ANEKSI 90
Tabela e përputhshmërisë së cilës i referohet Neni 246
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3
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5.

Dispozita në zbatim të
Ligjit Nr. 8449
dt.27.01.1999 ”Kodi Doganor i R.SH” dhe
VKM Nr. 205 dt.13.04.1999” Për miratimin e
dispozitave zbatuese të Kodit Doganor”

Dispozita në zbatim të Ligjit Nr.102/2014” Kodi Doganor
i R.SH”(Kodi), të këtij vendimi dhe VKM 447/2017

VKM nr. 919 dt 19.12.2014 “Për miratimin e
dispozitave zbatuese të ligjit nr. 102/2014, datë
31.7.2014, “Kodi Doganor i Republikës së
Shqipërisë” ; Titulli II
“Operatorët ekonomikë të autorizuar”

Operatori Ekonomik i Autorizuar – kriteret për dhënien e
statusit OEA

Siguria globale, përfshi garancinë globale për
transitin : Neni 204 i Ligjit Nr. 8449
dt.27.01.1999 ”Kodi Doganor i R.SH”; për
tranzsitin: Neni 117 i Ligjit Nr. 8449
dt.27.01.1999 ”Kodi Doganor i R.SH” dhe
Neni 200 deri në nenin 202 VKM Nr. 205
dt.13.04.1999” Për miratimin e dispozitave
zbatuese të Kodit Doganor”
Nuk parashikohet ne dispozitat kombëtare

Autorizim për të përdorur një garanci globale (Nenet
84(5) dhe 90 të Kodit dhe Neni 65 i VKM 446/2017

Autorizimi për përdorimin e magazinimit të
përkohshëm (Neni 76(1) i Ligjit Nr. 8449
dt.27.01.1999 ”Kodi Doganor i R.SH”, Nenet
112 deri në nenin 117 të VKM Nr. 205
dt.13.04.1999” Për miratimin e dispozitave
zbatuese të Kodit Doganor”
VKM nr. 919 dt 19.12.2014 “Për miratimin e
dispozitave zbatuese të ligjit nr. 102/2014, datë
31.7.2014, “Kodi Doganor i Republikës së
Shqipërisë” Titulli IV
“Deklaratat doganore standarde, deklaratat
doganore të thjeshtuara, deklaratat plotësuese”

(Nenet 27, 40 dhe 41 të Kodit dhe Nenet 23 deri në 27 të
VKM 447/2017'.

Garanci individuale në formën e voucher (Neni 129 i
VKM 447/2017)
Autorizimi për përdorimin e magazinimit të përkohshëm
(neni 138 i Kodit, nenet 87 deri në 92 të këtij vendimi dhe
Nenit 157 i VKM 447/2017

Autorizimi për 'deklaratë të thjeshtuar' (Nenet 152(2), 153
të Kodit, Nenet 124 deri në 126 të këtij vendimi dhe
Nenet 189, 190 dhe 191 i VKM 447/2017

6.

Zhdoganimi në ambientet e operatorit
ekonomik (zhdoganimi lokal), nenet 476-1 deri
476-9 Vendim Nr.205, datë 13.4.1999
“Për miratimin e dispozitave zbatuese të kodit
doganor”

Autorizime për 'hyrje në regjistrimet e deklaruesit' (Neni
165 i Kodit, Neni 119 dhe Nenet 192 deri në 195 të VKM
447/2017
- ose autorizimi për 'deklaratë të thjeshtuar' (shihni pikën
(5)
-dhe/ose vendet e përcaktuara ose miratuara (Neni 130 i
Kodit dhe Neni 95 i këtij vendimi.

7

VKM nr. 919 dt 19.12.2014 “Për miratimin e
dispozitave zbatuese të ligjit nr. 102/2014, datë
31.7.2014, “Kodi Doganor i Republikës së
Shqipërisë” Titulli IV
“Deklaratat doganore standarde, deklaratat
doganore të thjeshtuara, deklaratat plotësuese”
Nuk parashikohet në dispozitat kombëtare

Autorizimi “për zhdoganim të centralizuar' (Neni 163 i
Kodit, Neni 128 i këtij vendimi dhe Nenet 195 deri në
198 të VKM 447/2017

8

Autorizime për të kryer një shërbim të rregullt të

9

Nuk parashikohet në dispozitat kombëtare

10

VKM nr. 919 dt 19.12.2014 “Për miratimin e
dispozitave zbatuese të ligjit nr. 102/2014, datë
31.7.2014, “Kodi Doganor i Republikës së
Shqipërisë” neni 41-43

11
Nuk parashikohet në dispozitat kombëtare

12
Nuk parashikohet në dispozitat kombëtare

13
Nuk parashikohet në dispozitat kombëtare
14

15

Autorizim për Përpunimin nën Kontrollin
Doganor (Nenet 150-156 te Ligjit nr. 8449
“Kodi Doganor i RSH” dhe nenet 326-341 te
VKM nr.205 date 13.04.1999)
Autorizim për sistemin e pezullimit të
përpunim aktiv (Nenet 136-149 te ligjit
nr.8449, date 27.01.1999 dhe neni 272-325 te
VKM nr.205, date 13.04.1999 "Për dispozitat
zbatuese të KD")

16

Autorizim i Perpunimit Aktiv sistemi me
Rimbursim.
( Nenet 136-149 te ligjit nr.8449, date
27.01.1999 dhe neni 272-325 te VKM nr.205,
date 13.04.1999 "Për dispozitat zbatuese të
KD")

17

Autorizime për veprimin e mjediseve
magazinuese si magazine doganore të tipit A
(neni 121-135 i ligjit nr.8449 date “Kodi
doganor i Republikes se Shqiperise” si dhe
nenet 240-271 te VKM nr 205 date 13/04.1999
“Për dispozitat zbatuese te Kodit Doganor)

transportit detar (Neni 81të këtij vendimi)
Autorizim për lëshimin e një prove nga një lëshues i
autorizuar T2L, ose manifestin doganor të mallrave pa
qenë e nevojshme të kërkoje miratimin dhe regjistrimin e
provës nga zyra doganore kompetente (Neni 89 i këtij
vendimi)
Autorizimi “peshues bananeje” (Nenet 134 deri në 136 të
këtij vendimi dhe Nenet 246 dhe 247 të VKM 447/2017

Autorizim për statusin e dërguesit të autorizuar, duke
lejuar mbajtësin e regjimit t’i vendosë mallrat nën
regjimin e transitit pa i paraqitur ato në doganë (Neni
207(4)(a) i Kodit, Nenet 169, 170 dhe 171 të këtij
vendimi dhe Nenet 309 dhe 310 të VKM 447/2017
Autorizim për statusin e pritësit të autorizuar, duke e
lejuar mbajtësin e regjimit të marrë mallrat që lëvizin nën
regjimin e transitit në një vend të autorizuar për mbylljen
e regjimit në përputhje me Nenin 207(2) të Kodit (Neni
207(4)(b) të Kodit, Nenet 169, 172 dhe 173 të këtij
vendimi dhe Nenet 309, 311 dhe 312 të VKM 447/2017
Autorizim për pritës të autorizuar për qëllim të TIR (Neni
205 të Kodit, Nenet 164, 165 dhe 166 të këtij vendimi dhe
Nenit 278 të VKM 447/2017
Autorizim për përpunim aktiv (Nenet 191 deri në 202
dhe 228 deri në 231 të Kodit dhe Nenet 140 deri në 162
dhe 234 të këtij vendimi)
Autorizim për përpunim aktiv (Nenet 191 deri në 202
dhe 228 deri në 231 të Kodit dhe Nenet 140 deri në 162
dhe 234 të këtij vendimi)
Rregullat e përgjithshme për llogaritjen e shumës së
detyrimit doganor të importit ose eksportit Neni 81(3) i
Kodit
Rregulla të veçanta për llogaritjen e shumës së taksës
doganore të importit ose eksportit nëse përmbushen
kushtet ekonomike në përputhje me Nenet 146 (1) (ë), (f),
(i), (l), (m) ose (n) të këtij vendimi: Neni 80 (1) i Kodit
Autorizim për përpunim aktiv (Nenet 191 deri në 202
dhe 228 deri në 231 të Kodit dhe Nenet 140 deri në 162
dhe 234 të këtij vendimi)
Rregulla të përgjithshme për llogaritjen e detyrimit
doganor të importit ose eksportit Neni 81 (3) të Kodit
Rregulla të veçanta për llogaritjen e e detyrimit doganor
të importit ose eksportit nëse përmbushen kushtet
ekonomike në përputhje me Nenet 146 (1) (ë), (f), (i), (l),
(m) ose (n) të këtij vendimi: Neni 80 (1) i Kodit
Autorizime për një magazinë doganore publike të tipit I
(Neni 192 dhe 213 deri në 216 të Kodit, Nenet 140 deri në
162 të këtij vendimi)

18

Autorizime për veprimin e
mjediseve
magazinuese si magazinë doganore të tipit B
(neni 121-135 i ligjit nr.8449 date “Kodi
Doganor i Republikës së Shqipërisë” si dhe
nenet 240-271 të VKM nr 205 datë 13/04.1999
“Për dispozitat zbatuese të Kodit Doganor)
Autorizime për veprimin e
mjediseve
magazinuese si magazinë doganore të tipit C
(neni 121-135 i ligjit nr.8449 date “Kodi
Doganor i Republikës së Shqipërisë” si dhe
nenet 240-271 te VKM nr 205 date 13/04.1999
“Per dispozitat zbatuese te Kodit Doganor)
Autorizime për veprim të mjediseve të
magazinimit si magazinë doganore e tipit D
(neni 121-135 i ligjit nr.8449 date “Kodi
Doganor i Republikës se Shqiperise” si dhe
nenet 240-271 te VKM nr 205 date 13/04.1999
“Per dispozitat zbatuese te Kodit Doganor)

Autorizime për një magazinë doganore publike të tipit II
(Neni 192 dhe 213 deri në 216 të Kodit, Nenet 140 deri në
162 të këtij vendimi)

21

Autorizime për veprim të mjediseve të
magazinimit si magazinë doganore e tipit
E(neni 121-135 i ligjit nr.8449 date “Kodi
doganor i Republikes se Shqiperise” si dhe
nenet 240-271 te VKM nr 205 date 13/04.1999
“Per dispozitat zbatuese te Kodit Doganor)

Autorizime për magazinë private doganore
(Neni 192 dhe 213 deri në 216 të Kodit, Nenet 140 deri në
162 të këtij vendimi)

22

Autorizime për veprim të mjediseve të
magazinimit si magazinë doganore e tipit
F(neni 121-135 i ligjit nr.8449 date “Kodi
doganor i Republikes se Shqiperise” si dhe
nenet 240-271 te VKM nr 205 date 13/04.1999
“Per dispozitat zbatuese te Kodit Doganor)

Autorizime për magazinë publike doganore të tipit III
(Neni 192 dhe 213 deri në 216 të Kodit, Nenet 140 deri në
162 të këtij vendimi)

23

Autorizime për zona të lira
(Neni 183-196 i ligjit nr.8449, datë
27.01.1999 “Kodi Doganor i RSH”, dhe neni
442-472 te VKM nr.205, date 13.04.1999 "Për
dispozitat zbatuese të KD").

Autorizime për zona të lira

19

20

24

25

Autorizime për zona të lira (Neni 183-196 i
ligjit nr.8449, date 27.01.1999 “Kodi Doganor
i RSH”, dhe neni 442-472 te VKM nr.205, datë
13.04.1999 "Për dispozitat zbatuese te KD")

Autorizime për magazinë të lira (Neni 183-196
i ligjit nr.8449, date 27.01.1999 “Kodi
Doganor i RSH”, dhe neni 442-472 te VKM
nr.205, date 13.04.1999 "Per dispozitat

Autorizime për një magazinë doganore private
(Neni 192 dhe 213 deri në 216 të Kodit, Nenet 140 deri në
162 të këtij vendimi)

Autorizime për magazinë private doganore
(Neni 192 dhe 213 deri në 216 të Kodit, Nenet 140 deri në
162 të këtij vendimi)

(Nenet 216 deri në 222 të Kodit).

(Përfshirë dhe dispozitat kombëtare mbi duty free shops)
Neni 182 deri në nenin 196, të këtij vendimi.
Autorizime për magazinë doganore.
Pas 1 Qershor 2017, autoritetet doganore do të vendosin
se cilit tip të veçantë magazinash doganore mund t’i
përkasin zonat e lira.
(Nenet 213 deri në 215 të Kodit dhe Nenet 140 deri në
162 të këtij vendimi)
Autorizime për magazinë doganore
Autoritetet doganore do të vendosin se cilit tip të veçantë
magazinash doganore do t’i përkasin magazinat e lira.

zbatuese te KD").

(Nenet 213 deri në 215 të Kodit dhe Nenet 140 deri në
162 të këtij vendimi)

26

Nuk parashikohet në dispozitat kombëtare

Autorizim për përdorimin e plumbçeve të një lloji të
veçantë, kur plumbosja kërkohet për të siguruar
identifikimin e mallrave të vendosura nën regjimin e
transit .
(Neni 207(4)(c) i Kodit, Nenet 169 dhe 175 të këtij
vendimi dhe Nenet 309 dhe 313 të VKM 447/2017

27

Autorizim për përpunim pasiv ( Nenet 165-180
te ligjit nr. 8449, date 27.01.1999 dhe nenet
403-427 të VKM nr.205, date 13.04.1999 "Për
dispozitat zbatuese të KD")

Autorizim për përpunim pasiv (Nenet 191 deri në 202 dhe
228, 232 deri në 235 të Kodit dhe Nenet 142, 143, 145,
148, 150 deri në 153, 155, 157, 158, 160, 233, 235, 236 të
këtij vendimi dhe Nenet 259 deri në 264 dhe Nenet 262,
263, 264 dhe 267 të VKM 447/2017

28

Autorizim për Lejim i Përkohshëm ( nenet
156-164 te ligjit nr. 8449 date 27.01.1999 dhe
nenet 342 – 402 te VKM nr. 205 datë
13.04.1999)

29

Nuk parashikohet në dispozitat kombëtare

30

Autorizim per TTF (neni 28 te ligjit nr. 8449
date 27.01.1999 dhe nenet 163-179)

Autorizim për Lejim i Përkohshëm (Nenet 191 deri në
202 dhe 223 deri në 226 të Kodit, Nenet 142 deri 144,
148, 150 deri 153, 155, 157, 161, 197 deri në 231 të këtij
vendimi dhe Nenet 254, 256 deri në 260, 262 deri në 266,
318 dhe 319 të VKM 447/2017
Autorizim për përdorimin e veçantë përfundimtar (enduse) (Nenet 191 deri në 202, 227 të Kodit dhe Nenet 143
deri në 148, 150, 154 deri në 157, 158, 232, të të këtij
vendimi dhe Nenet 256 deri në 265 të VKM 447/2017
Autorizim për TTF (Neni 56 i Kodit dhe Nenet 59, 60 të
VKM 447/2017)

