KODI I RI DOGANOR

Punoi: Violeta Delia (Lekaj)
Maj 2017

Përse Kodi i ri Doganor?
MSA;
harmonizim me standardet e BE;
përshtatja me mjedisin e sotëm tregtar,
TI, rreth 20 vjet;

Ligji nr. 102/2014,
dt 31.07.2014
VKM nr. 921,
datë
29.12.2014
VKM 919,
datë
29.12.2014

DZ

KODI

projekt VKM

Reg.(EC) Nr 1186/2009;
Direktiva 2007/74;
Komunikata KE 169/2008;
Propozimi KE ‘Per shkeljet
doganore’

Rregullore BE nr.2446/2015;
Rregullore BE nr.2447/2015;
Reg. 608/2013 Reg. 1352/2013.

projekt VKM

Ligji nr.8449, date
19.01.1999

VKM nr.205,
dt.13.04.1999

Rregullore BE nr. 952/2013

(EC) Nr 1186/2009;Direktiva 2007/74
Reg. nr.2454/93

KODI

DZ

Rregullore BE nr. 2913/92

Rregullore BE
nr.2454/93

Hyrja në fuqi e Kodit të ri Doganor
Faza e parë – 6 shtator 2014

Dispozitat lidhur me organizimin, funksionimin e
administratës doganore, marëdhëniet e punës etj.

Faza e dytë - 1 janar 2015
Dispozitat që lidhen me Operatorët Ekonomik të

Autorizuar, procedurat e thjeshtuara dhe operacionet e
privilegjuara
Faza e trete - 1 qershor 2017

Pjesa tjetër e ligjit

KODI I RI - UCC
Risi të Kodit të ri:
zhvillimi i teknologjive të reja;
procedura pa letër;
përmirësohen, thjeshtohen rregullat dhe procedurat doganore
ulja e kostove;
rritja e sigurisë ligjore për operatorët ekonomikë.
OEA; Vetëvlerësimi; Zhdoganimi i Centralizuar; …

Periudha e tranzicionit: harmonizim gradual me rregullat e reja dhe
azhornimet e sistemeve IT.
Projekti i Binjakëzimit mbi transitin është një mundësi e mirë për
njohjen e procedurave të transitit.

KODI I RI - UCC
harmonizimi i vendimmarrjes dhe unifikimi i disa rregullave dhe
praktikave;
dispozitat për sigurinë dhe mbrojtjen kërkojnë informacion para
mbërritjes dhe përpara nisjes;
garantimi i një ekuilibri midis detyrimit të AD për zbatimin e duhur
të legjislacionit doganor dhe të drejtës së op.ek. për t’u trajtuar në
mënyrë të drejtë;
Përafrohen dispozitat e garancive doganore për regjimet e
posacme dhe magazinimin e përkohshëm me dispozitat mbi
garancitë në transit
mirëpërcaktimi i të gjitha rasteve kur lind një borxh doganor dhe i
vendit ku lind me qëllim që të evitohen vështirësitë dhe të jepet
zgjidhja juridike;

MAGAZINIMI I PËRKOHSHËM

Kërkohet deklaratë mag.përkohshme
Kushtet: të vendosur ne RSH + Garanci
Nevojitet autorizim për ambientet
mundësia e lëvizjes pa procedurë transiti (e
mbikqyrur + autorizim)
5, 10
ditë

deri në
90 ditë

AFATI

REGJIMET E POSACME
transiti,
magazinimi,

transitin e jashtëm dhe të brendshëm;
mag. doganor dhe zonat e lira;

përdorimi i veçantë

lejimin e përkohshëm dhe

përdorimin e veçantë përfundimtar
(end-use);
përpunimi,

përpunimin aktiv dhe pasiv.

KOMUNIKIMI, BASHKËPUNIMI,
RUAJTJA E INFORMACIONIT
Të gjitha shkëmbimet e informacioneve bëhen duke përdorur teknika
informatike të përpunimit të të dhënave.
Bashkëpunimi me operatorët ekonomik.
Ndryshojnë afatet e ruajtjes së dokumentacionit dhe informacionit
nga personi i interesuar (neni 52 Kodi i Ri) (neni n.26 KD aktual)
10 vjet

3 vjet

me gjatë se
5 vjet

3+3 vjet
korigjim kontabiliteti

ankim/proces gjyqësor
(e mëvonshmja)

3 vjet

Derisa te
perfundoje

IDT DHE IDO
Një menaxhim më i standardizuar i informacionit të
detyrueshëm (informacione të detyrueshme të tarifës – IDT dhe
informacione të detyrueshme të origjinës - IDO):
120 ditë për lëshimin e IDT apo IDO;
Vlefshmëria:
6 VJET

IDT DHE IDO detyrues për AD dhe OE.

3 VJET

Çfarë është një Operator Ekonomik i
Autorizuar
 Operatori Ekonomik i Autorizuar: një status për “tregtarët me besueshmëri”.



OEAD - Thjeshtësime doganore - atyre operatorëve ekonomikë
që kërkojnë të përfitojnë nga thjeshtësimet e parashikuara sipas
rregullave doganore.



OEAS - Sigurinë dhe mbrojtjen- atyre operatorëve ekonomik që
kërkojnë të përfitojnë nga lehtësirat e kontrolleve doganore në
lidhje me sigurinë dhe mbrojtjen kur mallrat hyjnë ose largohen
nga territori doganor i Republikës së Shqipërisë.



OEAD +OEAS mund të mbahen njëkohësisht.

Kush mund të aplikojë?
Çdo operator ekonomik që plotëson kushtet:
I vendosur në RSH;
Pajtueshmëri doganore-tatimore;
- jo shkelje të rënda /përsëritura në doganë-tatime;
- jo proçedim penal - aplikuesi, personat e ngarkuar të aplikuesit,
përfaqësuesi ligjor, personi përgjegjës për çështjet doganore
Nivel i lartë kontrolli të veprimeve të tij përmes sistemi te pranueshëm të
menaxhimit të rregjistrimeve tregtare dhe të transportit;
aftësi paguese;
standardet praktike të kompetencave/kualifikimeve profesionale OEAD;
standardet e duhura të sigurisë dhe mbrojtjes OEAS

PËRFITIMET E STATUSIT TË OEA

Trajtim më i favorshëm në lidhje me vlerësimin e riskut dhe kontrollet:
Akses i thjeshtuar apo ekskluziv për disa thjeshtime doganore:
Marrëveshja për njohje të përbashkët -Protokolli 5 shtesë është
nënshkruar me shtetet CEFTA VKM 837, datë 07.12.2016.

