Financuar nga Bashkimi Evropian, Projekti i Binjakëzimit AL 17 IPA FI 02 20 "Mbështetje për Administratën
Doganore Shqiptare në lidhje me zbatimin e Kodit Doganor të BE dhe rritjen e kapaciteteve operacionale në
fushën e mallrave të falsifikuara" do të kontribuojë në thjeshtimin e legjislacionit dhe procedurat e
administrimit për autoritetet doganore dhe për operatorët ekonomikë. Në këtë mënyrë, ajo do të lehtësojë
tregtinë.
Projekti synon të sjellë legjislacionin shqiptar më afër atij të të Bashkimit Evropian acquis - tërësinë e të
drejtave, normave dhe detyrimeve të zbatuara nga të gjitha vendet e BE. Projekti do të mbështesë
administratën doganore shqiptare dhe do të ndajë praktikat më të mira të BE në luftën kundër mallrave të
falsifikuara.
Të gjithë vendet anëtare të BE-së janë pjesë e bashkimit doganor të BE-së dhe ndjekin të njëjtat rregulla dhe
procedura doganore. Kjo kërkon që ligjet kombëtare të harmonizohen me ligjin e BE-së. Ai gjithashtu kërkon
autoritete të forta kombëtare që mund të zbatojnë këto rregulla, ndërkohë që kanë akses në sistemet e
përbashkëta kompjuterike doganore.
Në rrugën e saj drejt integrimit në BE, Shqipëria tashmë ka bërë përparim në përafrimin e legjislacionit
doganor me acquis e Bashkimit Evropian. Projekti do të mbështesë administratën doganore shqiptare dhe
Degwt Doganore për të zhvilluar dhe zbatuar udhëzime të reja legjislative si dhe praktika për zbatimin e ligjit
kombëtar.
Projekti gjithashtu do të mbështesë planifikimin dhe implementimin e sistemit elektronik INES + në Drejtorinë
e Përgjithshme të Doganave dhe të gjitha deget doganore. Softueri INES + do të operohet nga zyra e mbrojtjes
së të drejtave të pronës intelektuale brënda administratës doganore. Përdoruesit e këtij sistemi do të jenë
doganierwt e kontrollit fizik në secilën degë doganore si dhe strukturat e departamentit të zbatimit të ligjit
(Drejtoritë e hetimit, informacionit, analizes së riskut, monitorimit dhe anti-kontrabandës).
Projekti administrohet nga Ministria Shqiptare e Financave dhe Ekonomisë dhe zbatohet nga Ministria
Federale e Financave e Austrisë për një shumë totale prej 400 000 EURO. Periudha e zbatimit është 12 muaj
dhe fillon në 24 Nëntor 2020.
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Informacion mbi historikun:
Ligji Nr.102 / 2014, për "Kodin Doganor të Republikës së Shqipërisë" u miratua në 31.07.2014. Ky ligj është
përafruar pjesërisht me Rregulloren e Parlamentit Evropian dhe Këshillit Nr. 952/2013 "Kodi Doganor i
Bashkimit" dhe me aktet e tjera të rëndësishme të BE-së. Kodi i Ri Doganor është plotësisht në fuqi dhe
dispozitat e tij zbatuese janë miratuar me VKM Nr. 651, datë 10.11.2017 "Për zbatimin e dispozitave të ligjit nr.
102/2014," Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë ".
Që nga viti 2018, kodi i ri doganor i ka mundësuar Shqipërisë modernizimin e legjislacionit dhe procedurave
doganore; rritjen e qartwsisw dhe unifikimin e procedurave duke sanksionuar të drejtën për tu dëgjuar;
thjeshtimin dhe lehtësimin e rregullave dhe procedurave doganore; të ndërmarrë hapa të mëtejshëm drejt një
mjedisi pa letra; dhe mbështesin procedurat më të shpejta doganore për operatorë të besueshëm ekonomikë
që respektojnë ligjin.

