ose rieksport, autorizimi duhet të përfshijë detyrimin dhe angazhimin
e eksportuesit për të marrë masa për ruajtjen e vulës speciale ose të formave që
kanë stampën e vulës së zyrës doganore të eksportit, plumbçeve ose stampat e
vulës speciale.
Nënseksioni 4
Vetëvlerësimi
Neni 346
Kushtet për dhënien e autorizimit për vetëvlerësim
(Pika 1, e nenit 167, të Kodit)

Kur aplikuesi i referuar në pikën 2, të nenit 167, të Kodit, është mbajtës i një
autorizimi për hyrje në regjistrimet e deklaruesit, autorizimi për vetëvlerësim jepet
me kusht që aplikimi të lidhet me regjimet doganore të referuara në pikën 2, të
nenit 336, ose me rieksportin.
Neni 347
Formalitetet dhe kontrollet doganore bazuar në vetëvlerësim
(Pika 1, e nenit 167, të Kodit)
Mbajtësit e autorizimeve për vetëvlerësim mund të jenë të autorizuar për të kryer
kontrolle nën mbikëqyrje doganore, lidhur me ndalimet dhe kufizimet siç
përcaktohet në autorizim.
Neni 348
Përcaktimi i shumës së detyrimit të importit ose eksportit për t’u paguar
(Pika 1, e nenit 167, të Kodit)
1. Kur një operator ekonomik është i autorizuar për të përcaktuar shumën e
detyrimit të importit ose eksportit që duhet paguar në përputhje me pikën 1, të nenit
167, të Kodit, ai operator, në fund të periudhës së caktuar nga autoritetet doganore
në autorizim, do të përcaktojë shumën e detyrimit të importit ose eksportit për t'u
paguar për atë periudhë, në përputhje me rregullat e përcaktuara në autorizim.
2. Brenda 10 ditëve pas përfundimit të periudhës së caktuar nga autoritetet
doganore në autorizim, mbajtësi i këtij autorizimi duhet t’i paraqesë zyrës
mbikëqyrëse doganore, detajet e shumës së përcaktuar në përputhje me pikën 1.
Borxhi doganor konsiderohet i njoftuar në kohën e këtij dorëzimi.
3. Mbajtësi i autorizimit duhet të paguajë shumën e përmendur në pikën 2, brenda
afatit të parashikuar në autorizim dhe jo më vonë se afati i parashikuar në pikën 1,
të nenit 101, të Kodit.

