Tranziti
I. Dispozita të përgjithshme
Neni 114
1. Regjimi i tranzitit lejon lëvizjen nga një pikë në tjetrën, brenda territorit
doganor të Republikës së Shqipërisë të:
a) mallrave jo shqiptare, pa ia nënshtruar këto mallra detyrimeve të
importit dhe detyrimeve të tjera ose masave të politikës tregtare;
b) mallrave shqiptare, të cilat u nënshtrohen masave për eksportimin e
tyre drejt vendeve të tjera dhe për të cilat janë kryer formalitetet
përkatëse doganore për eksport.
2. Lëvizja, siç përmendet në paragrafin 1, kryhet:
a) nën regjimin e tranzitit; ose
b) kur mbulohet nga një Carnet TIR (Konventa TIR) nëqoftëse kjo
lëvizje:
i) ka filluar ose duhet të përfundojë jashtë territorit doganor
të Republikës së Shqipërisë;
ii) lidhet me dërgesa mallrash që duhen shkarkuar në territorin
doganor të Republikës së Shqipërisë dhe të cilat
transportohen së bashku me mallra të destinuara të
shkarkohen në një vend tjetër; ose
c) kur mbulohet nga një Carnet ATA (Konventa ATA) i përdorur si
dokument tranziti; ose
d) me postë (përfshirë pakot postare).
3. Regjimi i tranzitit zbatohet pa rënë ndesh me dispozitat e veçanta të
zbatueshme për lëvizjen e mallrave të vendosura nën një regjim doganor
ekonomik.
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Neni 115
Regjimi i tranzitit përfundon kur mallrat dhe dokumentet përkatëse i
paraqiten zyrës doganore të destinacionit në përputhje me dispozitat e
regjimit në fjalë.
II. Dispozita të veçanta lidhur me tranzitin
Neni 116
Regjimi i tranzitit zbatohet mbi mallrat që kalojnë nëpër territorin e
një vendi tjetër, vetëm nëqoftëse:
a) një gjë e tillë është parashikuar në një marrëveshje ndërkombëtare;
ose
b) transportimi i mallrave nëpër atë vend mbulohet nga një dokument
transporti i vetëm, i hartuar në territorin doganor të Republikës së

Shqipërisë; në këtë rast realizimi i këtij regjimi pezullohet në
territorin e vendit tjetër.
Neni 117
1. Pa rënë ndesh me nenin 118, personi përgjegjës duhet të japë një garanci,
që të sigurojë pagesën e çdo borxhi doganor ose të detyrimeve të tjera që
mund të lindin në lidhje me mallrat.
2. Përveç rasteve që përcaktohen, kur është e nevojshme, me dispozita të
Ministrit të Financave, nuk ka nevojë të paraqitet garanci për:
a) udhëtime në rrugë detare dhe ajrore;
b) transport me tubacione;
c) operacione të kryera nga shoqëri hekurudhore publike.
Neni 118
1. Autoritetet doganore mund t’i lejojnë të mos japë garanci për veprimet e
tranzitit që kryen çdo personi, që plotëson kushtet e parashikuara në
paragrafin 2, pa cënuar kufizimet e parashikuara në paragrafin 3.
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2. Lejohen të mos japin garanci, siç përmendet në paragrafin 1, vetëm
personat që:
a) janë të vendosur në Republikën e Shqipërisë;
b) përdorin rregullisht regjimin e tranzitit;
c) gëzojnë një gjendje financiare të tillë që i lejon të respektojnë
detyrimet që kanë;
d) nuk kanë kryer asnjë shkelje të ligjeve doganore ose fiskale; dhe
e) në përputhje me formularin model të përcaktuar, marrin përsipër të
paguajnë që në kërkesën e parë me shkrim të autoriteteve
doganore, çdo shumë të kërkuar lidhur me veprimet e tyre të
tranzitit.
3. Heqja e detyrimit për të dhënë garanci në përputhje me paragrafet 1 dhe
2, nuk zbatohet në rastin e veprimeve të tranzitit që lidhen me mallrat e
mëposhtme:
a) me vlerë të përgjithshme më të madhe se shuma e caktuar në
përputhje me aktet nënligjore në zbatim të këtij Kodi; ose
b) që paraqesin rrezik të lartë përsa i takon nivelit të detyrimeve të
importit, të cilave u nënshtrohen në Republikën e Shqipërisë.
4. Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, e cila jep të drejtën për të mos
dhënë garancinë, duhet t’i lëshojë çdo personi që e fiton këtë të drejtë një
ose më shumë kopje të autorizimit me të cilin hiqet detyrimi i dhënies së
garancisë.
Neni 119

1. Përgjegjësi kryesor është mbajtësi i regjimit të tranzitit. Ai mban
përgjegjësi për:
a) paraqitjen e mallrave të paprekura në zyrën doganore të
destinacionit, brenda afatit të caktuar kohor dhe duke respektuar
masat që marrin autoritetet doganore për të siguruar identifikimin
e mallrave;
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b) respektimin e dispozitave që lidhen me regjimin e tranzitit.
2. Pavarësisht nga detyrimet e përgjegjësit kryesor sipas paragrafit 1,
transportuesi ose marrësi i mallrave, të cilët janë në dijeni që mallrat po
qarkullojnë nën regjimin e tranzitit, janë gjithashtu përgjegjës për paraqitjen
e mallrave të paprekura në zyrën doganore të destinacionit, brenda afatit të
caktuar kohor dhe duke respektuar masat që marrin autoritetet doganore për
të siguruar identifikimin e mallrave.
Neni 120
1. Rregulla të hollësishme për funksionimin e këtij regjimi dhe përjashtimet
përkatëse, përcaktohen në aktet nënligjore në zbatim të këtij Kodi.
2. Me kusht që të garantohet zbatimi i masave që parashikohen me ligj për
mallrat, Ministri i Financave ka të drejtë, në rrethana të caktuara, të vendosë
procedura të thjeshtuara për mallrat që nuk do të qarkullojnë në territorin e
një vendi tjetër.

