Neni 73
Dispozita të veçanta në lidhje me mallrat
joorigjinuese
1. Kur zbatohet ndalimi i rimbursimit ose përjashtimi
nga detyrimet e importit për mallrat joorigjinuese, që
janë përdorur në prodhimin e produkteve, për të cilat
është lëshuar një provë origjine në kuadër të një
marrëveshjeje preferenciale ndërmjet Republikës së
Shqipërisë dhe disa vendeve, territoreve ose grupvendeve
ose territoreve të vendosura jashtë territorit
doganor të Republikës së Shqipërisë, një borxh doganor
importi lind në momentin e pranimit të deklaratës
doganore të rieksportit për këto mallra.
2. Kur lind një borxh doganor, sipas pikës 1, shuma
e detyrimit të importit, që i korrespondon këtij borxhi,
përcaktohet nën të njëjtat kushte si në rastin e një borxhi
doganor që rrjedh nga pranimi në të njëjtën datë i
deklaratës doganore për çlirimin për qarkullim të lirë të
mallrave joorigjinuese, të përdorura në prodhimin e
produkteve në fjalë, me qëllim mbylljen e regjimit të
përpunimit aktiv.
3. Si rregull, debitor është personi i përcaktuar në
pikat 2 dhe 3, të nenit 72. Megjithatë, në rastin e
mallrave joshqiptare të përcaktuara në nenin 242,
debitor është personi, i cili depoziton deklaratën e
rieksportit. Në rastin e përfaqësimit të tërthortë, debitor
është gjithashtu edhe personi për llogari të të cilit bëhet
deklarimi.
Neni 74
Borxhi doganor i lindur nëpërmjet mospërmbushjes
1. Për mallrat që u nënshtrohen detyrimeve të
importit, një borxh doganor në import lind nëpërmjet
mospërmbushjes së:
a) një prej detyrimeve të përcaktuara në
legjislacionin doganor, në lidhje me futjen e mallrave
joshqiptare në territorin doganor të Republikës së
Shqipërisë, shmangien e tyre nga mbikëqyrja doganore
ose në lidhje me lëvizjen, përpunimin, magazinimin,
magazinimin e përkohshëm, lejimin e përkohshëm ose
shkatërrimin e mallrave të tilla brenda këtij territori;

b) një prej detyrimeve të përcaktuara në
legjislacionin doganor, që ka të bëjë me përdorimin e
veçantë përfundimtar (end–use) të mallrave brenda
territorit doganor të Republikës së Shqipërisë;
c) një kushti që rregullon vendosjen e mallrave
joshqiptare nën një regjim doganor ose dhënien, për
shkak të përdorimit të veçantë përfundimtar (end-use) të
mallrave, e përjashtimit ose të një reduktimi të detyrimit
të importit.
2. Momenti, në të cilin lind borxhi doganor është:
a) momenti kur nuk plotësohet ose pushon së
plotësuari detyrimi, mospërmbushja e të cilit sjell
lindjen e borxhit doganor; ose
b) momenti kur pranohet një deklaratë doganore me
qëllim vendosjen e mallrave nën një regjim doganor e
kur, për të cilën më vonë, (aposteriori), konstatohet që
nuk është përmbushur kushti që rregullon vendosjen e
mallrave nën atë regjim ose dhënien e një përjashtimi
nga detyrimi ose reduktimin e një detyrimi importi për
shkak të përdorimit të veçantë përfundimtar (end-use).
3. Në rastet e përmendura në shkronjat “a” dhe “b”,
të pikës 1, debitor është:
a) çdo person të cilit i ishte kërkuar plotësimi i
detyrimeve në fjalë;
b) çdo person, ndaj të cilit provohet se kishte dijeni
ose objektivisht duhet të kishte dijeni që nuk ishte
përmbushur një detyrim sipas legjislacionit doganor dhe
që veproi në emër të personit, i cili ishte i detyruar të
përmbushte detyrimet apo mori pjesë në veprimin që
solli mospërmbushjen e detyrimit;
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c) çdo person i cili blen ose mban mallrat në fjalë,
ndaj të cilit provohet se kishte dijeni ose objektivisht
duhej të kishte dijeni në momentin e blerjes ose marrjes
së mallrave që detyrimi, sipas legjislacionit doganor,
nuk ishte përmbushur.
4. Në rastin e përcaktuar në shkronjën “c”, të pikës 1,
debitor është personi, të cilit i kërkohet të përmbushë
kushtet që rregullojnë vendosjen e mallrave nën një regjim
doganor ose deklarimin doganor të mallrave nën atë regjim
apo kushtet që rregullojnë dhënien e një përjashtimi a të një
reduktimi nga detyrimet e importit për shkak të përdorimit

të veçantë përfundimtar (end-use) të mallrave.
Kur një deklaratë doganore, e hartuar për një prej
regjimeve doganore, sipas përcaktimit të shkronjës “c”,
të pikës 1, dhe çdo informacion i kërkuar sipas
legjislacionit doganor, në lidhje me kushtet që vendosin
mallrat nën atë regjim doganor, që u është dhënë
autoriteteve doganore, çojnë në mosmbledhjen e të
gjithave ose të një pjesë të detyrimeve të importit,
personi, i cili jep këtë informacion për hartimin e
deklaratës dhe ndaj të cilit provohet se kishte dijeni ose
objektivisht duhej të kishte dijeni që një informacion i
tillë ishte i rremë, gjithashtu është debitor.
Neni 75
Zbritja e një shume nga detyrimet e importit të
paguara
1. Kur lind një borxh doganor, sipas pikës 1, të nenit
74, që i përket mallrave të çliruara për qarkullim të lirë
me reduktim të detyrimit të importit, për shkak të
përdorimit të veçantë përfundimtar (end use) të tyre,
shuma e detyrimit të importit, e paguar në çastin kur
mallrat ishin çliruar për qarkullim të lirë duhet të zbritet
nga shuma e detyrimit të importit që i korrespondon
borxhit doganor.
Paragrafi i mësipërm zbatohet kur një borxh doganor
lind për mbetjet dhe hedhurinat, që dalin nga
shkatërrimi i këtyre mallrave.
2. Kur lind një borxh doganor, sipas pikës 1, të nenit
74, për mallra të vendosura nën regjimin e lejimit të
përkohshëm, me përjashtim të pjesshëm nga detyrimet e
importit, shuma e paguar e detyrimit të importit për
përjashtimin e pjesshëm i zbritet shumës së detyrimit të
importit që i korrespondon borxhit doganor.
SEKSIONI 2
BORXHI DOGANOR NË EKSPORT
Neni 76
Eksporti dhe përpunimi pasiv
1. Një borxh doganor në eksport lind nëpërmjet
vendosjes së mallrave, që u nënshtrohen detyrimeve të
eksportit, nën regjimin e eksportit ose nën regjimin e

përpunimit pasiv.
2. Borxhi doganor lind në momentin e pranimit të
deklaratës doganore.
3. Debitor është deklaruesi. Në rast të përfaqësimit
të tërthortë, debitor është gjithashtu personi, për llogari
të të cilit është bërë deklarimi doganor.
Kur një deklaratë doganore është hartuar duke u
mbështetur në informacion, i cili sjell mosmbledhjen e
të gjitha ose të një pjese të detyrimeve të eksportit,
personi, i cili ka dhënë këtë informacion për hartimin e
deklaratës dhe kishte dijeni apo objektivisht duhej të
kishte dijeni që një informacion i tillë ishte jo i saktë,
gjithashtu është debitor.
Neni 77
Borxhi doganor i lindur nëpërmjet mospërmbushjes
1. Për mallra që u nënshtrohen detyrimeve të eksportit,
një borxh doganor lind nëpërmjet mospërmbushjes së:
a) një prej detyrimeve të përcaktuara në legjislacionin
doganor për daljen e mallrave;
b) kushteve, në të cilat mallrat janë lejuar të dalin nga
territori doganor i Republikës së Shqipërisë, me përjashtim
të plotë ose të pjesshëm nga detyrimet e eksportit.
2. Momenti i lindjes së borxhit doganor është:
a) momenti kur mallrat dalin efektivisht nga territori
doganor i Republikës së Shqipërisë pa një deklarim
doganor;
b) momenti kur mallrat mbërrijnë në një destinacion
të ndryshëm nga ai për të cilin ato janë lejuar të dalin
nga territori doganor i Republikës së Shqipërisë, me
përjashtim të plotë ose të pjesshëm nga detyrimet e
eksportit;
c) nëse autoritetet doganore nuk janë në gjendje të
përcaktojnë momentin e përmendur në shkronjën “b”,
përfundimi i afatit kohor të vendosur për dhënien e
provës që vërteton se janë përmbushur kushtet për
përfitimin e këtij përjashtimi.
3. Në rastet e parashikuara në shkronjën “a”, të
pikës 1, debitor është:
a) çdo person, të cilit i ishte kërkuar plotësimi i
detyrimeve në fjalë;
b) çdo person, i cili kishte dijeni ose objektivisht

duhej të kishte dijeni që detyrimi në fjalë nuk ishte
përmbushur dhe që veproi në emër të personit, i cili
ishte i detyruar të përmbushte detyrimin;
c) çdo person, i cili mori pjesë në veprimin që çoi në
mospërmbushjen e detyrimit dhe që kishte dijeni ose
objektivisht duhej të kishte dijeni që deklarata doganore
nuk është depozituar, por duhej të ishte depozituar.
4. Në rastet e përmendura në shkronjën “b”, të pikës
1, debitor është çdo person, të cilit i kërkohet të
plotësojë kushtet, në të cilat mallrat u lejuan të dalin nga
territori doganor i Republikës së Shqipërisë, me
përjashtim të plotë ose të pjesshëm nga detyrimet e
eksportit.

