E drejta e ankimit ndaj Vendimeve te Favorshme
1. Çdo person ka të drejtë të ankimojë vendimet e marra nga autoritetet doganore për
refuzimin e një aplikimi apo vendimin për anulimin ose revokimin e një vendimi të
favorshëm, i cili ka të bëjë me të drejtpërdrejt dhe individualisht. Çdo person mund të
ushtrojë të drejtën e ankimit pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, në rastet kur ka
aplikuar pranë autoriteteve doganore për një vendim të favorshëm dhe nuk është respektuar
afati i përcaktuar në pikën 3, të nenit 27.
2. E drejta e ankimit mund të ushtrohet:
a) duke paraqitur ankim përpara autoriteteve doganore ose një strukture specifike, të krijuar
për këtë qëllim;
b) pas përfundimit të procedurave të shqyrtimit të ankimit administrativ, duke iu drejtuar me
padi gjykatës kompetente, sipas dispozitave në fuqi.
3. Personi i interesuar mund të ankohet, sipas paragrafit të parë të pikës 1, pranë Drejtorisë së
Përgjithshme të Doganave, brenda 15 ditëve nga data e njoftimit. Drejtoria e Përgjithshme e
Doganave vendos brenda 30 ditëve për pranimin ose jo të ankimit.
4. Personi i interesuar mund të ankohet sipas paragrafit të dytë, të pikës 1, pranë Drejtorisë së
Përgjithshme të Doganave, brenda 15 ditëve nga data e mbarimit të këtij afati. Drejtoria e
Përgjithshme e Doganave vendos brenda 30 ditëve për pranimin ose jo të ankimit.
5. Në rast se anulimi apo revokimi i një vendimi të favorshëm shoqërohet edhe me sanksione,
të përcaktuara në titullin IX të këtij Kodi, procedura e ankimit kryhet në përputhje me nenet
281 dhe 282.

E drejta e ankimit ndaj Vendimeve per kundravajtjet administrative
1. Çdo person ka të drejtë të ankohet kundër çdo vendimi të marrë nga autoritetet doganore,
në lidhje me një borxh dhe/ose vendosjen e sanksioneve në lidhje me zbatimin e këtij Kodi.
2. E drejta e ankimit mund të ushtrohet fillimisht pranë Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave
e, më pas, përpara autoriteteve gjyqësore, sipas dispozitave në fuqi. Neni 282 Ankimi ndaj
vendimit të autoriteteve doganore në lidhje me një borxh dhe/ose me një sanksion 1. Kundër
vendimit të autoriteteve doganore kompetente, shkelësi mund t’i paraqesë Drejtorit të
Përgjithshëm të Doganave një kërkesë ankimore të arsyetuar, brenda 30 ditëve nga data e
njoftimit. 2. Për të paraqitur ankesën, ankimuesi duhet të paguajë shumën e përgjithshme të
detyrimeve të importit ose eksportit, sipas përkufizimeve të këtij titulli, si dhe të garantojë për
Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave shumën e sanksioneve të aplikuara për shkeljen,
objekt konflikti.
3. Ankimuesi duhet të bashkëshoqërojë ankimin me të gjithë dokumentacionin e nevojshëm
për shqyrtimin e tij.
4. Drejtori i Përgjithshëm i Doganave merr një vendim brenda 60 ditëve nga data e
depozitimit të kërkesës ankimore dhe ky vendim u njoftohet menjëherë ankimuesit dhe
autoriteteve doganore kompetente. Nëse brenda kësaj periudhe nuk merret një vendim,

ankimuesi mund t’u drejtohet autoriteteve gjyqësore, në përputhje me përcaktimin e pikës 6,
të këtij neni.
5. Nëse ankesa nuk pranohet, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave bën kalimin e
menjëhershëm të shumës së garancisë në llogarinë e saj. Nëse kërkesa pranohet, autoritetet
doganore duhet t’i kthejnë ankimuesit shumën e përgjithshme të detyrimeve të importit ose
eksportit, si dhe të lirojnë garancinë.
6. Kundër vendimit të Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave, ankimuesi mund të ankohet
pranë autoriteteve gjyqësore brenda 45 ditëve nga data e njoftimit të mospranimit të ankesës,
ose brenda 45 ditëve nga mbarimi i afatit të shqyrtimit të ankimit, të përcaktuar në pikën 4 të
këtij neni.
7. Në rast se autoritetet gjyqësore pranojnë ankesën, autoritetet doganore duhet t’i kthejnë
ankimuesit shumën e paguar. Kthimi i kësaj shume mund të bëhet vetëm pasi vendimi i
autoriteteve gjyqësore kompetente merr formë të prerë.
8. Në rast se ankimuesi nuk plotëson kushtet kumulative, të përcaktuara në pikat 1 dhe 2,
ankimimi konsiderohet sikur nuk është bërë.
9. Në rast se ankimuesi nuk ankimon ose konsiderohet se nuk ka ankimuar, sipas
përcaktimeve të pikës 8, autoritetet doganore marrin të gjitha masat për të proceduar me
vjeljen e shumës së borxhit të sanksioneve përkatëse, në bazë të procedurave të përcaktuara
në këtë Kod për vjeljen e detyrueshme të borxhit.

