Përpunimi pasiv
Seksioni 1
Dispozita të përgjithshme
1

Për qëllim të nenit 403 deri 427 :
a) “Produkte kompensuese kryesore” do të thotë: produktet kompensuese për përftimin e të cilave është
lëshuar autorizim për përdorimin e regjimit të përpunimit pasiv;
b) “Produkte kompensuese dytësore” do të thotë: produkte kompensuese të ndryshme nga produktet për
të cilat u dha autorizimi dhe që përftohen domosdoshmërisht si produkt shoqërues nga operacionet e
përpunimit pasiv;
c) “humbje(/firo)” do të thotë: pjesa e mallrave të eksportuara përkohësisht të cilat humbasin gjatë
përpunimit, veçanërisht për shkak të avullimit, tharjes, shkarkimit në trajtë gazi ose humbjes për
shkak të shpëlarjes;
d) “Metoda e matjes sasiore” do të thotë: përllogaritja e asaj pjese të mallrave të eksportit të trupezuara
në produktet kompensuese te ndryshme në funksion të sasisë së mallrave të importit;
e) “Metoda e matjes mbi bazën e vlerës” do të thotë: përllogaritja e asaj pjese të mallrave të eksportit të
trupëzuara në produktet kompensuese të ndryshme në funksion të vlerës së këtyre të fundit;
f) “Importim paraprak” do të thotë: sistemi i parashikuar në nenin 174 (4) të Kodit;
g) “Shuma për t’u zbritur” do të thotë: shuma e detyrimeve doganore të importit të cilat do të duhej të
paguheshin për mallrat e eksportit të përkohshëm, nëse keto të fundit do të importoheshin në
territorin doganor të Republikës së Shqipërisë nga ai vend në të cilin iu nenshtruan operacioneve të
përpunimit ose operacioneve të fundit të përpunimit;
h) “Shpenzime ngarkimi, transporti, dhe sigurimi” do të thotë: gjithë shpenzimet që janë bërë në lidhje
me ngarkimin, transportin dhe sigurimin e mallrave, duke përfshirë:
i)

komisionet dhe shpenzimet e ndermjetësisë, duke përjashtuar komisionet e blerjes;

ii)

kostot e mbajtësve të mallrave (shishe, flakonë, çanta, kuti, thasë, dhe mbajtës të tjerë të kësaj
natyre) që nuk janë pjesë përbërëse e mallrave të eksportuara përkohësisht;

iii)

kostot e ambalazhimit, duke përfshirë materialet dhe punën e krahut;

iv)

shpenzimet e bëra për trajtimin e mallrave, lidhur me transportin e tyre.
Neni 403

Në perputhje me Pjesën IV, kreu 2, seksioni 3G të Kodit, ky Kre përcakton dispozitat për zbatimin e regjimit
të përpunimit pasiv.
Seksioni 2
Dhënia e regjimit
Neni 404
1.
Për qëllim të nenit 168 (b) të Kodit, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave duhet të bindet që është i
mundur përcaktimi i faktit që produktet kompensuese janë përftuar prej mallrave të eksportuara
përkohësisht, e sidomos:
a)

tregimi ose përshkrimin i shenjave të veçanta ose të numrave të prodhimit;

b)

vendosjen e plumbceve, vulave, damkosjen, ose shenjave të tjera identifikuese;

c)

marrjen e mostrave, ilustrimet ose përshkrimet teknike;

d)

kryerjen e analizave;

e)

shqyrtimin e dokumentave mbështetës lidhur me transaksionin përkatës (si p.sh kontrata,
korrespondencë, ose fatura), të cilët tregojnë qartë që produktet kompensuese duhet të fabrikohen nga
mallra të eksportuara përkohësisht.

2.
Kur regjimi kërkohet për riparimin e mallrave, pavarësisht nëse përdor sistemin e shkembimeve
standarde ose jo, Drejtoria e Pergjithshme e Doganave duhet te bindet që mallrat e eksportuara perkohesisht
shkojnë për tu riparuar. Nese Drejtoria e Pergjithshme e Doganave gjykon se ky kusht nuk është plotesuar,
ajo refuzon autorizimin.
3.
Kur kerkohet sistemi standard i shkembimit, Drejtoria e Pergjithshme e Doganave, mes te tjerash,
perdor metodat e verifikimit te renditura ne paragrafin 1(a), (c), (d) ose (e). Ne rastin e paragrafit 1(e), nga
dokumentat mbështëtese duhet te dale qarte që riparimi i parashikuar do te kryhet duke perdorur një
produkt zevendesues, që ploteson kushtet e parashikuara ne nenin 175(1) te Kodit.
4.
1

Për qëllim te paragrafit 3, Drejtoria e Pergjithshme e Doganave duhet te bindet vecanerisht që

Shiko nenin 2(10). Ky tekst është rishkruar këtu për lehtësi përdorimi të termave të përkufizuar.

perdorimi i regjimit që duhet te kryhet nepermjet zevendesimit te parashikuar ne nenin 174(1) te Kodit nuk
autorizohet per te permiresuar aftesive teknike te mallrave. Per këtë qëllim keto autoritete shqyrtojne:
a)

kontratat dhe dokumenta te tjere mbështëtes që i perkasin riparimit, dhe

b)

kontratat e shitjes ose qirase dhe/ose faturat e mallrave te eksportuara perkohsisht ose te mallit ne te
cilin jane trupezuar mallrat e eksportuara perkohsisht dhe vecanerisht, te kushteve te percaktuara ne
ato kontrata.

5.
Kur nuk është e mundur te percaktohet nëse produktet kompensuese do te perftohen nga mallrat e
eksportuara perkohsisht dhe autoriteteve doganore u kerkohet një anashkalim nga neni 168(b) i Kodit, keto
autoritete ia kalojne kerkesen per shqyrtim Ministrit te Financave.
Neni 405
1.
Kerkesa behet ne perputhje me nenin 234 sipas modelit te Aneksit 30 dhe paraqitet nga personi te
cilit mund t’i jepet autorizimi ne zbatim te nenit 109, 167 dhe 168 te Kodit.
2.

Kerkesa i paraqitet Drejtorise se Pergjithshme te Doganave.
Neni 406

1.
Pa rene ndesh me proceduren e thjeshtuar per kerkesat, autorizimet leshohen nga Drejtoria e
Pergjithshme e Doganave dhe hartohen sipas modelit te Aneksit 35.
2.
Cdo autorizim duhet të shoqërohet nga një formular Regjistër i përpunimit pasiv për eksportin që do
të jetë pjesë integrale e cdo autorizimi. Modeli i regjistrit të përpunimit pasiv për eksportin është dhënë në
Aneksin 35. Të gjitha vendosjet e mallrave nën regjim duhet të regjistrohen në këtë formular në përputhje me
udhëzimet e nxjerra nga Drejtori i Përgjithshëm i Doganave.
3.
Ne raste përjashtisht thelbësore e te arsyetura bindshem, Drejtoria e Përgjithshme i Doganave mund
te leshojne një autorizim me fuqi prapavepruese. Efekti prapaveprues i një autorizimi te tille nuk mund te
shkoje më tej se dita kur është depozituar kerkesa. Ky anashkalim nuk zbatohet per shkembimet standarde
me importim paraprak.
Neni 407
Per riimportimin e produkteve kompensuese ne vend te produkteve zevendesuese mund te perdoret edhe
autorizimi që lejon perdorimin e sistemit te shkembimeve standarde pa importim paraprak, me kusht që te
jene plotesuar te gjithe kushtet e parashikuara. Per këtë qëllim, personat e interesuar duhet te paraqësin një
kerkese jo me vone sesa casti kur produktet jane importuar.
Neni 408
Kohezgjatja e vlefshmerise se autorizimit vendoset nga Drejtoria e Pergjithshme e Doganave duke patur
parasysh kushtet ekonomike dhe nevojat specifike te kerkuesit. Kur kohezgjatja e vlefshmerise tejkalon 2
vjet, kushtet ekonomike ne baze te te cilave është leshuar autorizimi rishqyrtohen periodikisht ne intervale të
specifikuara ne autorizim.
Neni 409
1.
Afati brenda te cilit produktet kompensuese duhet te riimportohen ne territorin doganor te
Republikës së Shqipërisë vendoset duke patur parasysh afatin e nevojshem per te kryer operacionet e
perpunimit dhe per te transportuar mallrat e eksportuara perkohsisht si dhe produktet kompensuese. Ky
afat perllogaritet nga data e pranimit te deklarates se vendosjes nen regjim.
2.
Sipas sistemit te shkembimit standard pa importim paraprak, afati brenda te cilit produktet
zevendesuese duhet te importohen ne territorin doganor te Republikës së Shqipërisë, percaktohet duke patur
parasysh afatin që nevojitet per zevendesimin e mallrave te eksportuara perkohsisht dhe per transportimin e
ketyre te fundit si dhe te produkteve zevendesuese. Ky afat përllogaritet nga data e pranimit te deklarates se
pranimit te vendosjes nen regjim.
3.
Riimportimi i produkteve kompensuese dhe importimi i produkteve zevendesuese gjykohet se është
kryer kur produktet jane:
a)

vendosur ne qarkullim te lire; ose

b)

vendosur ne një zone te lire ose magazine te lire ose nen magazinimin doganor ose regjimin e
perpunimit aktiv; ose

c)

vendosur nen regjimin e tranzitit.

4.
Data që merret parasysh per zbatimin e ketij neni është data e pranimit te deklarates per vendosje
ne qarkullim te lire ose deklarata per vendosjen e produkteve ne njërin nga destinacionet doganore te
referuara ne paragrafin 3, ose data e vendosjes ne një zone te lire ose magazine te lire.
Neni 410
Kur për shkak të rrethanave, afati i riimportimit te produkteve kompensuese dhe riimportimit të produkteve
zevendesuese, sipas sistemit te shkembimit standard pa importim paraprak, mund te zgjatet edhe ne rast se
periudha fillestare ka skaduar.
Neni 411
1.

Kur për shkak të rrethanave, afati te cilit i referohet neni 177 i Kodit, mund te zgjatet edhe ne qofte

se ka perfunduar afati fillestar.
2.
Per zbatimin e nenit 177 (1) te Kodit, vendosja e mallrave ne një zone te lire ose magazine te lire ose
nen regjimin e magazinimit doganor per eksport te metejshem trajtohet si eksport.
Neni 412
Koeficienti i shfrytezimit te cilit i referohet neni 169(2) i Kodit, caktohet jo me vone se casti kur mallrat
vendosen nen regjim, duke marre parasysh te dhenat teknike te operacionit ose te operacioneve që duhet te
kryhen, kur ka te tilla, ose ne te kundert, nga te dhena te disponuara ne Republikën e Shqipërisë lidhur me
operacione te te njëjtit lloj.
Neni 413
1.
Për qëllim te nenit 167(2) te Kodit, autorizimi per perpunimin pasiv leshohet me kerkesen e personit
që eksporton mallrat e eksportit te perkohshem edhe kur ai nuk është personi që kryen operacionet e
perpunimit. Ky anashkalim i kerkohet autoriteteve doganore ne kerkesen që u paraqitet ketyre te fundit.
Autorizimi i leshohet kerkuesit. Anashkalimi mundeson një person te ndryshem nga mbajtesi i autorizimit te
deklaroje produktet kompensuese per qarkullim te lire dhe te autorizohet per perdorimin e regjimit.
2.
Kerkesa duhet të shoqërohet nga të gjithe dokumentat mbështëtese që gjykohen te nevojshme per
shqyrtimin e saj.
3.
Kur Drejtoria e Pergjithshme e Doganave ka gjithe informacionin e nevojshem, vendos nese dhe ne
cfare kushtesh mund te leshohet një autorizim, duke saktesuar vecanerisht masat e kontrollit te zbatueshme
per te siguruar që perjashtimi te cilit i referohet neni 171 i Kodit, jepet vetem per produkte kompensuese ne
te cilat jane trupezuar mallrat e eksportit te perkohshem.
Neni 414
1.
Kur operacionet e perpunimit kane te bejne me riparim mallrash, zyra doganore e autorizuar nga
Drejtoria e Pergjithshme e Doganave per te leshuar autorizime, duke perdorur procedure te thjeshtuar, lejon
që depozitimi e një deklarate per vendosjen nen regjim te sherbeje si kerkese per autorizim. Ne këtë rast,
pranimi i deklarates perben edhe dhenien e autorizimit dhe ky pranim i nenshtrohet kushteve që rregullojne
dhenien e autorizimit.
2.
Deklarates se paraqitur sipas paragrafit 1 i bashkengjitet një dokument i plotesuar nga deklaruesi
dhe që permban te dhenat e meposhtme, kur ato janë te nevojshme por nuk mund të shenohen ne kutine 44
te formularit te perdorur nga vete deklaruesi:
a)

emrin ose emrin e biznesit dhe adresen e kerkuesit, kur personi që kerkon te perdore regjimin nuk
është i njëjtë me deklaruesin;

b)

pershkrimin tregtar dhe/ose teknik te produkteve kompensuese;

c)

natyren e operacioneve te perpunimit;

d)

afatin që gjykohet i nevojshem per riimportimin e produkteve kompensuese;

e)

koeficientin e shfrytezimit, ose nese është rasti, menyren e percaktimit te ketij koeficienti;

f)

mjetet e identifikimit.

3.
Depozitimi i një deklarate duke perdorur proceduren e thjeshtuar per kerkesat, nenshkruar nga
kerkuesi, tregon që personi i interesuar kerkon te perdore regjimin e perpunimit pasiv dhe, pa rene ndesh
me zbatimin e mundshem te dispozitave penale, është pergjegjes, sipas dispozitave ne fuqi ne Republikën e
Shqipërisë per:
a)

saktesine e informacionit te dhene ne deklarate;

b)

vertetesine e dokumentave që e shoqërojne ate; dhe

c)

permbushjen e te gjithe detyrimeve që lidhen me regjimin e perpunimit pasiv.

4.
Autoritetet doganore mbajne gjithe deklaratat dhe anekset perkatese, bashke me ndonjë autorizim te
leshuar.
5.
Kur leshohet një autorizim, kerkesa, anekset perkatese dhe autorizimi mbahen nga autoritetet
doganore per te pakten 3 vjet nga fundi i vitit kalendarik ne te cilin skadon autorizimi.
6.
Kur refuzohet autorizimi ose anullohet apo revokohet, kerkesa dhe vendimi për refuzimin e kerkeses
ose autorizimi, sipas rastit, dhe gjithe anekset mbahen nga autoritetet doganore per te pakten 3 vjet nga
fundi i vitit kalendarik ne te cilin u refuzua kerkesa ose u anullua apo revokua autorizimi.
Neni 415
1.
Kur operacionet e perpunimit lidhen me riparime te natyres jo tregtare, nese kundrejt një pagese apo
falas, zyra doganore e caktuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Doganave, me kerkesen e deklaruesit, lejon
deklarata për vendosjen ne qarkullim te lire te perbeje edhe kerkesen per autorizim. Ne keto raste, pranimi i
deklarates perben dhenie autorizimi dhe një pranim i tille i nenshtrohet kushteve te parashikuara per
dhenien e autorizimit.
2.
Për qëllim te paragrafit 1 me ‘riparime te natyres jo tregtare’ kuptojme riparimin e mallrave, duke
perfshire rivendosjen e tyre ne gjendjen fillestare dhe rregullime të tyre, te cilat:

a)

kryhen mbi baza rastësore; dhe

b)

kane te bejne ekskluzivisht me mallra te destinuara per perdorim personal të importuesit ose familjes
së tij, dhe te cilat per vete natyren ose sasine e tyre nuk kane karakter tregtar.

3.
I takon kerkuesit te provoje natyren jo tregtare te mallrave. Zyra doganore nuk jep lehtesite e
pageses te parashikuara ne paragrafin 1, pervecse kur gjithe kushtet jane permbushur.
Seksioni 3
Funksionimi i regjimit
Neni 416
Procedurat që rregullojne vendosjen e mallrave nen regjimin e perpunimit pasiv zbatohen per mallrat e
eksportit te perkohshem, duke perfshire mallrat e eksportit te perkohshem që perdoren sipas sistemit te
shkembimit standard, me importim paraprak ose jo.
Neni 417
1.
Pervec kur zbatohet procedura e thjeshtuar e autorizimeve, deklarata per vendosjen e mallrave te
eksportit per regjimin e perpunimit pasiv (deklarate eksporti) depozitohet ne njëren nga zyrat e vendosjes nen
regjimin e treguar ne autorizim.
2.
Kur zbatohet procedura e thjeshtuar per autorizimet, deklarata per vendosjen nen regjim depozitohet
ne një zyre te caktuar.
3.
Cdo deklaratë eksporti duhet të përmbajë kodin EX2 në kutinë 1 të deklaratës dhe numrin dhe
datën e autorizimit për për përpunim pasiv në kutinë 44. Formulari Regjistër i përpunimit pasiv për importin
që është përshkruar në Aneksin 35 duhet të lëshohet për cdo deklaratë që vendos mallrat në regjim dhe
është pjesë përbërëse e kopjes së deklaratës që mbahet nga autoritetet doganore. Të gjitha importet duhet të
regjistrohen në këtë formular në përputhje me udhëzimet e nxjerra nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave.
Deklarata e eksportit sëbashku me të gjithë dokumentet që i bashkangjitet, pas clirimit të dërgesës, duhet të
mbahet në një dosje të vecantë për cdo shoqëri të autorizuar për të përdorur regjimin e përpunimit pasiv.
Neni 418
1.
Deklarata per vendosjen e mallrave nen regjimin e perpunimit pasiv behet ne perputhje me
dispozitat e percaktuara per eksportin.
2.
Pa rene ndesh me zbatimin e procedures se thjeshtuar per kerkesat lidhur me riparime te natyres jo
tregtare, pershkrimi i mallrave ne deklaraten per vendosje nen regjimin e perpunimit pasiv i korrespondon
hollesirave te treguara ne autorizim.
3.
Deklarata per vendosjen e mallrave nen regjimin e perpunimit pasiv behet ne perputhje me nenet
nga 121 deri 161.
4.
Pa rene ndesh me proceduren e thjeshtuar per kerkesat, pershkrimi i mallrave që është dhene ne
deklaraten per vendosjen e mallrave ne regjimin e perpunimit pasiv i korrespondon specifikimeve ne
autorizim.
5.
Për qëllim te nenit 87 (2) te Kodit, dokumentat që shoqërojne deklaraten jane ato që parashikohet ne
nenin 145.
Neni 419
Pa rene ndesh me nenin 409 (përcaktimi i afatit te parashikuar ne nenin 169 (1) të Kodit,), perfitimi i
perjashtimit nga detyrimet doganore në kuadër të regjimit te perpunimit pasiv behet vetem kundrejt
depozitimit te një deklarate per vendosjen ne qarkullim te lire.
Neni 420
1.
Me perjashtim te rasteve kur zbatohen autorizime te thjeshtuara, deklarata per vendosje ne
qarkullim te lire depozitohet ne njëren nga zyrat e mbylljes se regjimit, që specifikohet ne autorizim.
2.
Kur zbatohet procedura e autorizimeve te thjeshtuara lidhur me riparimin e mallrave (tregtar),
deklarata per vendosjen ne qarkullim te lire depozitohet ne zyren doganore që leshoi autorizimin.
3.
Kur zbatohet procedura e autorizimeve te thjeshtuara lidhur me riparimin e mallrave (jo tregtare),
deklarata per vendosjen ne qarkullim te lire depozitohet ne zyren doganore e autorizuar per këtë qëllim nga
Drejtoria e Pergjithshme e Doganave.
4.
Deklarata per vendosjen e mallrave ne qarkullim te lire e referuara ne paragrafin 1 dhe 3 behet ne
perputhje me nenet nga 121 nga 161.
5.
Pa rene ndesh me zbatimin e autorizimeve te thjeshtuara per riparime te natyres jo tregtare,
pershkrimi i produkteve kompensuese ose produkteve zevendesuese, ne deklaraten per vendosje ne
qarkullim te lire, duhet të përputhet me specifikimet e bëra në autorizim.
Për qëllim të nenit 87(2) të Kodit, dokumentet që shoqërojnë deklaratën janë ato që nevojiten për
vendosjen e mallrave në qarkullim të lirë, siç është parashikuar në nenet nga 142 deri 146 dhe:

6.

a)

një kopje te deklarates per vendosje nen regjim; dhe

b)

kur deklarata per vendosjen e mallrave ne qarkullim te lire depozitohet pas kalimit te afatit te caktuar
ne perputhje me nenin 169(1) te Kodit, dhe zbatohet neni 409(3), cdo dokument mbështëtes që ben te
mundur te verifikohet nese produkteve kompensuese ose produkteve zevendesuese u ishte caktuar një
destinacion doganor brenda te njëjtit afat.
Neni 421

1.
Kur zbatohet nenparagrafi i dyte i nenit 171(2) i Kodit, shpenzimet e ngarkimit, transportit dhe
sigurimit per mallrat e eksportit te perkohshem deri ne vendin kur u kryen operacionet e perpunimit ose
operacionet e fundit nuk perfshihet ne:
a)

vlerën e mallrave te eksportit që merret parasysh kur percaktohet vlera doganore e produkteve
kompensuese ne perputhje me nenin 37(1)(b)(i) te Kodit;

b)

shpenzimet e perpunimit, kur vlera e mallrave te eksportit te perkohshem nuk mund te percaktohet
duke zbatuar nenin 37(1)(b)(i) të Kodit të cilit i referohet paragrafi i pare.

2.
Shpenzimet e perpunimit duhet te perfshijne shpenzimet e ngarkimit, transportit dhe sigurimit per
produktet kompensuese nga vendi ku u kryen operacionet e perpunimit ose operacionet e fundit te
perpunimit deri ne vendin ku mallrat hyjne ne territorin doganor te Republikës së Shqipërisë.
3.
Shpenzimet e riparimit te cilave u referohet neni 173 i Kodit konsistojne ne pagesen totale që
mbajtesi i autorizimit i ben personit që kreu riparimet dhe perfshin gjithe shpenzimet e bera ose per t’u bere
si kusht i riparimit te mallrave te eksportit te perkohshem nga mbajtesi i autorizimit personit që kryen
riparimet ose nga mbajtesi i autorizimit per te plotesuar një detyrim te personit që kryen gjithe riparimet. Kjo
pagese mund të mos bëhet domosdoshmerisht trajten e një transferte parash. Pagesa mund te behet edhe
nepermjet letrave te kredise ose me cdo mënyrë tjetër të rënë dakort dhe mund te behet drejtperdrejt ose
terthorazi.
Neni 422
1.
Pjesa e mallrave te eksportit te perkohshem që trupezohet ne produktet kompensuese perllogaritet
ose duke perdorur metoden e matjes sasiore ose metoden mbi baze vlere, kur të gjithe produktet
kompensuese, te ndryshme nga produktet kompensuese dytesore si mbetje, hekurishte, hedhurina, copeza
dhe pjese te mbetura nga operacionet e caktuara të përpunimit, nuk clirohen per qarkullim te lire ne te
njëjen kohe.
2.
Perllogaritja duke perdorur keto metoda behet ne baze te shembujve te pasqyruar ne Aneksin 54 ose
me ane te cdo menyre tjeter që jep te njëjtin rezultat.
Neni 423
1.
Kur, nga perpunimi pasiv i një ose me shume lloj mallrash te eksportit te perkohshem, rezulton një
lloj i vetem produkti kompensues, per te percaktuar shumen që duhet zbritur për vendosjen vendosjen ne
qarkullim te lire te produkteve kompensuese, perdoret metoda e matjes sasiore (produktet kompensuese).
2.
Për qëllim te paragrafit 1, sasia e cdo lloji malli eksporti te perkohshem te ciles i korrespondon sasia
e produkteve kompensuese te vendosura ne qarkullim te lire që merret parasysh per te percaktuar shumen
që do te zbritet, perllogaritet duke zbatuar per sasine totale te cdo lloji te mallrave ne fjale, një koeficient i cili
i korrespondon raportit të sasise se produkteve kompensuese te vendosura ne qarkullim te lire me sasi totale
te produkteve kompensuese.
Neni 424
1.
Kur si rrjedhim i operacioneve te perpunimit pasiv, prej një ose disa lloj mallrash te eksportit te
perkohshem rrjedhin disa lloje produktesh kompensuese dhe të gjithe elementet e mallrave ne fjale gjenden
ne secilin prej llojeve te ndryshme te produkteve kompensuese, per te percaktuar shumen që duhet te zbritet
ne vendosjen ne qarkullim te lire te produkteve kompensuese perdoret metoda e matjes sasiore (mallrat e
eksportit te perkohshem).
2.
Per te vendosur nese zbatohet metoda e permendur ne paragrafin 1, nuk merren parasysh
humbjet/firot.
3.
Ne percaktimin e pjeses se mallrave te eksportit te perkohshem, produktet kompensuese dytesore te
cilat perbejne mbetje, hekurishte, hedhurina, copeza te mbetura nga prerja, trajtohen si mbetje/firo.
4.
Kur zbatohet paragrafi 1, sasia e cdo malli te eksportit te perkohshem, te perdorur ne fabrikimin e
cdo lloj produkti kompensues, do të percaktohet duke zbatuar në mënyrë të njëpasnjëshmei, ndaj sasisë
totale te cdo lloj malli eksporti te perkohshem, një koeficient i cili i korrespondon raportit te sasise se
mallrave ne fjale, që gjenden ne secilin lloj malli te eksportit, kundrejt sasise totale te mallrave ne fjale, që
gjendet ne produktet kompensuese ne teresi.
5.
Sasia e secilit lloj nga mallrat e eksportit te perkohshem që i korrespondon sasisë së secilit lloj
produkti kompensues te vendosur per qarkullim te lire, që do të merret parasysh për percaktimin e shumes
që zbritet, perllogaritet duke zbatuar koeficentin, që i korespondon raportit të sasisë së produkteve
kompensues te vendosura ne qarkullim te lire me sasine totale të produkteve kompensuese, ndaj sasisë së
cdo lloj malli të eksportit të përkohshëm të përdorur në fabrikimin e secilit prej produkteve në fjalë,
perllogaritur ne perputhje me paragrafin 4.

Neni 425
1.
Kur nuk zbatohet metoda e matjes sasiore, perdoret metoda ne baze vlere. Megjithate, me pelqimin e
mbajtesit te autorizimit dhe per qëllim thjeshtimi, autoritetet doganore mund te zbatojne metoden sasiore
(mallra te eksportit te perkohshem) ne vend te metodes ne baze vlere kur cilado prej tyre jep te njëjtat
rezultate.
2.
Per te percaktuar sasine e secilit lloj malli te eksportit te perkohshem te perdorur ne prodhimin e
secilit lloj produkti kompensues, ndaj sasisë totale të mallrave të eksportit të përkohshëm, do të zbatohen
koeficentët e njëpasnjëshëm që dalin si raport i vlerës doganore të secilit produkt me vlerën doganore totale
të atyre produkteve.
3.
Kur nuk është riimportuar një lloj i caktuar produkti kompensues, vlera e ketij produkti per qëllim
te metodes me baze vlere, është cmimi i fundit i shitjes ne Republikën e Shqipërisë te mallrave identike ose
te ngjashme, me kusht që një cmim i tille nuk është ndikuar nga marredhenia mes bleresit dhe shitesit. Nuk
zbatohet neni 55 per te vleresuar marredhenien mes bleresit dhe shitesit. Nese vlera nuk mund te
percaktohet nga zbatimi i dispozitave te mesiperme, percaktohet nga autoritetet doganore me cdo menyre
tjetër te arsyeshme.
4.
Sasia e cdo lloj malli te eksportit te perkohshem që i korrespondon sasisë së secilit lloj prej
produkteve kompensues te vendosur ne qarkullim te lire, që merret parasysh per te percaktuar shumen që
zbritet, perllogaritet duke zbatuar ndaj sasisë së secilit lloj malli te eksportit te perkohshem te perdorur ne
prodhimin e produkteve kompensuese, një koeficient i cili i korrespondon raportit të sasise se produkteve
kompensues te vendosur ne qarkullim te lire me sasinë totale te produkteve kompensuese, koeficient ky i
perllogaritur ne perputhje me paragrafin 2.
Neni 426
1.
Masat e politikes tregtare mbi eksportet do të zbatohen në kohen kur pranohet deklarata per
vendosjen e mallrave nen regjim.
2.
Kur produktet kompensuese te cilave u referohet neni 165(1) i Kodit vendosen ne qarkullim te lire,
masat e e vecanta te politikes tregtare, që janë ne fuqi per keto produkte ne kohen kur pranohet deklarata
per vendosjen e mallrave ne qarkullim te lire, zbatohen vetem kur keto produkte nuk kane origjine shqiptare,
ne kuptimin e neneve 29 dhe 30 te Kodit.
3.
Nuk zbatohen masat e politikes tregtare per importet kur perdoret sistemi i shkembimeve standarde,
dhe as ne rastin e riparimeve ose operacioneve te tjera perpunuese që duhet te kryhen ne perputhje me
nenin 144 te Kodit.
Neni 427
Drejtoria e Pergjithshme e Doganave mund te percaktoje rregulla te metejshme per zbatimin ne praktike te
regjimit te perpunimit pasiv.

