TITULLI IV
E DREJTA E PËRFAQËSIMIT

Neni 30
1.Në zbatim të nenit 17 të Kodit, të gjitha përfaqësimet e tërthorta duhet të bëhen vetëm nga agjentë
doganore të autorizuar.
2. Agjentë doganorë konsiderohen personat fizike, të liçensuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave,
për të kryer formalitetet doganore.
3. Agjentët doganore të licencuar mund të organizohen në agjensi doganore si person juridik, aktiviteti
kryesor i të cilëve ka të bëjë me kryerjen e të gjithë formaliteteve doganore për çdo lloj regjimi doganor
në emër të tij por për llogari të një personi tjetër.
4. Duke filluar nga dita në të cilën hyn në fuqi Kodi, agjentëve doganore të regjistruar në regjistrat
përkatës të mbajtur nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave mund t’u jepet e drejta e kryerjes së
përfaqësimit të tërthortë.
5. Liçenca për të vepruar si agjent doganor mund t’i leshohet një personi fizik që plotëson kërkesat e
mëposhtme:
a. ka shtetësi shqiptare;
b. ka diplomë universitare;
c. gjykohet i besueshëm nga administrata doganore;
d. kalon provimin e parashikuar në nenin 3 më poshtë;
e. depoziton një garanci në shumen 5 milion Lek, pranë administratës doganore në përputhje me nenet
204 deri 215 të Kodit.
6. Liçenca për të vepruar si agjent doganor mund ti lëshohet gjithashtu edhe një personi fizik që
punon për një person juridik.
a) Personi fizik në këto raste duhet të përmbushe kushtet e mëposhtme:
i) ka shtetësi shqiptare;
ii) ka diplomë universitare;
iii) gjykohet i besueshëm nga administrata doganore;
iv) kalon provimin e parashikuar në nenin 3 më poshtë;
b) Personi juridik në këto raste duhet të përmbushë kushtet e mëposhtme:
i) gjykohet i besueshëm nga administrata doganore;
ii) paraqet një kopje të vendimit të gjykatës për regjistrimin e tij si person juridik;
iii) paraqet një kopje të liçences për ushtrimin e profesionit lëshuar nga organet tatimore;
iv) depoziton një garanci në shumën 10 milion Lek në përputhje me nenet 204 deri 215 të
Kodit.
7. Personat që kanë kryer shkelje të qëllimshme ose të përsëritura të legjislacionit doganor ose atij fiskal,
si edhe që janë përfshirë në ndonjë aktivitet të paligjshëm, ose që janë dënuar për vepra penale, nuk kanë
të drejtë të marrin liçence për të vepruar si agjent doganor. Po kështu nuk kanë të drejtë të rimarrin licensë
ata persona të cilëve u është revokuar nga autoritetet doganore liçenca e lëshuar për agjensitë doganore në
bazë të akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të ligjit nr. 7599, datë 02.09.1992 “Për Kodin Doganor të
Republikës së Shqipërisë”.

Neni 31

Drejtori i Përgjithshëm i Doganave lëshon liçenca pa afat për te vepruar si agjent doganor kur plotësohen
të gjitha kushtet.
Neni 32

1. Kërkesa për të marrë liçencën e agjentit doganor paraqitet pranë Drejtorisë së Përgjithshme të
Doganave. Kërkesa duhet bërë me shkrim dhe shoqërohet me dokumentet e kërkuara në përputhje me
nenin 1, paragrafi 5 dhe 6. Dokumentet duhet të paraqiten pranë Drejtorisë së Pergjithshme të Doganave
jo më vonë se 15 ditë para dates së provimit.
2. Provimet për marrjen e liçencës së agjentit doganor organizohen nga Drejtoria e Përgjithshme e
Doganave dy herë në vit, në muajt qershor dhe dhjetor, dhe konsistojnë në një kontroll me shkrim mbi
njohuritë e përgjithshme teorike si dhe zbatimin praktik të legjislacionit doganor.
3. Komisioni që drejton provimin emërohet nga Ministri i Financave dhe kryesohet nga Drejtori i
Përgjithshem i Doganave dhe ka në përbërjen e tij Kryetarin e Drejtorisë së Regjimeve dhe Vjeljes së
Detyrimeve Doganore ose Kryetarin e një prej Sektoreve në këtë Drejtori dhe dy Kryetarë Zyrash
Doganore.
4. Drejtori i Përgjithshem i Doganave lëshon liçencën për të vepruar si agjent doganor vetëm për
kandidatet që kalojnë provimin dhe përmbushin të gjitha kushtet e tjera të përcaktuara. Kjo liçensë
lëshohet brenda një muaji nga data kur të gjitha keto kushte janë plotësuar. Çdo agjenti doganor i jepet një
numër identifikimi individual.

Neni 33
1. Agjentët doganore qofshin persona fizike ose juridik mund të punësojnë personel ndihmës për t’i
ndihmuar ata në kryerjen e formaliteteve doganore. Personeli ndihmes duhet të autorizohet nga Drejtoria
e Përgjithshme e Doganave dhe duhet të permbushë kushtet e mëposhtme:
a) ka shtetësi shqiptare;
b) është mbi moshën 23 vjeç;
c) gjykohet i besueshëm nga administrata doganore;
d) kalon provimin e parashikuar në paragrafin 3 të këtij neni.
2. Menyra e organizimit të provimit që duhet të kalojë personeli ndihmës parashikohet me udhezime të
nxjerra nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave.
3. Personeli ndihmes nuk lejohet të nenshkruajë asnjë deklaratë doganore. Deklaratat nënshkruhen vetëm
nga një agjent doganor i autorizuar. Të gjitha dokumentet e nënshkruara nga një agjent doganor duhet të
vulosen me vulën e tij personale. Kjo vulë duhet të ketë emrin e agjentit, emrin e personit juridik, nëse
është rasti, dhe numrin identifikues të tij.
4. Agjentët doganorë, pa rënë ndesh me përgjegjësinë ligjore të vetë personelit, mbajnë përgjegjësi të
plotë për veprimet e ndërmarra nga personeli i tyre ndihmës gjatë kryerjes së formaliteteve doganore.

Neni 34

Administrata doganore pajis agjentët doganore dhe personelin e tyre ndihmës me Kartë Identiteti të cilën
ata duhet t’a paraqesin pranë autoriteteve doganore kurdo dhe në çdo vend ku ata ushtrojnë aktivitetin e
tyre. Forma dhe përmbajtja e Kartes së Identitetit parashikohet me udhëzime të nxjerra nga Drejtoria e
Përgjithshme e Doganave.
Neni 35
Të gjithë agjentët doganorë të liçensuar dhe personeli ndihmës i tyre regjistrohen në një regjistër që
mbahet në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave.

Neni 36

Për çdo operacion doganor, me kërkesë të autoriteteve doganore, agjenti doganor paraqet autorizimin që i
jep të drejtën të ushtrojnë përfaqësimin e tërthortë për kryerjen e formaliteteve doganore. Ky autorizim
duhet të permbajë të paktën të dhënat e mëposhtme:
a) emrin e autorizuesit;
b) shtrirjen (vëllimin e tagrave të përfaqësimit)
c) numrin e NIPT-it në rast se autorizuesi është person juridik;
d) firmën e autorizuesit.

Neni 37

1. Agjentët doganore duhet të mbajnë një regjistër ku regjistrohen të gjitha operacionet e kryera prej
tyre. Forma dhe përmbajtja e këtij regjistri përcaktohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave.
2. Në përputhje me kufirin kohor të përcaktuar në nenin 26 të Kodit, agjentët doganorë duhet të
ruajnë autorizimet e përfaqësimit, regjistrat dhe dokumentet që dëshmojnë se kanë paguar të
gjitha detyrimet.

Neni 38

Agjentëve doganorë qofshin persona fizike ose juridike u kërkohet të paguajnë çdo borxh doganor që lind
në përputhje me nenin 216(3) të Kodit.

Neni 39

Të gjithë agjentët doganorë janë të detyruar të njoftojnë brenda 15 ditësh Drejtorinë e Përgjithshme të
Doganave për të gjitha ndryshimet e adresave të tyre, të statusit ligjor dhe të atij informacioni që u është
dhënë autoriteteve doganore kur kanë paraqitur kërkesën e tyre për t’u bërë agjent doganor.

Neni 40

Agjentët doganore që punojnë për një person juridik janë përgjegjës si persona fizikë për çdo informacion
të dhënë në një deklaratë doganore. Gjithashtu janë përgjegjës si persona fizikë, kur veprojnë si
përfaqësues të tërthortë dhe kryejnë ndonjë shkelje siç parashikohet në Pjesën VIII të Kodit.

Neni 41

1.Pa rënë ndesh me gjithë formalitetet e parashikuara nga Kodi për vjeljen e borxhit doganor, Drejtori i
Përgjithshëm i Doganave, me një vendim të arsyetuar mirë, mund të pezullojë liçencën e agjentit doganor
në rast mospagimi të detyrimeve që duhen paguar ose mosplotësimi të ndonjë detyrimi tjetër ndaj

autoriteteve doganore. Pezullimi zgjat për aq kohë sa detyrimet doganore nuk janë paguar ose për aq kohë
sa detyrimet e tjera nuk janë përmbushur.
2. Drejtori i Përgjithshëm, me një vendim të arsyetuar mirë, duhet të shfuqizojë liçencën dhe më pas
çregjistron nga regjistri agjentët doganore të cilët:
a. nuk arrijnë të përmbushin ndonjë nga kushtet e parashikuara në nenin 30(1), paragrafi 5 (a, c deri e)
ose paragrafi 6 (a) (i, ii, deri iv) ose paragrafi 6 (b) (i deri iv);
b. kryejnë në mënyrë të qëllimshme ose të përsëritur një nga shkeljet e parashikuara në Pjesën VIII të
Kodit;
c. janë dënuar për shkelje të tjera fiskale ose penale.
3. Vendimi për shfuqizimin ose pezullimin e liçencës duhet t’i njoftohet personit të interesuar brenda 10
ditëve nga dita e marrjes së vendimit. Agjenti doganor mund të apelojë kundër vendimit të marrë nga
Drejtori i Përgjithshëm i Doganave tek Ministri i Financave. Në këto raste zbatohen mutatis mutandis (me
ndryshimet përkatëse) nenet 19 dhe 20 të Kodit.
4. Paraqitja e apelimit nuk ndërpret efektet ligjore të shfuqizimit ose pezullimit.

Neni 42

1. Për qëllim të zbatimit të këtyre akteve nënligjore, liçencat e lëshuara agjensive doganore në bazë të
nenit 38 të Ligjit nr.7599, datë 2.09.1992 dhe akteve nënligjore të tij do të jenë të vlefshme për një
periudhë kalimtare që do të zgjasë deri më 01.01.2000. Pas kësaj date, të gjithë agjentët doganorë të
liçencuar në bazë të nenit 38 të Ligjit nr.7599, datë 2.09.1992 duhet të përmbushin të gjitha kushtet e këtij
akti nënligjor me përjashtim të nenit 30, paragrafi 5 (b) dhe 6 (a) (ii).
2. Gjatë periudhës kalimtare të gjithë agjentët doganore që janë liçencuar në përputhje me nenin 38 të
Ligjit nr.7599, datë 2.09.1992, duhet të veprojnë në përputhje me nenet 33 (4) dhe nenet 36 dhe 38 deri
41.

Neni 43

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave mund të nxjerrë udhëzime në zbatim të neneve për agjentin doganor.

