DOGANA SHQIPTARE, PARTNERI JUAJ NË TREGTINË
NDËRKOMBËTARE
Projekti i Binjakëzimit i financuar nga BE dhe zbatuar nga Administratat Doganore
Italiane dhe Franceze po ofron mbështetjen e tij ndaj Administratës Doganore Shqiptare
në përgatitjen e dispozitave ligjore të reja dhe zhvillimin e sistemit të ri IT (NCTS) në
këndvështrim të nënshkrimit të ardhshëm të Konventës së Transitit të Përbashkët.
Arritja e këtyre objektivave dhe nënshkrimi i Konventës së Transitit të Përbashkët do të
lehtësojnë qarkullimin e mallrave për operatorët shqiptarë dhe doganave
ndërkombëtare, si dhe do të nxisin aktivitetet ekonomike lidhur me Doganat dhe
Transportin në Shqipëri.
Në veçanti, harmonizimi i legjislacionit shqiptar mbi Transitin me dispozitat e BE-së dhe
ndërkombëtare do të lejojnë të:
- përshpejtohet kalimi i kufijve;
- vendoset në siguri qarkullimi i mallrave;
- reduktohen kosto dhe numri i formaliteteve doganore.
Thjeshtime të mëtejshme në të ardhmen do të ofrohen, si:
- mundësia për tregtarët me besueshmëri që të lëvizin mallrat nga apo drejt
ambienteve të biznesit dhe të plumbosin kamionët e tyre për llogari të Doganës;
- përdorimi i garancisë globale.
Për më shumë informacione:
- Platforma elektronike evropiane mbi procedurat e transitit sipas Kodit Doganor të BE:
http://www.dogana.gov.al/sites/default/files/videos/AW_trajnime/htdocs/story.html
- Udhëzimet Evropiane (Manuali i Transitit hartuar nga Komisioni i Bashkimit Evropian):
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/transit_manual_en.pdf

THE ALBANIAN CUSTOMS, YOUR PARTNER IN
INTERNATIONAL TRADE
The EU funded Twinning Project implemented by the Italian and French Customs
Administrations is providing its support to the Albanian Customs Administration in
preparing the new legislative provisions and the development of the new IT System
(NCTS) in view of joining the Common Transit Convention.
The achievement of such objectives and the signing of the Common Transit Convention
will facilitate the circulation of goods for Albanian and international customs operators,
as well as boost economic activities connected to Customs and Transport in Albania.
Specifically, the harmonisation of the Albanian legislation on Transit with the EU and
International provisions will allow to:
- speed up the border-crossing;
- secure the circulation of the goods;
- reduce the cost and the number of customs formalities.
Further future simplifications will be provided, such as:
- the opportunity for reliable traders to move goods from or to their premises and to
seal their own trucks on behalf of the Customs;
- the use of a comprehensive guarantee.
For more information:
- European e-learning on the transit procedure under the Union Customs code:
http://www.dogana.gov.al/sites/default/files/videos/AW_trajnime/htdocs/story.html
- European Guidelines (Transit Manual provided by the European Union
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/transit_manual_en.pdf

Commission):

