DEKLARATA DOGANORE ME SHKRIM
SEKSIONI 1
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
Neni 121
1.

Në rastet kur deklarimi në doganë bëhet për më shumë se një artikull, të dhënat e veçanta lidhur
me secilin artikull përbëjnë një deklaratë me vete.

2.

Mallrat të cilat klasifikohen nën të njëjtin pozicion tarifor, kanë origjinën nga i njëjti vend dhe
importohen në të njëjtat kushte përsa i përket trajtimit tarifor preferencial dhe kufizimeve, duhet
të vendosen së bashku si një artikull i vetëm.

3.

Pjesët përbërëse të komplekseve industriale që klasifikohen në një kod të vetëm të nomenklaturës
së kombinuar, do të konsiderohen se formojnë një artikull të vetëm.
Neni 122

Pa rënë ndesh me zbatimin e mundshëm të dispozitave penale, depozitimi pranë një zyre doganore i një
deklarate të firmosur nga deklaruesi ose përfaqësuesi i tij e bën atë përgjegjës në përputhje me normat në
fuqi, sidomos për:
a. saktësinë e informacionit të paraqitur në deklaratë;
b. vërtetësinë e dokumentave që i bashkëngjiten deklaratës; dhe
c. përmbushjen e të gjithë detyrimeve që lidhen me vendosjen e mallrave në fjalë nën regjimin përkatës.
Neni 123
Dokumentet shoqëruese të deklaratës doganore mbahen nga autoritetet doganore përveç rasteve kur prej
vetë këtyre autoriteteve parashikohet ndryshe.
Neni 124
1.

Deklarata depozitohet në zyrën doganore në të cilën paraqiten mallrat. Ajo mund të depozitohet
sapo kryhet paraqitja sipas nenit 12 të Kodit.

2.

Autoritetet doganore mund të autorizojnë që deklarata të depozitohet para se deklaruesi të jetë në
gjendje të paraqesë mallrat. Në këtë rast, duke patur parasysh rrethanat, autoritetet doganore
mund të vendosin një kufi kohor për paraqitjen e mallrave. Në rast se mallrat nuk paraqiten
brenda këtij kufiri kohor, deklarata konsiderohet si e pa depozituar.

3.

Në rastet kur deklarata është depozituar përpara se mallrat të cilëve u referohet të kenë mbërritur
në zyrën doganore ose në ndonjë vend tjetër të caktuar nga autoritetet doganore, ajo pranohet
vetëm pasi mallrat në fjalë të jenë paraqitur në doganë.
Neni 125

1

Deklarata depozitohet pranë zyrës doganore kompetente gjatë ditëve dhe orëve në të cilat kjo zyrë

është e hapur. Megjithatë, autoritetet doganore, me kërkesën dhe shpenzimet e deklaruesit, mund
të autorizojnë depozitimin e deklaratës në ditë dhe orë të ndryshme nga ato në të cilat zyra është e
hapur.
2.

Paraqitja e deklaratës doganore pranë punonjësve të të njëjtës zyrë doganore në një vend tjetër të
caktuar për këtë qëllim është e barazvlefshme me depozitimin e deklaratës doganore në këtë zyrë
doganore, kur një gjë e tillë parashikohet me marrëveshje midis autoriteteve doganore dhe
personit të interesuar.
Neni 126

1.

Data e pranimit të deklaratës shënohet në deklaratë.

2.

Data e pranimit të deklaratës për një deklaratë me mjete informatike është data në të cilën
deklarata i është transferuar në një formë të lexueshme sistemit të informatizuar të autoriteteve
doganore.
Neni 127

1.

Autoritetet doganore mund të lejojnë ose të kërkojnë që korrigjimet e përmendura në nenin 90 të
Kodit të bëhen nëpërmjet depozitimit të një deklarate të re që zëvendëson deklaratën fillestare. Në
këtë rast, data që merret në konsideratë për përcaktimin e çdo detyrimi që duhet paguar ose për
zbatimin e çdo dispozite që rregullon regjimin doganor në fjalë është data e pranimit të deklaratës
fillestare.

2.

Në rast se autoritetet doganore pranojnë depozitimin e një deklarate të re, të gjitha kopjet e
deklaratës së vjetër duhet të mbahen në të njëjtin fashikull bashkë me deklaratën e re. Në
deklaratën e re duhet të shënohet qartë arsyeja për të cilën është shfuqizuar deklarata e
mëparshme. Këto shënime duhet të përmbajnë edhe vendimin e autoriteteve doganore për të
shfuqizuar deklaratën.
Neni 128

Pa rënë ndesh me zbatimin e ndonjë dispozite penale, në rast se deklaruesi ose përfaqësuesi i tij konstaton
se të dhënat e pasqyruara në një deklaratë doganore mbi një import ose eksport mallrash janë të pasakta
ose të paplota, ai duhet të njoftojë pa vonesë autoritetet kompetente doganore përkatëse. Në këto raste
zbatohet neni 90 i Kodit.
Neni 129
Duke anashkaluar nenin 91 (2 ) të Kodit, një deklaratë doganore mund të zhvleftësohet edhe pasi mallrat
të jenë çliruar, me kusht që:
1. Kur vërtetohet se mallrat kanë qenë deklaruar gabim në vend të mallrave të tjerë për një regjim doganor
për të cilin duhen paguar detyrime importi, Autoritetet doganore do ta zhvleftësojnë deklaratën nëse
kërkesa për një gjë të tillë është bërë brenda tre muajve nga data e pranimit të deklaratës me kusht që:
a)

mallrat që fillimisht janë deklaruar:
i)
nuk kanë qenë përdorur përveçse në gjendjen e tyre fillestare dhe të autorizuara; dhe

ii)
b)

janë rikthyer në gjendjen e tyre fillestare; dhe që

mallrat të cilat duhej të ishin deklaruar për regjimin doganor që synohej fillimisht:
i)
mund, kur deklarata doganore fillestare është depozituar, të kenë qenë paraqitur në të
njëjtën zyrë doganore, dhe
ii)
të kenë qenë deklaruar për të njëjtin regjim doganor që synohej fillimisht.

Autoritetet doganore mund të lejojnë që afati i parashikuar më sipër të shtyhet vetëm në raste
përjashtimore dhe të motivuara në mënyrën e duhur.
2. Kur mallrat janë deklaruar për eksport ose për regjimin e përpunimit pasiv, deklarata zhveftësohet me
kusht që zyra doganore eksportuese ka marrë informacion në përputhje me nenin 437 se mallrat e
deklaruara nuk janë larguar nga territori i Republikës së Shqipërisë me kusht që:
i). deklaruesi vë në dispozicion të zyrës doganore provat se mallrat nuk janë larguar nga terrotori
doganor i Republikës së Shqipërisë;
ii).deklaruesi kthen në zyrën në fjalë të gjitha kopjet e deklaratës doganore, së bashku me çdo
dokument që i është lëshuar atij me pranimin e deklaratës,
iii)deklaruesi, në përputhje me legjislacionin në fuqi, përmbush çdo detyrim të përcaktuar nga
zyra doganore eksportuese për të rregulluar situatën e mallrave.
Zhvelftësimi i deklaratës do sjellë anulimin e çdo rregullimi të bërë në një liçensë eksporti ose çertifikatë
rregulluese-paraprake që prezantohet në mbështetje të deklaratës. Kur mallrat e deklaruara për eksport
kërkohen të largohen nga territori doganor i Republikës së Shqipërisë brenda një kufiri kohor të
përcaktuar, mos respektimi i këtij afati kohor do të sjellë zhveftësimin e deklaratës përkatëse.
3.

Për sa i përket rieksportimin e mallrave që kërkon depozitimin e një deklarate, paragrafi 1 më
sipër do të zbatohet mutatis mutandis.

SEKSIONI 2
FORMULARËT QË PËRDOREN
Neni 130

1.

Modeli zyrtar që do të përdoret për deklaratat doganore me shkrim, për vendosjen e mallrave në
një regjim doganor ose për rieksportimin e tyre në përputhje me nenin 197(3) të Kodit, është
Dokumenti Administrativ i Vetëm (DAV).

2.

Për të njëjtin qëllim mund të përdoren formularë të tjerë, në rastet kur dispozitat e regjimit
doganor në fjalë lejojnë një gjë të tillë.

3.

Dispozitat e paragrafit 1 dhe 2 nuk përjashtojnë:

a. mos bërjen e një deklarate me shkrim, përshkruar nga neni 150 deri 161 për vendosjen në qarkullim të
lire, eksport, ose lejim te përkohshëm;
b. mos përdorimin e formularit të përmendur në paragrafin 1, në bazë të dispozitave në fuqi, kur

c.
d.

e.
f.

g.

zbatohen dispozita të veçanta të përcaktuara në nenin 60(1) dhe 61 të Kodit mbi dërgimin e letrave
dhe pakove postare;
përdorimin e formularëve të veçantë për të lehtësuar deklarimin në raste të caktuara, kur e lejon
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave;
mos përdorimi i formularit të parashikuar në paragrafin 1, në rastet e marrëveshjeve ekzistuese ose të
marrëveshjeve që mund të bëhen në të ardhmen, ose të marrëveshjeve të arritura mes Republikës së
Shqipërisë dhe vendeve të tjera, për të thjeshtëzuar më tej plotësisht ose pjesërisht formalitetet
tregtare mes dy vendeve;
përdorimin nga të interesuarit të listës së ngarkesës për kryerjen e formaliteteve në fuqi mbi tranzitin,
në rastet e dërgesave të përbëra nga më shumë se një lloj malli;
shtypjen e deklaratave të eksportit, tranzitit ose importit dhe dokumentave të cilat verifikojne statusin
shqiptar të mallrave, të cilat nuk qarkullojnë nën regjimin e tranzitit, me anë të sistemeve të
informatizuara private apo zyrtare, në kushtet e përcaktuara nga dispozitat në fuqi, në rast se është e
nevojshme edhe në letër të bardhë;
parashikimin e një rregulli të veçantë, që kur përdoret një deklaratë e përpunuar në formë të
informatizuar, deklarata në kuptimin e paragrafit 1, të mund të zëvendësohet nga Dokumenti
Administrativ i Vetëm, i përftuar gjithashtu në formë të informatizuar.

4. Në çdo rast që formalitetet përmbushen duke përdorur kompjutera publikë ose privatë, të cilët shtypin
gjithashtu edhe deklarata, autoritetet doganore mund të parashikojnë që:
a. nënshkrimi i tyre me dorë të zëvendësohet me një teknikë identifikimi tjetër, e cila mund të bazohet
në përdorimin e kodeve dhe që ka të njëjtën vlerë ligjore me nënshkrimin me dorë. Kjo lehtësi jepet
vetëm në rast se përmbushen kushtet administrative dhe teknike të përcaktuara nga autoritetet
kompetente;
b. në vend të vendosjes mekanike ose me dorë të vulës së zyrës doganore dhe nënshkrimit nga personi
zyrtar kompetent, deklaratat e prodhuara në këtë mënyrë mund të vërtetohen drejtpërdrejtë nga këto
sisteme.
5. Në rast se legjislacioni në fuqi, i referohet një deklarate eksporti, rieksporti, ose importi, ose një
deklarate për vendosjen e mallrave nën një regjim tjetër doganor, autoritetet doganore mund të
kërkojnë vetëm dokumentet administrative të cilët:
a. krijohen ose parashikohen shprehimisht prej legjislacionit shqiptar;
b. kërkohen në kuadrin e konventave ndërkombëtare;
c. kërkohen nga operatorët për t’i lejuar të cilësohen, në bazë të kërkesës së tyre, për një përfitim ose
lehtësi të caktuar;
d. kërkohen, në kuadrin e dispozitave të caktuara, të cilat nuk mund të zbatohen vetëm nëpërmjet
përdorimit të dokumentit të përmendur në paragrafin 1.
Neni 131

Pa rënë ndesh me nenin 130(3), administrata doganore me qëllim plotësimin e formaliteteve të eksportit
ose importit, mund të mos kërkojë paraqitjen e një ose më shumë kopjeve të dokumentit administrativ të
vetëm, hartuar për përdorim nga autoritetet publike, me kusht që ky informacion të jetë i gjendshëm edhe
në burime të tjera.
Neni 132
1.

Dokumenti Administrativ i Vetëm paraqitet në fashikuj që përmbajnë gjithë kopjet e parashikuara

për përmbushjen e formaliteteve të regjimit doganor nën të cilin do të vendosen mallrat.
2.

Kur regjimi i tranzitit paraprihet ose ndiqet nga një regjim tjetër doganor, mund të paraqitet një
fashikull që përmban edhe kopjet e parashikuara për përmbushjen e formaliteteve që lidhen me
regjimin e tranzitit dhe me regjimin paraprirës ose vijues të tij.

3.

Fashikujt e përmendur në paragrafin 1 dhe 2 merren nga një bashkësi prej tetë kopjesh, në
përputhje me modelin që përshkruhet në Aneksin 9

4.

Pa rënë ndesh me nenin 130(3), 147 deri 149 formularët e deklaratave, kur është rasti, mund të
plotësohen me një ose më shumë formularë plotësues të paraqitur në fashikuj, të cilët përmbajnë
kopjet e deklaratës të parashikuar për përmbushjen e formaliteteve për regjimin doganor nën të
cilin do të vendosen mallrat. Këtyre kopjeve, kur është rasti, mund t’i bashkëngjiten kopjet e
parashikuara për përmbushjen e formaliteteve lidhur me regjimet doganore paraprirëse ose
vijuese.
Këto fashikuj merren nga një bashkësi e plotë prej tetë kopjesh, sipas modelit që përshkruhet në
Aneksin 10. Formularët plotësues janë pjesë përbërëse e dokumentit administrativ të vetëm, të
cilit i referohen.

5.

Duke anashkaluar paragrafin 4, në rastet kur është përdorur një sistem informatik për plotësimin e
deklaratave, autoritetet doganore mund të vendosin që formularët plotësues të mos përdoren.
Neni 133

1.

Në rastet kur zbatohet neni 132(2), secila prej palëve pjesëmarrëse ka përgjegjësi vetëm për sa i
përket të dhënave lidhur me regjimin që ajo ka kërkuar me cilësinë e deklaruesit, e përgjegjësit
kryesor, ose të përfaqesuesit të njërës apo tjetrës palë.

2.

Për qëllim të paragrafit 1, në rastet kur deklaruesi përdor një dokument administrativ të vetëm, të
lëshuar gjatë regjimit doganor paraprirës, atij duhet t’i kërkohet, përpara se të depozitojë
deklaratën doganore të verifikojë saktësinë e të dhënave ekzistuese në kutitë për të cilat ai është
përgjegjës dhe përdorimin e tyre për mallrat në fjalë dhe për regjimin e kërkuar, dhe t’i plotësojë
ato nëse është e nevojshme. Në rastet e përmendura në fjalinë e mësipërme, deklaruesi duhet të
informojë menjëherë zyrën doganore në të cilën është depozituar deklarata, kur vëren se ka
ndryshime ndërmjet mallrave në fjalë dhe të dhënave ekzistuese në dokument. Në këtë rast,
deklaruesi duhet ta përpilojë deklaratën në kopjet e reja të Dokumentit Administrativ të Vetëm.
Neni 134

Në rastet kur Dokumenti Administrativ i Vetëm bëhet për disa regjime doganore të njëpasnjëshme,
Autoritetet Doganore duhet të sigurohen mbi përputhshmërinë e të dhënave të veçanta të treguara në
deklaratat përkatëse të regjimeve të ndryshme në fjalë.

Neni 135
1.

Deklarata hartohet në gjuhën shqipe, me përjashtim të rastit kur deklarata bëhet në kuadrin e
konventave ndërkombëtare.

2.

Në rastet e deklaratave në kuadrin e konventave ndërkombëtare, autoritetet doganore shqiptare

mund t’i kërkojnë deklaruesit ose përfaqësuesit të tij një përkthim të deklaratës në shqip.
Neni 136

1.

Dokumenti Administrativ i Vetëm duhet të plotësohet në përputhje me shënimet shpjeguese në
Aneksin 12.

2.

Autoritetet doganore marrin të gjitha masat për të siguruar që përdoruesit të kenë mundësi
njohjeje me shënimet shpjeguese të përmendura në paragrafin 1 të këtij neni.
Neni 137

Për të plotësuar formularin e përmendur në nenin 130(1), përdoren kodet e pasqyruara në Aneksin 13.
Neni 138
1.

Në rastet kur rregullat kërkojnë përdorimin e kopjeve shtesë të formularëve të përmendur në
nenin 130(1), deklaruesi për këtë qëllim mund të përdorë fletë shtesë ose fotokopje të formularit
në fjalë.

2.

Këto kopje shtesë dhe fotokopje duhet të nënshkruhen nga deklaruesi, t’i paraqiten autoriteteve
doganore dhe të pranohen, firmosen dhe vulosen nga këto të fundit në të njëjtat kushte që
zbatohen edhe për Dokumentin Administrativ të Vetëm. Ato pranohen nga autoritetet doganore
sikur të ishin origjinale, me kusht që cilësia dhe lexueshmëria të konsiderohen të kënaqshme nga
autoritetet në fjalë.
Neni 139

1.

Formularët e përmendur në nenin 130(1) shtypen në letër vetkopjuese me peshë të paktën 40
g/m2 . Letra duhet të jetë e patejdukshme në masën që informacioni i shkruar në njërën anë të
mos cënojë lexueshmërinë e anës tjetër dhe të jetë e qëndrueshme në masën që të rrudhoset ose të
mos griset lehtë.

2.

Letra duhet të jetë në ngjyrë të bardhë për të gjitha kopjet. Megjithatë, në kopjet e përdorura për
tranzit (1, 4, 5 dhe 7) kutia 1 (nëndarja e parë dhe e tretë), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25,
27, 31, 32, 33(nëndarja e parë në të majtë), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 dhe 56 duhet të jenë
në fushë të gjelbër.

3.

Formulari duhet të shtypet në ngjyrë të gjelbër.

4.

Kutitë bazohen në një njësi matëse që i korrespondon 1/10 inch horizontalisht dhe 1/5 inch v
ertikalisht. Nëndarjet bazohen në njësi matëse prej 1/10 inch horizontalisht.

5.

Në formularët sipas modelit të treguar në Anekset 9 dhe 10 do të vendoset një shenjë dalluese me
ngjyrë për secilën nga kopjet e ndryshme që përdoren, si vijon:
a. kopjet 1, 2, 3 dhe 5 do të kenë në anën e djathtë një shirit të pa ndërprerë, përkatësisht të
ngjyrosur me të kuqe, të gjelbër, të verdhë dhe blu,
b. kopjet 4, 6, 7 dhe 8 duhet të kenë në anën e djathtë një shirit të ndërprerë, të ngjyrosur

6.

përkatësisht me blu, të kuqe, të gjelbër dhe të verdhë;
Gjerësia e këtyre shiritave duhet të jetë afërsisht 3 mm. Shiriti i ndërprerë do të përbëhet prej një
varg katrorësh me brinjë 3mm dhe me një largësi nga njëri-tjetri prej 3 mm.

7.

Në Aneksin 11 tregohen kopjet, në të cilat të dhënat që përmbahen në formularët e treguar në
Anekset 9 dhe 10 duhet të vetkopjohen.

8.

Formularët duhet të kenë përmasat 210 x 297 mm. Tolerancat duhet të jetë të tilla që përmasat të
mos shkurtohen më shumë se 5 mm dhe të mos zgjaten më shumë se 8 mm.

9.

Formulari duhet të tregojë emrin dhe adresën e shtypësit ose një markë që e bën atë të
identifikueshëm. Shtypja e Dokumentit Administrativ të Vetëm bëhet duke iu nënshtruar
paraprakisht miratimit teknik të formularëve nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave.

SEKSIONI 3
TË DHËNAT E VEÇANTA QË NEVOJITEN SIPAS REGJIMIT DOGANOR TË PARASHIKUAR

Neni 140
Lista e kutive që duhet të mbushen për një deklaratë për vendosjen e mallrave në një regjim të caktuar
doganor në rastet e përdorimit të dokumentit të vetëm administrativ pasqyrohet në Aneksin 12.
Neni 141
Të dhënat e veçanta që nevojiten kur përdoret njëri prej formularëve të cilëve i referohet nenit 81(2)
pasqyrohen po aty dhe plotësohen, sipas rastit, në përputhje me dispozitat lidhur me regjimin doganor në
fjalë.

SEKSIONI 4
DOKUMENTET QË SHOQËROJNË DEKLARATËN DOGANORE
Neni 142
1.

Dokumentet që i bashkëngjiten deklaratës doganore për vendosje në qarkullim të lirë janë si
vijon:
a. fatura në bazë të së cilës deklarohet vlera doganore e mallrave, e cila duhet të paraqitet sipas
nenit 80;
b. dokumentet e nevojshme për zbatimin e regjimit tarifor preferencial ose çdo masë tjetër për të
cilën nuk zbatohen rregullat normative të zbatueshme për mallrat e deklaruara;
c. gjithë dokumentet e tjera të nevojshme për zbatimin e dispozitave që rregullojnë vendosjen në
qarkullim të lirë të mallrave të deklaruara.

2.

Autoritetet doganore në momentin e depozitimit të deklaratës mund të kërkojnë paraqitjen e
dokumenteve të transportit ose kur është rasti, paraqitjen e dokumenteve që lidhen me regjimin
doganor të mëparshëm.

3.

Kur një artikull i vetëm paraqitet në dy ose më shumë koli, autoritetet doganore mund të kërkojnë
edhe paraqitjen e një liste paketimi ose të një dokumenti të barazvlefshëm që tregon përmbajtjen
e secilës prej kolive.

4.

Megjithatë, mund të mos kërkohen dokumentet e përshkruara në paragrafin 1(c) të këtij neni, kur
bëhet fjalë për mallra që kualifikohen për detyrimet doganore sipas nenit 104 të Kodit.

5.

Gjithashtu, kur bëhet fjalë për mallra që përjashtohen nga detyrimi doganor i importit,
dokumentet e përmendura në paragrafin 1(a) dhe (c) nuk duhet të kërkohen përveç rasteve kur
autoritetet doganore e konsiderojnë të panevojshme të kërkojnë këto dokumente për qëllim të
zbatimit të dispozitave që rregullojnë vendosjen e mallrave në qarkullim të lirë.
Neni 143

1.

Për ta pasur të plotë informacionin e kërkuar në një deklaratë doganore, fatura e kërkuar sipas
nenit 142(1)(a), me përjashtim të rasteve kur Autoritetet Doganore duke pasur parasysh rrethanat
nuk e kërkojnë atë, duhet të përmbajë të dhënat e mëposhtme:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

emrin dhe adresën e shitësit;
emrin dhe adresën e blerësit;
datën e lëshimit;
numrin e kolive, natyrën e tyre dhe shenjat e numrat që ato mbajnë;
peshën bruto;
llojin e mallrave dhe sasinë e çmimin për çdo lloj malli;
zbritje të mundshme dhe llojin e zbritjes, si dhe kushtet e lëvrimit.

2.

Në rast se të dhënat mbi kolitë nuk pasqyrohen në faturë, faturës i bashkëngjitet një listë paketimi.

3.

Autoritetet doganore, nëse është e nevojshme, mund të kërkojnë që informacioni i paraqitur në
faturë të përkthehet me shkrim në gjuhën shqipe.
Neni 144

1.

Deklarata e tranzitit shoqërohet nga dokumenti i transportit. Autoritetet doganore të zyrës së
nisjes mund të mos kërkojnë paraqitjen e këtij dokumenti në çastin e përmbushjes së
formaliteteve. Megjithatë, gjatë transportit, dokumenti përkatës i transportit duhet t’u paraqitet me
kërkesë të zyrës doganore, ose të çdo autoriteti tjetër kompetent.

2.

Pa rënë ndesh me masa thjeshtëzuese që mund të zbatohen, dokumenti doganor i
eksportit/dërgimit ose i rieksportit të mallrave nga territori doganor i Republikës së Shqipërisë,
ose çdo dokument me efekt të barazvlefshëm për sa më sipër, duhet të paraqitet në zyrën e nisjes
bashkë me deklaratën përkatëse të tranzitit.

3.

Kur është rasti, autoritetet doganore mund të kërkojnë paraqitjen e dokumentit që lidhet me
regjimin doganor të mëparshëm.
Neni 145

1.

Dokumentet që i bashkëngjiten deklaratës për vendosjen nën një regjim doganor ekonomik, me
përjashtim të regjimit të përpunimit pasiv, janë si vijon:
a. dokumentet e përshkruara në nenin 142;
b. autorizimi për regjimin doganor në fjalë ose një kopje të kërkesës përkatëse kur zbatohet
paragrafi 2 i nenit 278(1), me përjashtim të rasteve të vendosjes nën regjimin e magazinimit
doganor ose kur zbatohen nenet 284(3) ose 366(3);

2.

Dokumentet që shoqërojnë deklaratën për vendosjen nën regjimin e përpunimit pasiv janë si
vijon:
a. dokumentet e përshkruara në nenin 146;
b. autorizimi për regjimin ose një kopje të kërkesës përkatëse ku zbatohet nënparagrafi 2 i nenit
406(3), me përjashtim të rasteve kur zbatohet neni 414(2).

3.

Për deklaratat për vendosjen nën një regjim doganor ekonomik zbatohet neni 142(2).

4.

Autoritetet doganore mund të lejojnë që ndonjë prej dokumenteve të përmendura në paragrafin
1(b) dhe 2(b) të mos shoqërojnë deklaratën doganore por të ruhen nga personi i interesuar për t’i
vënë në dispozicion të autoriteteve doganore sa herë që këto të fundit e kërkojnë një gjë të tillë.
Neni 146

1.

Deklaratës së eksportit ose rieksportit duhet t’i bashkëngjiten të gjitha dokumentet e nevojshme
për zbatimin e saktë të detyrimeve të eksportit dhe të dispozitave që rregullojnë eksportin e
mallrave në fjalë.

2.

Për deklaratat e ekportit ose rieksportit duhet të zbatohet neni 142(2).
KREU 2
DEKLARATAT DOGANORE ME MJETE INFORMATIKE
Neni 147

1.
Autoritetet doganore mund të autorizojnë deklaruesin që në përputhje me nenin 86(b) të Kodit, të
zëvendësojë tërësisht ose pjesërisht të dhënat e deklaratës me shkrim të parashikuara në Aneksin 12 me
dërgimin në zyrën doganore të caktuar për këtë qëllim të të dhënave të kodifikuara ose të paraqitura në
çdo formë tjetër të caktuar nga këto autoritete dhe që përputhen me të dhënat e kërkuara për deklaratat me
shkrim, për t’u përpunuar me mjete informatike.
2.
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave përcakton kushtet në të cilat duhet te dërgohen të dhënat e
përmendura në paragrafin 1 më sipër.
Neni 148

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave mund të autorizojë përdorimin e mjeteve informatike, ndër të tjera
(inter alia) edhe në mënyrat që vijojnë:
a. të kërkojnë që të dhënat e nevojshme për kryerjen e formaliteteve në fjalë të futen në sistemet e tyre
informatike të përpunimit të deklaratave, pa kërkuar deklaratë me shkrim;
b. të parashikojnë që deklarata në kuadrin e nenit 130(1), të përbëhet nga futja e të dhënave në sistemin
e përpunimit, kur nuk është paraqitur ndonjë dokument që i korrespondon deklaratës.

Neni 149

1.
Kur formalitetet kryen me sisteme informatike publike ose private, Drejtoria e Përgjithshme e
Doganave i autorizon të interesuarit, mbi bazën e kërkesës së tyre, të zëvendësojnë nënshkrimin me dorë
me një mjet identifikimi krahasues, i cili mund të bazohet në përdorimin e kodeve dhe që ka të njëjën
vlerë ligjore me nënshkrimin me dorë.
2.
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave mund të autorizojë personat e interesuar të përpilojnë dhe
dërgojne me mjete informatike të gjitha ose një pjesë të dokumenteve mbështetëse të përmendura në
nenin 142 deri 146.
3.
Lehtësitë e përmendura në paragrafin 1 dhe 2 jepen vetëm kur plotësohen kushtet teknike dhe
administrative të parashikuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave.
KREU 3
DEKLARATAT DOGANORE GOJORE OSE ME ANË TË NDONJË MËNYRE TJETËR
SEKSIONI 1
DEKLARATAT GOJORE
Neni 150
Deklaratat doganore për vendosjen e mallrave në qarkullim të lirë, mund të bëhen gojarisht për mallrat e
mëposhtme:
a)

mallra të natyrës jo tregtare:
i)
që ndodhen në bagazhet personale të udhëtarëve, ose
ii)
që i dërgohen personave privatë, ose
iii)
në raste të tjera, kur vlera e dërgesës është më e vogël se 5000 Lekë dhe mallrat lejohen
të hyjnë pa kufizime, kur një gjë e tillë autorizohet nga autoritetet doganore.

b). mallra të natyrës tregtare me kusht që:
i). vlera totale për çdo dërgesë dhe për çdo deklarues të mos kalojë 2000 Lekë,
ii). dërgesa nuk është pjesë e një serie dërgesash të ngjashme, dhe
iii). mallrat nuk transportohen nga një transportues i pavarur si pjesë përbërëse e një lëvizjeje më
të gjerë mallrash;
c). mallrat e përmendura në nenin 145, në rastet kur ato plotësojnë kushtet për përjashtim nga detyrimet
doganore si mallra të rikthyera;
d). mallrat e përmendura në nenin 155(b) dhe (c).
Neni 151

Deklaratat doganore mund të bëhen gojarisht për eksportimin e:
a). mallrave të natyrës jo tregtare

i). që ndodhen në bagazhet personale të udhëtarëve, ose
ii). që i dërgohen personave privatë;
b). mallrave të përmendura në nenin 150(b);
c). mallrave të përmendura në nenin 156(b) dhe( c);
d). mallrave të tjera, në rastet me rëndësi ekonomike të papërfillshme, kur një gjë e tillë
autorizohet nga autoritetet doganore.
Neni 152
1.

Nenet 150 dhe 151 nuk zbatohen për rastet kur personi i cili kryen formalitetet doganore për
mallrat, vepron për llogari të një personi tjetër në cilësinë e agjentit doganor.

2.

Në rast se autoritetet doganore kanë dyshime përsa i përket saktësisë së të dhënave të deklaruara
ose nëse ato janë të plota ose jo, ato kërkojnë një deklaratë me shkrim.
Neni 153

Në rastet kur mallrat e deklaruara gojarisht në përputhje me nenin 150 dhe 151 u nënshtrohen detyrimeve
të importit ose të eksportit, autoritetet doganore i lëshojne personit të interesuar një vërtetim kundrejt
pagesës së detyrimeve përkatëse.

Neni 154
1.

Deklaratat doganore mund të bëhen gojarisht edhe për lejimin e përkohshëm të mallrave si më
poshtë, në përputhje me kushtet e përcaktuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave:
i) kafshë dhe pajisje të paraqitura në listën e nenit 356,
ii) ambalazhet e paraqitura në listën e nenit 349,
iii). aparatura radio-televizive dhe pajisje transmetimi e automjete të përshtatura për përdorim
për qëllimet e mësipërme dhe pajisjet e tyre të importuara nga organizata publike ose private, të
vendosura jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë dhe të miratuara nga autoritetet doganore
nëpërmjet dhënies së një autorizimi për procedurën për të importuar të tilla pajisje dhe automjete,
iv). instrumente dhe pajisje që u nevojiten mjekëve për të dhënë ndihmën për pacientët në pritje
për transplantim organesh, në përputhje me nenin 342 (2)(c).
b) mallrat e përmendura në nenin 157;
c) mallra të tjera, kur një gjë e tillë autorizohet nga autoritetet doganore.

2.

Mallrat e përmendura në paragrafin 1 mund të jenë objekt i një deklarate gojore për rieksportim
në mbyllje të regjimit të lejimit të përkohshëm.
Seksioni 2
Deklarata doganore e bërë me veprime të tjera
Neni 155

Kur nuk është thënë shprehimisht se duhet të deklarohen në doganë, konsiderohet se janë deklaruar për
çlirim për qarkullim të lirë me anë të veprimit të cilit i referohet neni 158, mallrat e mëposhtëm:
a. mallrat e natyrës jo tregtare që ndodhen në bagazhet personale të udhëtarëve, të cilat përjashtohen nga

detyrimet ose si mallra të rikthyera;
b. mjetet e transportit që përfitojnë përjashtim nga detyrimet si mallra të rikthyera;
c. mallrat e importuara në kuadrin e një shkëmbimi me vlerë ekonomike të papërfillshme dhe që
përjashtohen nga detyrimi për t'u dërguar në një zyrë doganore sipas nenit 42 (3) të Kodit, me kusht
që të mos i nënshtrohen detyrimit doganor të importit.
Neni 156
Kur nuk janë objekt i një deklarate të posaçme në doganë, konsiderohen të deklaruara për eksport
nëpërmjet veprimit të përmendur në nenin 158(b) mallrat e mëposhtëm:
a. mallrat të natyrës jo tregtare që ndodhen në bagazhet personale të udhëtarëve dhe që nuk i
nënshtrohen detyrimit doganor të eksportit;
b. mjetet e transportit të regjistruara në Republikën e Shqipërisë dhe të destinuara të riimportohen;
c. mallra të tjera, me rëndësi ekonomike të papërfillshme, kur një gjë e tillë autorizohet nga autoritetet
doganore.
Neni 157
1.

Kur nuk janë objekt i një deklaratë doganore me shkrim ose me gojë, konsiderohen të deklaruara
për lejim të përkohshëm nëpërmjet aktit të përmendur në nenin 158, në përputhje me nenet 368
dhe 394 mallrat e mëposhtëm:
a. sendet personale të udhëtarëve dhe mallrat e importuara për qëllime sportive të paraqitura në
listën e nenit 354;
b. mjetet e transportit të paraqitura në listën e neneve 383 deri 390.

2.

Kur nuk janë objekt i një deklarate me shkrim ose me gojë, mallrat e përmendura në paragrafin 1
konsiderohen të deklaruara për rieksportim, duke mbyllur regjimin e lejimit të përkohshëm
nëpërmjet aktit të përmendur në nenin 106.
Neni 158

Për qëllim të zbatimit të neneve 155-157, veprimi që konsiderohet deklaratë doganore mund të kryhet në
format e mëposhtme:
a). në rastet kur mallrat dërgohen në një zyrë doganore ose në një vend tjetër të caktuar apo të miratuar në
përputhje me nenin 42 (1) të Kodit:
i). duke përshkuar korsinë jeshile ose me shënimin “asgjë për të deklaruar”, në zyrën doganore ku
funksionon sistemi i korsive dyshe,
ii). duke kaluar nga një zyrë doganore, ku nuk funksionon sistemi i korsive dyshe pa bërë
spontanisht një deklaratë në doganë;
b). në rastet e përjashtimit nga detyrimi për të dërguar mallrat në doganë në përputhje me dispozitat e
miratuara në zbatim të nenit 42(3) të Kodit, në rastin e eksportimit në përputhje me nenin 106 dhe në
rastin e rieksportimit në përputhje me nenin 107(2), vetë veprimi i kalimit të kufirit të territorit doganor të
Shqipërisë.

Neni 159

1.

Kur përmbushen kushtet e përmendura në nenet 155-157, mallrat në fjalë konsiderohen se kanë
qenë paraqitur në doganë në kuptimin e nenit 88 të Kodit, se deklarata përkatëse ka qenë pranuar
dhe se është leja për çlirimin e mallrave, në kohën kur është kryer akti të cilit i referohet neni 158.

2.

Në qoftë se nga një kontroll i kryer do të rezultonte se është kryer akti i përmendur në nenin 158,
por mallrat e importuara ose të nxjerra jashtë nuk përmbushin kushtet e neneve 155-157, këto
mallra do të konsiderohen se janë importuar ose eksportuar në mënyrë të paligjshme.

