Paraqitja e mallrave në Doganë
Neni 65
Mallrat, që sipas nenit 42(1)(a) mbërrijnë në zyrën doganore ose në një vend tjetër të caktuar ose miratuar
nga autoritetet doganore, paraqiten në doganë nga personi që i ka sjellë këto mallra në territorin doganor
të Republikës së Shqipërisë ose, kur është rasti, nga personi që ka përgjegjësinë e transportimit të
mallrave pas hyrjes së tyre:
i) kur transportohen në rrugë detare brenda dy orëve nga mbërritja, dhe
ii) kur transportohen në rrugë të tjera të ndryshme nga ajo detare brenda një ore pas mbërritjes.
Neni 66
Neni 65 nuk përjashton zbatimin e legjislacionit në fuqi në lidhje me mallrat e transportuara nga
udhëtarët.
Neni 67
Mallrat, pasi të jenë paraqitur në doganë dhe me lejen e autoriteteve doganore, mund të kontrollohen ose
mund të merren mostra, me qëllim që t’u caktohet një destinacion doganor. Kjo leje i jepet personit të
autorizuar për t’u caktuar mallrave këtë destinacion, kundrejt një kërkese me shkrim.
KREU 4
DEKLARATA PËRMBLEDHËSE DHE SHKARKIMI I MALLRAVE QË PARAQITEN NË DOGANË
Neni 68
1. Pa rënë ndesh me dispozitat e nenit 70, mallrat e paraqitura në doganë sipas rregullave që parashikon
neni 65, shoqërohen nga një deklaratë përmbledhëse që duhet të depozitohet:
i) kur transportohen në rrugë detare, brenda dy orëve nga paraqitja e mallrave në doganë, dhe
ii) kur transportohen në rrugë të tjera të ndryshme nga ajo detare, brenda një ore pas paraqitjes së
mallrave në doganë.
2. Deklarata përmbledhëse depozitohet pranë autoriteteve doganore brenda afateve kohore të përcaktuara
në paragrafin 1(i) dhe (ii). Megjithatë, autoritetet doganore mund të lejojnë njëfarë kohe për depozitimin e
deklaratës, por jo më vonë se dita e parë e punës që pason ditën e paraqitjes së mallrave në doganë.
Neni 69
1. Deklarata përmbledhëse bëhet në formën që i korrespondon modelit të përcaktuar nga autoritetet
doganore. Megjithatë, autoritetet doganore mund të lejojnë përdorimin si deklaratë përmbledhëse të
çfarëdo dokumenti tregtar ose zyrtar që përmban të dhënat e nevojshme për identifikimin e mallrave, siç
parashikohet në aktet nënligjore në zbatim të këtij Kodi.
2. Deklarata përmbledhëse depozitohet nga:
a) personi që i ka sjellë mallrat në territorin doganor të Republikës së Shqipërisë ose nga cilido person që
merr përsipër transportimin e mallrave pas hyrjes së tyre në këtë territor, ose
b) personi në emër të të cilit kanë vepruar personat e përmendur në nënparagrafin (a).
Neni 70
Pa rënë ndesh me dispozitat për mallrat e importuara nga udhëtarë dhe dërgesat postare e kolipostare,
autoritetet doganore mund të mos kërkojnë depozitimin e një deklarate

përmbledhëse, me kusht që një gjë e tillë të mos pengojë mbikëqyrjen doganore të mallrave dhe që
formalitetet e nevojshme për caktimin e destinacionit doganor të jenë kryer para përfundimit të afatit të
përmendur në nenin 68.
Neni 71
1. Mallrat shkarkohen ose transbordohen, nga mjetet e transportit me të cilat janë sjellë, vetëm me leje të
autoriteteve doganore dhe në vendet e caktuara ose të miratuara prej tyre. Megjithatë, nuk kërkohet leje në
rast rreziku të pashmangshëm, kur shkarkimi i menjëhershëm i gjithë mallit ose i një pjese të tij është i
domosdoshëm. Në këtë rast, njoftohen menjëherë autoritetet doganore.
2. Me qëllim që të kontrollohen mallrat dhe mjetet e transportit që i kanë sjellë ato, autoritetet doganore
mund të kërkojnë në çdo kohë shkarkimin e shpaketimin e mallrave.
3. Kur autoritetet doganore kanë dyshime se është kryer një shkelje doganore, atyre u lejohet të
kontrollojnë mjetet e transportit dhe mallrat që kanë hyrë në territorin doganor të Republikës së
Shqipërisë, edhe para se të jetë depozituar deklarata përmbledhëse. Personi që ka futur mallra, personi që
ka marrë përsipër transportin e mallrave pas hyrjes ose deklaruesi ka të drejtën të jetë i pranishëm gjatë
kohës që bëhet kontrolli i mallrave. Autoritetet doganore duhet të njoftojnë personin përkatës se ato
synojnë të kryejnë kontroll. Nëse brenda 2 orësh nga ky njoftim personi në fjalë nuk deklaron se ai do të
jetë i pranishëm gjatë kontrollit, autoritetet doganore kryejnë kontrollin pa praninë e tij.
Neni 72
Mallrat nuk duhen lëvizur nga vendosja e tyre fillestare pa autorizimin e autoriteteve doganore.
KREU 5
DETYRIMI PËR T’U CAKTUAR NJË DESTINACION DOGANOR MALLRAVE TË PARAQITURA
NË DOGANË
Neni 73
Mallrave joshqiptare të paraqitura në doganë, duhet t'u caktohet një destinacion doganor që lejohet për
këto mallra.
Neni 74
1. Kur mallrat mbulohen nga një deklaratë përmbledhëse, formalitetet e nevojshme për t’u caktuar atyre
një destinacion doganor duhet të kryhen brenda afateve të mëposhtme:
a) Dhjetë ditë nga data kur depozitohet deklarata përmbledhëse, në rast se mallrat janë transportuar me
rrugë detare.
b) Pesë ditë nga dita kur depozitohet deklarata përmbledhëse, në rast se mallrat janë transportuar me rrugë
të tjera të ndryshme nga ajo detare.
2. Kur e justifikojnë rrethanat, autoritetet doganore mund të caktojnë një afat më të shkurtër ose të
autorizojnë një zgjatje të afatit të përmendur në paragrafin 1. Megjithatë, kjo zgjatje nuk duhet të tejkalojë
nevojat reale që justifikohen nga rrethanat.

