ANEKSI 39
KOEFIÇIENTI STANDART I SHFRYTËZIMIT

1

2

3

4

Mnallrat e importit
Numri
rendor

Kodi NK

04 07 00 30

Produktet kompensuese

Përshkrimi
(1)
Vezë me lëvozhgë

(2)
1

2

Kodi (1)
(3)
0408 99 10
ex 0511 99 90
0408 19 11
0408 19 19
ex 3502 10 99
ex 0511 99 90

0408 99 10

0408 19 11
dhe
0408 19 19
Ex 1001 90 99

5
Sasia e
produkteve
kompensuese për
çdo 100 kg mallra
të importuara
(kg)(2

Vezë, jo në
levozhgë, te lëngëta
ose të ngrira
Të verdhat e vezëve,
të lengeta ose te
ngrira
Grure i thjeshtë

3

0408 91 10

4

ex 0511 99 90
0408 11 10
ex 3502 10 91

5

ex 0511 99 90
0408 1110
ex 3502 10 91

Përshkrimi
(4)
a)Vezë, pa lëvozhgë, në formë të lëngët ose të
ngrirë
b)Lëvozhga
a)Të verdhat e vezëve, në formë të lëngët

(5)
86,00
12,00

ose
të ngrirë
b)Ovalbuminë, e lëngët ose e
ngrirë c)Levozhga

33,00
53,00

a)Vezë, jo në lëvozhgë, të thara
b)Lëvozhga

22,10

a)Të verdhat e vezëve, të thara
b)Ovalbuminë, e tharë (në kristale)
c)Lëvozhga
a)Të verdhat e vezëve, të thara
b)Ovalalbuminë, e tharë ( në formë tjetër—për
shembull në formë flete, kokrre ose pluhuri,
etj.)
c)Lëvozhga

12,00

12,10
15,40
07,40
12,00
15,40
06,50

6

ex 0511 99 90
0408 91 10

Vezë, jo në levozhgë, të thara

12,00
25,70

7

0408 11 10

Të verdhat e vezëeve, të thara

46,60

8

1101 00 00

9

ex 2302 30 10
ex 2302 30 90
1101 00 00
ex 2302 30 10

a)Miell gruri të thjeshtë qe ka në peshë te
produktit të tharë një permbajtje në hirë e cila
nuk kalon 0,52%.
b) Krunde
c) Sharps

73,00
22,50
02,50

a)Miell gruri të thjeshtë qe ka në peshë të
produktit të tharë me një përmbajtje në hirë e
cila nuk kalon 0,52%.
78,13
b) Krunde
20,00

1001 90 99

10

1101 00 00

11

ex 2302 30 10
1101 00 00
ex 2302 30 10

a)Miell gruri të thjeshtë që ka në peshë të
produktit të tharë një përmbajtje ne hirë e cila
kalon 0,52% por që nuk kalon 1.10 %.
b) Krunde
a)Miell gruri të thjeshtë qe ka në peshë të
produktit të tharë një përmbajtje në hirë e cila
kalon 1,10% por që nuk kalon 1.65 %.
b)
Krunde

12

1101 00 00

a)Miell gruri të thjeshtë qe ka në peshë te
produktit te thare nje permbajtje ne hirë e cila
kalon 1,10% por që nuk kalon 1.65 %.

13

1104 29 10

Forma drithi të punuara ndryshe ( nëse janë të
ndara në feta ,shkoqura, të shtypura apo të
qëruara.

(vazhdim)

84,75
13,25

91,75
06,25

98,03

98,04

Aneksi 39
Koeficcenti standart i shfrytwzimit
Mallra
importi
Pwrshkrimi i
mallrave

Kodi NK

Produktet kompensuese

Numri
rendor
Kodi

Pwrshkrimi i mallrave

Sasia e
prodikteve
kompensuese
tw marra pwr
ccdo 100 kg
mallra tw
importuara
(ne kg)

(1)
Ex 0407 00 30

Vezw me lwvozhgw

(2)
1

2

3
4

5

6
7
8

9
10
11
12
13
14

15

16

(3)
0408 99 10
ex 0511 99 90
04081911
04081919
Ex 3502 10 99
Ex 0511 99 90

(4)
a) Vezw pa lwvozhgw, tw lwngwta ose tw
ngrira
b) Lwvozhga
a) Tw verdha veze, tw lwngwta ose tw
ngrira
b) Albuminw veze e lwngwt ose e ngrirw
c) Lwvozhga

(5)
86,00
12,00
33,00
53,00
12,00

14

15

16

1001 10 90

Grurë durum

17

1107 10 11
ex 1001 90 99
ex 2302 30 10
ex 2303 10 90
1107 10 19
ex 1001 90 99
ex 2303 10 90

1108 11 00
1109 00 00
ex 2302 30 10
ex 2303 10 90
1103 11 10
1103 11 10
1101 00 00
ex 2302 30 10

18

1103 11 10
1101 00 00
ex 2302 30 10

19

1103 11 10
1101 00 00
ex 2302 30 10

20

1902 19 10

21

ex 2302 30 10
1902 19 10

1101 00 00
ex 23 02 30 10

1001 90 99

22

1902 19 10

23

1101 00 00
ex 2302 30 10
1902 19 10

24

ex 2302 30 10
1902 11 00

(vazhdim)

1101 00 00
ex 2302 30 10

a)Malto, i pa pjekur, i nxjerre nga gruri ne
forme te ndryshme nga mielli.
b) Grure i thjeshtë i pa zhvilluar
c) Krunde
d) Rrenjez
a)Malto i pa pjekur, i nxjerre nga gruri ne
forme mielli.
b) Grure i thjështë i pa zhvilluar
c) Krunde
d) Rrenjez
a) Niseshtë gruri
b) Gluten gruri
c) Miell
d) Krunde
a) Ushqime Drithore “Couscous” (3)
b)Dhe bollgur dhe ushqime me përmbajtje hire
, prej materiali të thatë, me përqindje prej
0,95% ose më shumë por më pak se 1.30% në
peshë.
c) Miell
d) Krunde
a)Bollgur drithor dhe ushqime drithore me një
përmbajtje hire, prej materiali të thatë, me
përqindje prej më pak se 0,95% në peshë.
b)Miell
c)Krunde
a)Bollgur drithor dhe ushqime drithore me një
përmbajtje hire, prej materiali të thatë, me
përqindje prej 0,95% ose më shumë por më pak
se 1.30% në peshë
b)Miell
c)Krunde
a)Bollgur drithor dhe ushqime drithore me një
përmbajtje hire, prej materiali të thatë, me
përqindje prej 1.30% ose më shumë në peshë
b) Krunde
a) Makarona, spageti dhe produkte të ngjashme
të cilat nuk përmbajnë vezë dhe miell ose
ushqime prej gruri të thjeshtë, me përmbajtje
hire në materialin e tharë prej më pak se 0.95%
në peshë.
b) Miell
c) Krunde
a) Makarona, spageti dhe produkte të ngjashme
të cilat nuk përmbajnë vezë dhe miell ose
ushqime prej gruri të thjeshtë, me përmbajtje
hire në materialin e tharë prej më pak se 0.95%
në peshë.
b) Miell
c) Krunde
a) Makarona, spageti dhe produkte të ngjashme
të cilat nuk përmbajnë vezë dhe miell ose
ushqime prej gruri të thjeshtë, me përmbajtje
hire në materialin e tharë prej më shumë se
1.30% në peshë.
b) Krunde
a) Pasta, që përmban vezë por jo ushqime ose
miell prej gruri të thjeshtë, me përmbajtje hire
në materialin e tharë, prej më pak se 0.95% në
peshë (4)
b) Miell
c) Krunde

56,18
01.00
19,00
03,50
75,19
01,00
03,50
45,46
07,50
25,50
12,00
50,00

17,00
08,00
20,00

60,00
15,00
20,00

67,00
08,00
20,00

75,00
20,00

59,88
15,00
20,00

66,67
08,00
20,00

75,19
19,00

(5 )
15,00
20,00

25

1902 11 00

1101 00 00
ex 2302 30 10

1003 00 90

Elb

26

1902 11 00

27

ex 2302 30 10
1102 11 00

28

ex 2302 30 10
ex 2302 30 90
1103 19 30

1102 90 10
ex 2302 30 10
ex 2302 30 90

29

1003 00 90
(vazhdim)

1104 21 10

30

ex 2302 30 10
ex 2302 30 90
1104 21 30

31

ex 2302 30 10
ex 2302 30 90
1104 21 30

ex 2302 30 10
ex 2302 30 90
32

1104 21 30

33

ex 2302 30 10
ex 2302 30 90
1104 21 50

34

ex 2302 30 10
ex 2302 30 90
1107 10 99

35

ex 1003
ex 2302 30 10
ex 2303 10 90
1107 10 99
ex 1003
ex 2303 10 90

a) Pasta, që permban vezë por jo ushqime ose
miell prej gruri te thjeshtë, me përmbajtje hire në
materialin e tharë, prej 0.95% ose më shumë
por më pak se 1.30% në peshë (5)
b) Miell
c) Krunde
a) Pasta, që përmban vezë por jo ushqime ose
miell prej gruri të thjeshtë, me përmbajtje hire në
materialin e tharë, prej 1.30% ose më shumë
në peshë (5)
c) Krunde
a) Miell elbi, me një përmbajtje hire ,të
materialit të tharë, që nuk kalon 0.9% në peshë
dhe me përmbajtje të fibrës të ashpër, të
materialit të tharë, që nuk kalon 0.9% në peshë.
b) Krunde
c) Sharps
a)Bollgur dhe ushqime elbi, me një përmbajtje
hire, të materialit të tharë, që nuk kalon 1% në
peshë dhe dhe me përmbajtje të fibrës të
ashpër, të materialit të tharë, që nuk kalon
0.9% në peshë
b)Miell elbi
c) Krunde
d) Sharps
a)Forma të tjera elbi (të shkoqura, të
copëzuara), me një përmbajtje hire, të
materialit të tharë, që nuk kalon 1% në peshë
dhe me përmbajtje të fibrës të ashpër që nuk
kalon 0.9% ne peshe.
b)Krunde
c)Sharps
a)Forma të tjera elbi, të copëzuara apo në
fetëza, të materialit të tharë, që nuk kalon 1%
të peshës dhe me përmbajtje të fibres të ashpër
që nuk kalon 0,9% në peshë (Grutze ose
Grutten)
b)Krunde
c)Sharps
a)Elb pearled, (5) me përmbajtje hire, të
materialit të tharë, që nuk kalon 1% në peshë
(pa talc) – Kategoria e parë
b)Krunde
c)Sharps
a)Elb pearled, (5) me përmbajtje hire, të
materialit të tharë, që nuk kalon 1% në peshë
(pa talc) Kategoria e Parë
b)Krunde
c)Sharps
a) Elb i shkoqur, me përmbajtje hire, të
materialit të tharë, që nuk kalon 1% në peshë
dhe të përmbajtjes të fibrës, të materialit të
tharë që nuk kalon 0,9% në peshë.
a)Krunde
b)Sharps
a) Malt, e pa pjekur, e ndryshme nga ajo që
përftohet nga gruri në formën e miellit.
b) Elb i pa mbire
c) Krunde
d) Rrënjëza
a) Malt e pa pjekur, e ndryshme nga ajo që
përftohet gruri, në formën e miellit.
b) Elb i pa mbire
c) Rrënjëza

(5 )
08,00
20,00

(5 )
19,00

66,67
10,00
21,50

64,52
02,00
10,00
21,50

66,67
10,00
21,50

66,67
10,00
21,50

50,00
20,00
27,50

62,50
20,00
15,00

66,67
10,00
15,00

56,18
01,00
19,00
03,50
75,19
01,00
03,50

36

1004 00 90

Tërshërë

1107 20 00

37

ex 1003 00 90
ex 2303 10 90
1102 90 30

38

ex 2302 30 10
ex 2302 30 90
1103 12 00

1102 90 30
ex 2302 30 10
ex 2302 30 90
39
40

Ex 1104 22 10
1104 22 10

a)Malt e pa pjekur
b) Elb i pa mbirë
d) Rrënjëza
a)Miell tërshërë, me përmbajtje hire, të
materialit të tharë që nuk kalon 2,3 % në peshë,
të permbajtjes të fibrës të ashpër, të materialit
të tharë që nuk kalon 1.8% në peshë, të një
përmbajtje të lagësht që nuk kalon 11% në
peshë dhe prej së cilës peroxydase aktivizohet
virtualisht
a)Bollgur dhe ushqime tërshëre, me një
përmbajtje hire, të materialit të tharë, që nuk
kalon 2.3% në peshë dhe me përmbajtje të
tegumentit të materialit të tharë, që nuk kalon
1.8% në peshë të përmbajtjes së lagësht 11%
b) Krunde
c) Sharps
Clipped tershere
a)Forma të tjera te tërshërës ( të qëruara ose të
copëzuara) me nje permbajtje hire, te materialit
te thare, qe nuk kalon 2.3 % ne peshe te
permbajtjes se nje regumenti që nuk kalon
0.5% ne peshe, te permbajtjes se lageshtires që
nuk kalon 11% te peshes dhe ne te cilen
peroxzdase aktivizohet virtualisht
b) Krunde

Ex 2302 30 10

1004 00 90
(vazhdim)

1005 90 00

41

Miser, te tjera

1104 21 30

42

ex 2302 30 10
ex 2302 30 90
1104 12 90

43

ex 2302 30 10
ex 2302 30 90
1104 12 90

44

ex 2302 30 10
1102 20 10

45

1104 30 90
ex 2302 10 10
1102 20 10

1104 30 90
ex 2302 10 10

a) Tershere e qëruar, e ndare ne feta, e
copezuar, me nje permbajtje hire, te materialit
te thate qe nuk kalon 2.3% ne peshe, me nje
permbajtje tegumenti qe nuk kalon 0.1% ne
peshe, me permbajtje lageshtie qe nuk kalon
11% dhe prej te ciles aktivizohet virtualisht
peroxydase (Grutze ose Grutten)
b) Krunde
c) Sharps.
a) Tershere e leskerosur, me permbajtje hire, te
materialit te thate qe nuk kalon 2.3% ne peshe,
me permbajtje tegumenti qe nuk kalon 0.1% ne
peshe, me permbajtje lageshtie qe nuk kalon
12% ne peshe dhe prej te ciles ativizohet
virtualisht peroxydase.
b) Krunde
c) Sharps
a) Tershere e leskerosur, me permbajtje hire, te
materialit te thate qe nuk kalon 2.3% ne peshe,
me permbajtje tegumenti qe nuk kalon 0.1% ne
peshe, me permbajtje lageshtie qe nuk kalon
12% ne peshe dhe prej te ciles ativizohet
virtualisht peroxydase.
b) Krunde
a)Miell misri, me permbajtje, te materialit te
thate, qe nuk kalon 1.3% ne peshe dhe me
permbajtje te fibres te ashper, te materialit te
thate qe nuk kalon 0.8% ne peshe
b)Fare misri
c)Krunde
a) Miell misri, me permbajtje yndyrore, te
materialit te thate, qe kalon 1.3% por qe nuk
kalon 1.5% ne peshe, me permbajtje te fibres te
ashper, te materialit te thate që nuk kalon 1%
ne peshe.
b)Fare misri
c) Krunde

64,52
01,00
03,50

66,67
10,00
21,50

55,56
33,00
07,50
98,04

62,50
33,00

58,82
33,00
03,50

50,00
33,00
13,00

62,50
33,00

71,43
12,00
14,00

83,33
08,00
06,50

1005 90 00
(vazhdim)

46

Ex 1102 20 90

47

1104 30 90
ex 2302 10 10
1103 13 19

48

1102 20 10
ex 1102 20 90
1104 30 90
ex 2302 10 10
1103 13 19

49

1104 30 90
ex 2302 10 10
1103 13 19

50

1104 30 90
ex 23 02 10 10
1103 13 90

ex 1104 30 90
ex 2302 10 10
51

1104 19 50

52

ex 2302 10 10
1104 19 50

53

ex 2302 10 10
1104 19 50

54

ex 2302 10 10
1108 12 00

55

1702 30 51 ose
1702 30 91
ex 1702 30 99

56

1702 30 59 ose

1702 30 99

a) Miell misri, te materialit te thate, qe kalon
1.5% por qe nuk kalon 1.7% ne peshe, me
permbajtje te fibres te ashper, te materialit te
thate që nuk kalon 1% ne peshe.
b)Fare misri
c) Krunde
a) Bollgur dhe ushqime misri, me permbajtje
yndyrore, te materialit te thate, qe nuk kalon
0.9%ne peshe dhe permbajtje te permbajtjes te
fibres se ashper, te materialit te thate qe nuk
kalon 0.6% ne peshe.
b) Miell misri
c)Fare misri
d) Krunde
a) Bollgur dhe ushqime misri, me nje
permbajtje yndyrore, te materialit te thate, qe
nuk kalon 1.3% ne peshe dhe permbajtje te
fibres te ashper qe nuk kalon 0.8% ne peshe
b)Fare misri
c) Krunde
a) Bollgur dhe ushqime misri, me permbajtje
yndyrore , te materialit te thate, qe kalon
1.3% ne peshe dhe me permbajtje te fibres te
ashper, te materialit te thate qe nuk kalon 1%
ne peshe7
b) Fare misri
c) Krunde
a) Bollgur dhe ushqime misri, me permbajtje
yndyrore , te materialit te thate, qe kalon
1.5% por qe nuk kalon 1.7% ne peshe dhe
me permbajtje te fibres te ashper, te
materialit te thate qe nuk kalon 1% ne peshe7
b) Fare misri
c) Krunde
a) Misër i leskerosur, me përmbajtje
yndyrore, që nuk kalon 0.9% në peshë dhe
me përmbajtje të fibrës të ashpër, të
materialit të thatë që nuk kalon 0.7% në
peshë.
b) Krunde
a) Misër i leskerosur, me përmbajtje
yndyrore, që nuk kalon 1..3% në peshë dhe
me përmbajtje të fibrës të ashpër, të
materialit të thatë që nuk kalon 0.8% në
peshë.
b) Krunde
a) Misër i leskerosur, me përmbajtje
yndyrore, që kalon 1..3% në peshë por që
nuk kalon 1.7% dhe me përmbajtje të fibrës
të ashpër, të materialit të thatë që nuk kalon
1% në peshë.
b) Krunde
a) Niseshte misri
b) Produket e treguara sipar rendit numerik
Nr.60
a) Glukozë në formë të pluhurit të bardhë
kristalin nëse është apo jo aglomeruar7
b) Produktet e treguara sipas rendit numerik
60.
c) Mbetje glukoze

a) Glukozë e ndryshme nga glukoza në
fomën e pluhurit të bardhë kristalin, nëse
është apo jo e aglomeruar8
b) Produktet e treguara sipas rendit numerik
60.

83,33
08,00
06,50

55,56
16,00
12,00
14,00

71,43
12,00
14,00

83,33
08,00
06,50

83,33
08,00
06,50

62,50
35,50

76,92
21,08

90,91
07,09
62,11
30,10
47,62
30,10
10,00

62,11
30,10

57

Ex 2905 44 11 ose

Ex 3823 60 11
58

Ex 2904 44 11 ose

Ex 3823 60 19
1005 90 00
(vazhdim)

59

Mallra të importuara
NK Kod

Rendi
numerik

(2)

b) Produktet e treguara sipas rendit numerik
Nr.60

Produkte kompensuese
Kodi1

Pershkrimi
(1)

Ex 2905 44 91
Ex 2905 44 99
Ex 3823 60 91
Ose
Ex 3823 60 99

a) D-Glucitol (sorbitol) në solucione të
lëngëshme që përmbajnë 2% ose më pak në
peshë të D-mannitol llogaritur mbi
përmbajtjen e D-glucitol-it10
b) Produktet e treguara sipas rendit numerik
60.
a) D-Glucitol (sorbitol) në solucione të
lëngëshme që përmbajnë 2% ose më shumë
në peshë të D-mannitol llogaritur mbi
përmbajtjen e D-glucitol-it10
b) Produktet e treguara sipas rendit numerik
60.
a)D-glucitol (sorbitol) në pluhur

(4)

30,10

65,79
30,10
40,82

30,10

Sasia e produkteve kompensuese për çdo 100 kg të
mallrave te importuara (kg)2

Pershkrimi
(3)

58,14

(5)

a)
6,10

1005 90 00
(vazhdim)

60
1104 30 90
ex 1515
ex 2303 10 11
ex 2303 10 19
ex 2306 90 91

Produktet
plotësuese
Në produktet
kompensuese që
gjënden sipas
rendit numerik
Nr.54 deri 5911
Embrion misri
Fare misri
Gluten
Corn glutted feed
Vaj fare cake

24,00
b)

6,10
4,50
19,50
c)

2,90
24,00
3,20
d)

2,90
4,50
19,50
3,20
e)

2,90
4,50
22,70
f)

2,90
27,20

30,10

30,10

30,10

30,10

30,10

30.
10

Mallra të importuara

NK Kod

Rendi numerik

Përshkrimi
(1)

1006 10 21

(2)
Oriz në Lëvore
(direkt nga fusha):
të tjera; të
parazier; kokërr e
rrumbullaket

61

62

Produkte kompensuese

Kodi 1
(3)
1006 20 11
ex 1213 00 00

1006 30 21
1102 30 00
ose

Sasia e
produkteve
kompensuese
për çdo 100 kg
të mallrave të
importuara
(kg)2

Pershkrimi
(4)
a) Oriz kafe (i zhveshur), i parazier:
kokerr e rrumbullaket
b)Lëvore

80,00

a) Oriz gjysëm i bluajtur, nëse
është apo jo i lëmuar apo i glazuar:
i parazier: kokërr e rrumbullaket
a) Miell orizi ose krunde

71,00
06,00

(5)

20,00

2302 30 10
ose

1006 10 23

Oriz në Lëvore
(direkt nga fusha):
të tjera; të
parazier; drithë i
mesëm

1006 10 23
(vazhdim)

63

2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00
1006 30 61

64

1102 30 00
ose
2302 20 10
ose 2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00
1006 20 13
ex 1213 00 00

65

1006 30 23
1102 30 00
ose
2302 20 10
ose

66

1006 10 25

Oriz ne lëvore
(direkt nga fusha|) te
tjera: i parazier

67

2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00
10006 30 63
1102 30 00
ose
2302 20 10
ose
2302 20 90
1006 40 00
ex 1212 00 00
1006 20 15
ex 1213 00 00

68

1006 30 15
1102 30 00
ose
2302 20 10
ose
2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00

c)Oriz i thyer
d) Lëvore
a) Oriz i bluajtur tërësisht, nëse
është apo jo i glazuar apo i lëmuar:
i parazier: kokërr e rrumbullaket
b)Miell orizi ose krunde

03,00
20,00

c) Oriz i thyer
d) Lëvore
a)Oriz kafe (i zhveshur); i
parazier:kokërr e rrumbullaket
b) Lëvore

07,00
20,00
80,00
20,00

a) Oriz gjysëm i bluajtur, nëse është apo jo i
lëmuar ose i qëruar, : i parazier: drithë i
mesëm
b)Miell orizi ose krunde
c) Oriz i thyer
d) Lëvore

71,00
06,00
03,00
20,00

a)Oriz i bluar tërësisht, nëse është apo jo i
qëruar ose lëmuar, i parazier drithë i mesëm
b) Miell ose krunde orizi
c) Oriz i thyer
d) Lëvozhgë

65,00
08,00
07,00
20,00

a) Oriz (kafe) i zhveshur, nëse është apo jo i
qëruar apo i lëmuar, i parazier, drithë i gjatë
me një raport më e madhe se 2 dhe më të
vogël se 3
b) Lëvore
a) Oriz gjysëm i bluajtur, nëse është apo jo i
qëruar ose i lëmuar, i parazier, drithë i gjatë
të një raporti më të madh se 2 dhe më të
vogël se 3.
b)Miell orizi ose krunde
c)Oriz i thyer
d) Lëvore

65,00
08,00

80,00
20,00

71,00
06,00
03,00
20,00

69

1006 10 27

Oriz në lëvore
(direkt nga fusha|) të
tjera: i parazier

70

1006 30 65
1102 30 00
ose
2302 20 10
ose
2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00
1006 20 17
ex 1213 00 00

71

1702 30 59 ose
1702 30 99

a) Oriz tërësisht i bluajtur, nëse është apo jo i
qëruar ose i lëmuar, i parazier, drithë i gjatë e
nje raporti gjatësie/gjeresie me te madhe se 2
dhe me te vogel se 3.
b)Miell orizi ose krunde
c) Oriz i thyer
d) Lëvore
a) Oriz (kafe) i zhveshur: i parazier, drithë i
gjatë, e nje raporti gjatësie/gjeresie te
barabarte me 3.
b) Lëvore
a) Miser gjysëm i bluajtur, nëse është apo jo
i qëruar ose i lëmuar, i parazier, of drithë i
gjatë, te nje raporti gjatësie/gjeresie të
barabartë ose më të madhe se 3.

65,00

08,00
07,00
20,00

80,00
20,00
68,00
06,00
06,00
20,00

b)Miell orizi ose krunde
c)Oriz i thyer
d)Lëvore

72

1006 30 27
1102 30 00
ose
2302 20 10
ose
2302 20 90
1006 40 00
ex 213 00 00

1006 10 94

Oriz ne lëvore
(direkt nga fusha): te
tjera: kokërr e
rrumbullakët

81

1006 30 23
1102 30 00
ose
2302 20 10
ose

82

2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00
1006 20 11

ex 1213 00 00

74

75

76

1006 20 92
ex 1213 00 00
1006 30 21
1102 30 00
ose
2302 20 10
ose
2302 20 90
1006 40 00
1006 30 42
1102 30 00
ose
2302 20 10
ose
2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00

a) D-Glucitol (sorbitol) në solucione të
lëngëshme që përmbajnë 2% ose më pak në
peshë të D-mannitol llogaritur mbi
përmbajtjen e D-glucitol-it10
b) Produktet e treguara sipas rendit numerik
60.

a)Oriz i gjysëm i bluajtur, nëse është apo jo i
glazuar apo i lëmuar, drithë i mesëm.
b) Miell orizi ose krunde
c) Oriz i thyer
d)Lëvore

a)Oriz gjysëm i bluajtur, nëse është apo jo i
glazuar apo i lëmuar, i parazier, kokërr e
rrumbullakët.
b) Miell orizi ose krunde
c) Oriz i thyer
d) Lëvore
a) Oriz (kafe) i zhveshur, të tjera, kokerr e
rrumbullaket.
b) Lëvore
a)Oriz gjysëm i bluajtur, nëse është apo jo i
lëmuar apo i glazuar, i parazier, kokërr e
rrumbullaket.
b) Miell orizi ose krunde.
c) Oriz i thyer
d)Lëvore
a)Oriz gjysëm i bluajtur, nëse është apo jo i
lëmuar apo i glazuar, i parazier, kokërr e
rrumbullaket.
b) Miell orizi ose krunde.
c) Oriz i thyer
d)Lëvore

58,14
30,10

62,00
08,00
10,00
20,00

65,00
05,00
10,00
20,00
80,00
20,00

71,00
06,00
03,00
20,00

65,00
05,00
10,00
20,00

77

78

79

80

1006 10 94

Oriz me levozhgë
(direkt nga fusha): të
tjera: kokërr e
rrumbullakët

1003 30 61
1102 30 00
ose
2302 20 10
ose
2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00 `
1006 30 92
1102 30 00
ose
2302 20 10
ose
2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00
1006 20 13
ex 1213 00 00
1006 20 94
ex 1213 00 00

81

1006 30 23
1102 30 00
ose
2302 20 10
ose
2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00

82

1006 30 44
1102 30 00
ose
2302 20 10
ose
2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00

83

1006 30 63
1102 30 00
ose
2302 20 10
ose
2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00

a) Oriz tërësisht i bluajtur, nëse është apo jo
i lëmuar apo i glazuar, i parazier, me kokërr
të rrumbullakët.
b) Miell orizi ose krunde
c) Oriz i thyer
d) Lëvore

65,00
08,00
07,00
20,00

a)Oriz tërësisht i bluajtur, nëse është apo jo i
lëmuar apo i glazuar, të tjera,
kokërr e rrumbullaket.'
b) Miell orizi
c) Oriz i thyer
d) Lëvore

47,62
30,10
10,00

a) Oriz i zhveshur (ngjyrë kafe), i parazier,
drithë i mesëm
b) Lëvore
a) Oriz i zhveshur (ngjyrë kafe), i parazier,
drithë i mesëm
b) Lëvore
a)Oriz gjysëm i bluajtur, nëse është apo jo i
qëruar ose i lëmuar, i parazier, drithë i gjatë,
të një raporti gjatësi/gjerësie a barabartë ose
më e madhe se 3.
b) Miell orizi ose krunde
c) Oriz i thyer
d)Lëvore

a)Oriz gjysëm i bluajtur, nëse është apo jo i
qëruar ose i lëmuar, i parazier, drithë i
mesëm, të një raporti gjatësi/gjerësie e
barabartë ose më e madhe se 3.
b) Miell orizi ose krunde
c) Oriz i thyer
d)Lëvore

a)Oriz i bluajtur tërësisht, nëse është apo jo i
glazuar ose i lëmuar, të tjerë, drithë i mesëm.
b) Miell orizi ose krunde.
c) Oriz i thyer
d)Lëvore

62,11
30,10
80,00
20,00

62,00
08,00
10,00
20,00

65,00
05,00
10,00
20,00

65,00
05,00
07,00
20,00

84

1006 30 94
1102 30 00
ose
2302 20 90
ose

1006 10 96

Oriz me levozhge
(direkt nga fusha): te
tjera: kokërr e
rrumbullaket

85

2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00
1006 20 15

ex 1213 00 00
86

1006 20 15

ex 1213 00 00
87

1006 30 25
1102 30 00
ose
2302 20 10
ose
2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00

1006 10 96
(vazhdim)

88

1006 30 46
1102 30 00
ose
2302 20 10
ose

89

2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00
1006 30 65
1102 30 00
ose
2302 20 10
ose
2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00

90

1006 30 96
1102 30 00
ose
2302 20 10
ose
2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00

a)Oriz i bluajtur tërësisht, nëse është apo jo i
lëmuar apo i glazuar, të tjera i parazier,
kokërr e rrumbullaket.
b) Miell orizi ose krunde.
c) Oriz i thyer
d)Lëvore

60,00
08,00
12,00
20,00

a) Oriz i zhveshur (ngjyrë kafe) i parazier,
drithë i gjatë me raport më të madh se 2 dhe
më të vogël se 3.
b) Lëvore

80,00
20,00

a) Oriz i zhveshur (ngjyrë kafe) , të tjerë,
drithë i gjatë me raport më të madh se 2 dhe
më të vogël se 3.
b) Lëvore

80,00
20,00

a)Oriz gjysëm i bluajtur, nëse është apo jo i
lëmuar apo i glazuar, i parazier, drithë i gjatë
.me raport gjatësi/gjerësie më të madh se 2
por më të vogël se 3.
b) Miell orizi
c) Oriz i thyer
d) Lëvore

71,00
06,00
03,00
20,00

a)Oriz i gjysëm i bluajtur, nëse është apo jo i
qëruar ose i lëmuar, i parazier, drithë i gjatë, të
një raporti gjatësi/gjerësie a barabartë më e
madhe se 2 por më e vogel se 3.
b) Miell orizi ose krunde
c) Oriz i thyer
d)Lëvore

65,00
05,00
10,00
20,00

a)Oriz tërësisht i bluajtur, nëse është apo jo i
qëruar ose i lëmuar, i parazier, drithë i gjatë,
të një raporti gjatësi/gjerësie më e madhe se
2 por më e vogël se 3.
b) Miell orizi ose krunde
c) Oriz i thyer
d)Lëvore

65,00
08,00
07,00
20,00

a)Oriz i bluajtur tërësisht, nëse eshte apo jo i
glazuar ose i lëmuar, te tjerë, drithë i gjatë
me raport më të vogël se 2 por më të madh se
3.
b) Miell orizi ose krunde.
c) Oriz i thyer
d)Lëvore

60,00
08,00
12,00
20,00

91

1006 20 98
ex 1213 00 00

a)Oriz i zhveshur (ngjyrë kafe) i parazier,
drithë i gjatë me raport të barabartë ose më të
madh se 3.
b) Lëvore

91

1006 20 98
ex 1213 00 00

92

93

1006 20 98
ex 1213 00 00
1006 30 27
1102 30 00
ose
2302 20 10

a) Oriz i zhveshur (ngjyrë kafe) i parazier,
drithë i gjatë me raport më të madh se 2 dhe
më të vogël se 3.
b) Lëvore
a) Oriz i zhveshur (ngjyrë kafe) i ndryshëm,
drithë i gjatë me raport më të madh se 3.
b) Lëvore
a)Oriz gjysëm i bluajtur, nëse është apo jo i
lëmuar apo i glazuar, i parazier, drithë i gjatë
me raport gjatësi/gjerësie më të madh se 3.
b) Miell orizi ose krunde
c) Oriz i thyer
d) Lëvore

ose
2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00
94

1006 30 48
1102 30 00
ose
2302 20 10
ose
2302 20 90
1006 40 90
ex 1213 00 00

1006 10 98
(vazhdim)

95

1006 30 48
1102 30 00
ose
2320 20 10
ose

96

2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00
1006 30 98
1102 30 00
ose
2302 20 10
ose

97

2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00
1006 30 21
1102 30 00
ose
2302 20 10
ose
2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00

a)Oriz gjysëm i bluajtur, nëse është apo jo i
lëmuar apo i glazuar, i ndryshem, drithë i
gjatë me raport gjatësi/gjeresie më të madh
se 3.
b) Miell orizi ose krunde
c) Oriz i thyer
d) Lëvore

a)Oriz tërësisht i bluajtur, nëse është apo jo i
qëruar ose i lëmuar, të tjerë, i parazier, drithë
i gjatë, me një raport gjatësi/gjerësie a
barabartë ose më e madhe se 3.
b) Miell orizi ose krunde
c) Oriz i thyer
d)Lëvore

a)Oriz tërësisht i bluajtur, nëse është apo jo i
qëruar ose i lëmuar, i parazier, drithë i gjatë,
të tjerë, me një raport gjatësi/gjerësie e
barabartë ose më e madhe se 3.
b) Miell orizi ose krunde
c) Oriz i thyer
d)Lëvore

a)Oriz gjysëm i bluajtur, nëse eshte apo jo i
glazuar ose i lëmuar, i parazier, kokërr e
rrumbullakët.
b) Miell orizi ose krunde.
c) Oriz i thyer

60,00
08,00
12,00
20,00

80,00
20,00
80,00
20,00

68,00
06,00
06,00
20,00

58,00
07,00
15,00
20,00

62,00
08,00
10,00
20,00

55,00
09,00
16,00
20,00

93,00
05,00
02,00

98

99

100

1006 30 61
1102 30 00
ose
2302 20 10
ose
2302 20 90
1006 40 00

a)Oriz teresisht i bluajtur, nëse eshte apo jo i
glazuar ose i lëmuar, i parazier, kokerr e
rrumbullaket.
b) Miell orizi ose krunde.
c) Oriz i thyer

1006 30 23

a) Oriz gjysëm i bluajtur, nëse eshte apo jo i
glazuar ose i lëmuar, i parazier, drithë i
mesëm.
b)Miell orizi ose krunde
c) Oriz i thyer

1102 30 00
ose
2302 20 10
ose
2302 10 90
1006 40 00
1006 30 63
1102 30 00
ose
2302 20 10
ose
2302 20 90
1006 40 00

101

1006 30 25
1102 30 00
ose
2302 20 10
ose
2302 20 90
1006 40 00

1006 20 15
(vazhdim)
1006 20 17

Oriz i zhveshur
(ngjyre kafe), i
parazier: drithë i
gjatë me raport
gjatësie/gjeresie te
barabarte ose me te
madh se 3

102

1006 30 65
1102 30 00
ose
2320 20 10
ose

103

2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00
1006 30 27
1102 30 00
ose
2302 20 10
ose

104

2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00
1006 30 67
1102 30 00
ose
2302 20 10
ose
2302 20 90
1006 40 00
ex 1213 00 00

88,00
10,00
02,00
20,00

a) Oriz teresisht i bluajtur, nëse eshte apo jo i
glazuar ose i lëmuar, i parazier, drithë i
mesëm.
b)Miell orizi ose krunde
c) Oriz i thyer

a)Oriz gjysëm i bluajtur, nëse është apo jo i
lëmuar apo i glazuar, i parazier, drithë i gjatë
me raport gjatësi/gjeresie me te madh se 2
por me te vogel se 3.
b) Miell orizi ose krunde
c) Oriz i thyer
d)

a)Oriz i tërësisht i bluajtur, nëse është apo jo
i qëruar ose i lëmuar, të tjerë, i parazier,
drithë i gjatë, me një raport gjatësi/gjerësie
më i madh se 2 dhe më i vogël se 3.
b) Miell orizi ose krunde
c) Oriz i thyer

93,00
50,00
02,00

88,00
10,00
02,00

93,00
05,00
02,00

88,00
10,00

02,00
a)Oriz gjysëm i bluajtur, nëse është apo jo i
qëruar ose i lëmuar, i parazier, drithë i gjatë,
te tjere, me nje raport gjatësi/gjeresie i
barabarte ose me i madh se 3.
b) Miell orizi ose krunde
c) Oriz i thyer

a)Oriz teresisht i bluajtur, nëse eshte apo jo i
glazuar ose i lëmuar, i parazier, drithë i gjatë
me raport gjatësie/gjeresie e barabarte ose
me e madhe se 3.
b) Miell orizi ose krunde.
c) Oriz i thyer

93,00
05,00
02,00

88,00
10,00
02,00

105

106

107

1006 30 61
1102 30 00
ose
2302 20 10
ose
2302 20 90
1006 40 00
1006 30 92
1102 30 00
ose
2302 20 10
ose
2302 10 90
1006 40 00
1006 30 44
1102 30 00
ose
2302 20 10
ose
2302 20 90
1006 40 00

108

1006 30 94
1102 30 00

a)Oriz gjysëm i bluajtur, nëse eshte apo jo i
glazuar ose i lëmuar, te tjere, i parazier,
kokerr e rrumbullaket.
b) Miell orizi ose krunde.
c) Oriz i thyer

84,00
06,00

10,00
a) Oriz tërësisht i bluajtur, nëse është apo jo i
glazuar ose i lëmuar, të tjerë, i parazier,
drithë i mesëm.
b)Miell orizi ose krunde
c) Oriz i thyer

a) Oriz gjysëm i bluajtur, nëse eshte apo jo i
glazuar ose i lëmuar, te tjere, i parazier,
drithë i mesëm.
b)Miell orizi ose krunde
c) Oriz i thyer.

a)Oriz tërësisht i bluajtur, nëse është apo jo i
lëmuar apo i glazuar, të tjerë, drithë i mesëm.
b) Miell orizi ose krunde
c) Oriz i thyer

77.00
12,00
11,00

84,00
06,00
10,00

77,00
12,00

ose
2302 20 10
ose
2302 20 90
1006 40 00

1006 20 96

Oriz i zhveshur
(ngjyre kafe): te
tjere: i parazier:
drithë i gjatë me
raport gjatësie
/gjeresie me te 2 por
me te vogel se 3

109

1006 30 46
1102 30 00
ose
2320 20 10
ose

1,00

a)Oriz i gjysëm i bluajtur, nëse është apo jo i
qëruar ose i lëmuar, të tjerë, i parazier, drithë
i gjatë, me një raport gjatësi/gjerësie më i
madh se 2 dhe më i vogel se 3.
b) Miell orizi ose krunde
c) Oriz i thyer

84,00
06,00
10,00

2302 20 90
1006 40 00
110

1006 30 96
1102 30 00
ose
2302 20 10
ose

a)Oriz tërësisht i bluajtur, nëse është apo jo i
qëruar ose i lëmuar, të tjerë, drithë i gjatë, të
tjerë, me një raport gjatësi/gjerësie të
barabartë ose më i madh se 3.
b) Miell orizi ose krunde
c) Oriz i thyer

77,00
10,00
12,00

2302 20 90
1006 40 00
1006 20 96

Oriz i zhveshur
(ngjyre kafe): te
tjere: i parazier:
drithë i gjatë me
raport gjatësie
/gjeresie me te 2 por
me te vogel se 3

111

1006 30 48
1102 30 00
ose
2302 20 10
ose
2302 20 90
1006 40 00

a)Oriz gjysëm i bluajtur, nëse eshte apo jo i
glazuar ose i lëmuar, të tjerë, i parazier,
drithë i gjatë me raport gjatësie/gjerësie e
barabartë ose më e madhe se 3.
b) Miell orizi ose krunde.
c) Oriz i thyer

78,00
10,00
02,00

112

1006 30 21

1006 30 23

1006 30 25

1006 30 27

1006 30 42

1006 30 98
1102 30 00
ose
2302 20 10
ose
2302 20 90
1006 40 00

a)Oriz gjysëm i bluajtur, nëse eshte apo jo i
glazuar ose i lëmuar, te tjere, i parazier,
drithë i gjatë me raport gjatësie/gjeresie me e
madhe se 3.
b) Miell orizi ose krunde.
c) Oriz i thyer

a) Oriz teresisht i bluajtur, nëse eshte apo jo i
glazuar ose i lëmuar, i parazier, kokerr e
rrumbullaket.
b)Miell orizi ose krunde
c) Oriz i thyer

Oriz gjysëm i
bluajtur, nëse eshte
apo jo i glazuar ose i
lëmuar: i parazier:
kokerr e
rrumbullaket

113

1006 30 61

Oriz gjysëm i
bluajtur, nëse eshte
apo jo i glazuar ose i
lëmuar: i parazier:
drithë i mesëm

114

1102 30 00
ose
2302 20 10
ose
2302 10 90
1006 40 00
1006 30 63
1102 30 00
ose
2302 20 10
ose
2302 20 90
1006 40 00

Oriz gjysëm i
bluajtur nëse eshte
apo jo glazuar ose i
lëmuar: i parazier:
drithë i gjatë me
permase me te
madhe se 2 dhe me
te vogel se 3.

115

Oriz gjysëm i
bluajtur nëse eshte
apo jo i glazuar ose i
lëmuar: i parazier:
drithë i gjatë; me
raport
gjatësie/gjerësie e
barabartë ose me e
madhe se 3.
Oriz gjysëm i
bluajtur nëse është
apo jo i glazuar ose i
lëmuar: të tjerë:
kokërr e
rrumbullakët

116

1006 30 65
1102 30 00
ose
2302 20 10
ose
2302 20 90
1006 40 00

1006 30 67
1102 30 00
ose
2302 20 10
ose

73,00
12,00

15,00

a) Oriz teresisht i bluajtur, nëse eshte apo jo i
glazuar ose i lëmuar, te tjere, i parazier,
drithë i mesëm.
b)Miell orizi ose krunde
c) Oriz i thyer

a)Oriz teresisht i bluajtur, nëse është apo jo i
lëmuar apo i glazuar, i parazier, drithë i gjatë
me permase me te madhe se dhe me te vogel
se 3.
b) Miell orizi ose krunde
c) Oriz i thyer

a)Oriz tërësisht i bluajtur nëse është apo jo i
glazuar ose i lëmuar, i parazier, drithë i gjatë,
me raport gjatësie/gjerësie e barabartë ose
më e madhe se 3.
b) Miell orizi ose krunde
c) Oriz i thyer

96.00
02,00
02,00

96.00
02,00
02,00

96,00
02,00
02,00

96,00
02,00
02,00

2302 20 90
1006 40 00
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1006 30 92
1102 30 00
ose
2302 20 10

a)Oriz tërësisht i bluajtur, nëse eshte apo jo i
glazuar ose i lëmuar, të tjerë, kokërr e
rrumbullaket.
b) Miell orizi ose krunde
c)

94,00
02,00
04,00

ose
2302 20 90
1006 40 00

1006 33 44

Oriz gjysëm i
bluajtur: nëse është
apo jo i glazuar ose i
lëmuar: të tjerë:
drithë i mesëm.
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1006 30 92
1102 30 00
ose
2302 20 10
ose
2302 20 90
1006 40 00

a)Oriz teresisht i bluajtur, nëse eshte apo jo i
glazuar ose i lëmuar, te tjere, drithë i mesëm
kokerr e rrumbullaket.
b) Miell orizi ose krunde.
c) Oriz i thyer

78,00
10,00
02,00

1006 30 46

Oriz gjysëm i
bluajtur: nëse eshte
apo jo i glazuar ose i
lëmuar: te tjere:
drithë i gjatë me
raport
gjatësie/gjeresie me
te madh se 2 dhe me
te vogel se 3..
Oriz gjysëm i
bluajtur, nëse eshte
apo jo i glazuar ose i
lëmuar: i parazier:
drithë i gjatë me
raport te barabarte
ose me te madh se 3.
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1006 30 61
deri 1006 30 98

Oriz teresisht i
bluajtur.
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1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98

Oriz teresisht i
bluajtur, te tjere.
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1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67

Oriz teresisht i
bluajtur.
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1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00

Oriz teresisht i
bluajtur, te tjere.

124

1006 30 48

120

1006 30 98

a) Oriz teresisht i bluajtur, nëse eshte apo jo i
glazuar ose i lëmuar, i parazier, kokerr e
rrumbullaket.
b)Miell orizi ose krunde
c) Oriz i thyer

1102 30 00
ose
2302 20 10
ose
2302 10 90
1006 40 00
1006 30 61
deri
1106 30 98

1904 10 30

Oriz teresisht i bluajtur, nëse eshte apo jo i
glazuar ose i lëmuar ose i paketuar.

94,00
02,00
04,00

93.00
02,00
05,00

100.00

“Oriz i fryre”

1904 90 10

1904 90 10

Oriz i para gatuar

80,00

Oriz i para gatuar13

70,00
60,00
60,00
50,00

Oriz i thyer
125

1102 30 00

Miell orizi

99,00
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1103 14 00

Bollgur dhe ushqime orizi

99,00

127
128

1104 19 91
Ex 1509 90 90 dhe
Ex 1510 00 90
Ex 1519 20 00

Oriz i leskerosur

99,00

a) Vaj ulliri, i rafinuar.
b) Vajra acidi nga rafinimi

98,00

Ex 1801 00 00

Kokerr kakao, e tere ose e thyer, e qerruar
dhe e pjekur.
Levozhga e kakaos, lëvoret, lekura dhe
mbetjet.
a) Brum kakao
b) Levozhga, lekura,guacka e kakaos dhe
mbetje nga kakao

1510 00 10

1801 00 00
1006 30 48
1006 30 61
deri 1006 30 98

a)Oriz tërësisht i bluajtur, nëse është apo jo i
glazuar ose i lëmuar, te tjere, te tjere, drithë i
gjatë me raport gjatësie/gjeresie te barabarte
ose me e madhe 3.
b) Miell orizi ose krunde.
c) Oriz i thyer

60,61

1509 10 10

1801 00 00

1006 30 96
1102 30 00
ose
2302 20 10
ose
2302 20 90
1006 40 00

Kokerr kakao, e tere
ose e thyer, material
i pare.

129

Kokerr kakao, e tere
ose e thyer, material
i pare ose e pjekur.

130

Ex 1803 20 00
1802 00 00

131

Ex 1803 20 00

1802 00 00

Ex 1804 00 00
1802 00 00

a)Brume kakao, e ç’yndyrosur, e cila nuk
permban 14% yndyrna.
b)Gjalpe kakao
c) Levozhga, lekura,guacka e kakaos dhe
mbetje nga kakao

15

76,30
16,70
76,30
16,70

40,30
36,00
16,70
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Ex 1803 20 00
Ex 1804 00 00

133

Ex 1803 20 00
Ex 1804 00 00
1802 00 00

134

135

Ex 1804 00 00
Ex 1805 00 00
1802 00 00
Ex 1804 00 00
Ex 1805 00 00
1802 00 00
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Ex 1804 00 00
Ex 1803 00 00
1802 00 00

1803 10 00

Brum kakao e pa
ç’yndurosur

1803 10 00
(vazhdim)

1803 20 00

1701 99 10

Brume kakao (ne
bllok ose ne shufra)
e ç’yndyrosur
Sheqer i bardhe

137

Ex 1804 00 00
Ex 1803 20 00

138

Ex 1804 00 00
Ex 1803 20 00

139

Ex 1804 00 00
Ex 1803 20 00

140

Ex 1804 00 00
Ex 1805 00 00

141

Ex 1804 00 00
Ex 1805 00 00

142

Ex 1804 00 00
Ex 1805 00 00

143

Ex 1805 00 00

144

Ex 2905 44 ose
Ex 3823 60
2905 43 00

1703

Molase

145
146

2102 10 31
2102 10 39

a)Brume kakao, e cila permbam me shume se
15% por jo me shume se 18% yndyrna.
b) Gjalpe nga kakao
c) Levozhga, lekura,guacka e kakaos dhe
mbetje nga kakao

42,70
33,60
16,70

a)Brume kakao, e cila permbam me shume se
18% yndyrna.
b) Gjalpe nga kakao
c) Levozhga, lekura,guacka e kakaos dhe
mbetje nga kakao

44,80
31,50
16,70

a)Brume kakao, e cila nuk permbam me
shume se 14% yndyrna14
c) Levozhga, lekura,guacka e kakaos dhe
mbetje nga kakao
a)Gjalpe kakao
b)Pluhur kakao, e ç’yndyrosur, e cila permban
me shume se 14% por jo me shume se 18%
yndyrna
c) Levozhga, lekura,guacka e kakaos dhe
mbetje nga kakao

36,00
40,30
16,70

a)Gjalpe kakao
b)Pluhur kakao, e ç’yndyrosur, e cila
permban me shume se 18% yndyrna14
c) Levozhga, lekura,guacka e kakaos dhe
mbetje nga kakao

31,50
44,80
16,70

a) Gjalpe kakao
b) Brume kakao, e ç’yndyrosur, e cila
permban me shume se 14% yndyrna.
a) Gjalpe kakao
b) Brume kakao, e ç’yndyrosur, e cila
permban me shume se 14% por jo me shume
se 18% yndyrna.

46,70
52,50

a) Gjalpe kakao
b) Brume kakao, i ç’yndyrosur, e cila
permban me shume se 18% yndyrna.
Gjalpe kakao
Pluhur kakao, e ç’yndyrosur, e cila permban
jo me shume se 14% yndyrna14
Gjalpe kakao
Brume kakao, e ç’yndyrosur e cila permban
me shume se 14% por me pak se 18%
yndyrna.
a) Gjalpe kakao
b) Brume kakao, i ç’yndyrosur, e cila
permban me shume se 18% yndyrna14
Pluhur kakao i pa embelsuar me sheqerna14

40,80
58,10

a) Dglucitol (sorbitol) ne forme pluhuri ose
Dglucitol (sorbitol) ne gjendje te lengshme,
referuara materialit te thate.
b) D-Mannitol (mannitol)

78,28
16,06

Melasat e rezultuara nga fermentimi
Melasa te tjera te rezultuara nga fermentimi

23,52
80,00

33,60
42,70
16,70

43,60
55,30

46,70
52,20
43,60
55,30

40,80
58,10
99,00

1 Nentitujt ne kete kolone korrespondojne me ato ne nomenklaturen e kombinuar. Kur jane nevojitur nendarje te
tjera ato tregohen me ane te
kllapave ().
2 Humbjet jane perllogaritur duke hequr nga 100 shumen e mases treguar ne kete kollone.
3 Ushqimet drithore me permbajtje hire, referuar materialit te thate me perberje me pak se 0,95% ne peshe dhe me
koefiçient te kalimit nepermjet sitjes prej 0.25 mm te me pak se 10% te peshes.
4 Koefiçienti standart i shfrytezimit per t’u zbatuar bazohet ne numrin e vezeve per çdo kilogram prodhim pasta,
duke perdorur formulen e meposhteme:

Rendi numerik

100

.

24: Tx =

----------------------------- x 100
167-(XX 1,6)

X perfaqeson numrin e levozhgave te vezeve (ose ne te 50-ten te peshes se tyre e shprehur ne
grame te ekuivalentit te tyre ne produkte te tjera nga vezet) perdorur per çdo kilogrma pasta e
prodhuar, rezultati i dhene me dy pike decimale
5 Pearled drithëra jane drithërat qe korrespondojne me:
6 Ky ka te beje me bollguret dhe ushqimet e misrit:
-prej se ciles nje perqindje qe nuk kalon 30% ne peshe kalon nepermjet sitjes me nje aperture
prej 315 mokrometra, ose
- prej se ciles nje perqindje qe nuk kalon 5% ne peshe kalon nepermjet sites me nje aperture prej
150 mikrometra.
7Per glukozen ne formen e pluhurit kristalin te bardhe, me nje perqendrim te ndryshem nga
92%, sasia te t’u treguar eshte 43,81 kilograme te
D-glucitol anhidrid per çdo 100 kilogram miser.
8Per glukozen e ndryshme nga ajo ne formen e pluhirit te bardhe kristalin, me nje perqendrim te
ndryshem nga 82%, sasia per t’u treguar eshte 50,93 kilogram te D-glucitol anhidrid për çdo
100 kilogram miser.
9 Per D-glucitol, me nje perqendrim te ndryshem nga 70%, sasia per t’u treguar eshte 40.7
kilogram te D-glucitol për çdo 100 kilogram misër.
10 Per D-glucitol me nje perqendrim te ndryshem nga 70%, sasia per t’u treguar eshte 46,1
kilogram te D-glucitol anhidrid per çdo 100
kilogram miser.
11 Per zbatimin e alternativave a) deri f), rezultatet reale nga veprimet duhet te merren ne
konsiderate.
12 Per qëllime te plotesimit te rregullimeve, sasia e orizit te thyer te perftuar do t,i
korrespondoje sasise te orizit te thyer siç parashikohet per peridhen e importimit per perpunimin
e orizit sipas NK kodet 1006 30 91 dhe 1006 30 99. Ne rastin e lemimit, kso sasi do te rritet me
2% te orizit te importuar perjashtuar orizin e thyer siç parashikohet ne importim.
13 Orizi i para gatuar përbëhet nga orizi i zbardhur ne grane qe i nenshrohet para gatimit dhe
dehidrimit te pjesshem me synimin per te lehtesuar gatimin perfundimtar.
14 Ne raste te kakaos te tretshm,e, shtoni 1.5% alkaline mbi masen e treguar ne kollones 5.
15 Sasia e dyfishte e acidit olsik qe permban ne vajin e ullirit te patrajtuar duhet te hiqet nga
sasia e vejit te rafinuar te treguar ne kollones 5
dhe perben sasine e vajrave acidi nga rafinimi.
16 Koefiçientet e vendosur per fermentimin ne materialin e thate prej 95% perftuar nga molaset
e panxharit ne 48% te sheqerit ne total, ose
te kallam sheqerit ne 52% te sheqerit ne total. Oer fermentimet me permbajtje te ndryshme ne
materialin e thate, sasia per t’u trguar eshte
22,4 kilograme te fermentimit anhidrid per çdo 100 kilogram te panxharit te sheqerit ne 48% te
sheqerit ne total, ose te kallam sheqerit ne
52% te totalit te sheqerit.
17. Koefiçientet e vendosur per fermentim ne materialin e thate perftuar nga panxhari ne 48%
tne total te sheqerit, ose te kallam sheqerit ne
52% te sheqerit ne total. Per fermentimet me permbajtje te ndryshme ne materialin e thate,
sasia per t’u trguar eshte 22,4 kilograme te fermentimit anhidrid per çdo 100 kilogram te
panxharit te sheqerit ne 48% te sheqerit te sheqerit ne total, ose te kallam sheqerit ne 52% te
totalit te sheqerit.

