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Kodi Tarifor Përshkrimi i mallrave 

0401 

Qumësht dhe krem, jo i koncentruar  që nuk përmban sheqer shtesë 

apo ndonjë lëndë tjetër ëmbelsuese shtesë: 

0402291100 

Qumësht special, për Foshnje, në paketime hermetikisht të mbyllura 

me një peshë neto jo më tepër se 500 g dhe të një përmbajtje 

yndyre, ndaj peshës, më tepër se 10% 

0402911000 Të një përmbajtje yndyrë, ndaj peshës, jo më tepër se 8 % 

0402913000 

Të një përmbajtje yndyrë, ndaj peshës, më tepër se 8 % por jo më 

tepër se 10%: 

0402915100 

Në paketime  të menjëhershme të një përmbajtjeje neto prej jo më 

tepër se 2,5 kg 

0402915900 Të tjera 

0402919100 

Në paketime  të menjëhershme të një përmbajtjeje neto prej jo më 

tepër se 2,5 kg 

0402919900 Të tjera 

0402991000 Të një përmbajtje yndyre, ndaj peshës, jo më tepër se 9.5 %: 

0402993100 

Në paketime  të menjëhershme të një përmbajtjeje neto prej jo më 

tepër se 2,5 kg 

0402993900 Të tjera 

0402999100 

Në paketime  të menjëhershme të një përmbajtjeje neto prej jo më 

tepër se 2,5 kg 

0402999900 Të tjera 

0403101100 Jo më tepër se 3% 

0403101300 Më tepër se 3% por jo me tepër se 6% 

0403101900 Më tepër se 6% 

0403103100 Jo me tepër se 3% 

0403103300 Më tepër se 3% por jo më tepër se 6% 

0403103900 Më tepër se 6% 

0403901100 Jo më tepër se 1,5 % 

0403901300 Më tepër se 1,5 % por jo më tepër se 27 % 

0403901900 Më tepër se 27 % 

0403903100 Jo më tepër se 1,5 % 

0403903300 Më tepër se 1,5 % por jo më tepër se 27 % 
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0403903900 Më tepër se 27 % 

0403905100 Jo më tepër se 3% 

0403905300 Më tepër se 3% por jo më tepër se 6% 

0403905900 Më tepër se 6% 

0403906100 Jo me tepër se 3% 

0403906300 Më tepër se 3% por jo më tepër se 6% 

0403906900 Më tepër se 6% 

0405 

Gjalpë dhe yndyrna dhe vajra të tjera të rrjedhura nga qumështi; 

shpërndarje bulmetore: 

0406 Djathë dhe gjize: 

0407210000 Prej shpendëve te llojeve Gallus domesticus(E0037) 

1001110000 Fare 

1001190000 Te tjera 

1001919000 Te tjera 

1001990000 Te tjera 

1002900000 Te tjera 

1003900000 Te tjera 

1004900000 Te tjera 

1005900000 Të tjera 

1006 Oriz 

1101 Miell gruri dhe miell meslini 

1102 Miellra të drithrave të ndryshme prej grurit dhe meslinit: 

1103 Bollgur drithërash, kokrriza dhe sfera te drithrave: 

1104 

Kokrra drithi të punuara ndryshe(psh,të zhveshura, të shtypura,të 

petëzuar,të qërruara,të prera apo të fetëzuara), përveç orizit të kreut 

Nr.1006; embrioni i drithrave,të plota, të shtypur,të petëzuara apo të 

bluar: 

1109000000 Gluteni i grurit, nëse është apo jo i tharë 

1512199000 Të tjera 

1515199000 Të tjera 

1515299000 Të tjera 

1515309000 Të tjera 

1515509900 Të tjera 

1902 

Brumërat nëse janë apo jo të gatuar apo të mbushur (me mish apo 

me substanca të tjera) apo të përgatitur ndryshe, të tilla si shpageti, 

makarona, makarona petë, lasanje, gnocchi, ravioli, kaneloni; 

couscous nëse janë apo jo të përgatitur: 

1905100000 Bukë e thatë që kërcet 

1905201000 

Që përmbajnë ndaj peshës saharoze më pak se 30 % (duke përfshirë 

sheqer të konvertuar të shprehur si saharozë) 
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1905203000 

Që përmbajnë ndaj peshës saharoze 30 % apo më shumë por më  

pak se 50 % (duke përfshirë sheqer të konvertuar të shprehur si 

saharozë) 

1905209000 

Që përmbajnë ndaj peshës saharoze 50 % apo më shumë (duke 

përfshirë sheqer të konvertuar të shprehur si saharozë) 

1905409000 Të tjera 

1905903000 

Bukë, që nuk përmban mjaltë, vezë, djath apo fruta shtesë, dhe 

përmbajnë ndaj peshës në gjendje të thatë jo më shumë se 5 % 

sheqer dhe jo më shume se 5% yndyrë 

2207200010 Për përdorim medicinal 

2501009100 Kripë e përshtatshme për konsum njerëzor 

30 Produktet farmaceutike 

3701100010 Për përdorime mjekësore, dentare apo veterinare 

3702100000 Për rreze X 

3824905800 

Flastera nikotini (transdermal systems), te destinuar per ndihme 

duhanepiresve per ta braktisur duhanpirjen 

3926909720 Për përdorim medicionale 

4014100000 Prezervativet 

4015110000 Kirurgjikale 

4901 

Librat, broshurat, pamfletet e shtypura dhe artikuj të tjerë të 

ngjashëm  të shtypur, nëse janë apo jo në fletë të vetme: 

4903000000 Librat me piktura , vizatime apo libra me ngjyra, për fëmijë 

4904000000 

Muzike, e shtypur apo dorëshkrim, nëse është apo jo e lidhur apo e 

ilustruar 

4905 

Hartat dhe grafiqet hidrografike apo të ngjashmet e të gjitha llojeve, 

përfshirë atlaset, hartat e murit, planet topografike dhe globet 

topografike, të shtypura: 

7015100000 Xhama për syzët korrektuese 

8419200000 Sterilizuesit mjeksore, kirurgjikale apo laboratorike 

8421290020 Për përdorim medicional 

8471 

Makinat e përpunimit automatik të të dhënave dhe njësitë e tyre; 

lexuesit magnetikë ose optikë, makinat për kopjimin e të dhënave 

në ose drejt një mjedisi të dhënash në formë të koduar dhe makinat 

për përpunimin e të dhënave të tilla, jo të specifikuara o 

847330 Pjesët dhe plotësuesit e makinave të kreut Nr. 8471: 

85176200 Routerat dhe switchat 

8542 Qarqet e integruar elektronike: 

8713100000 Jo të lëvizura mekanikisht 

8713900000 Të tjera 

9001300000 Lente kontakti 

http://www.dogana-ks.org/


Drejtoria e Doganës, Lagjja Kalabri, Rr. Rexhep Krasniqi 10.000 Prishtinë, Republika e Kosovës  
Tel & Fax (++ 381 38) 540 350 /540 836 

www.dogana-ks.org 

 

 

9001404100 Me një vatër 

9001404900 Të tjera 

9001408000 Të tjera 

9001504100 Me një vatër 

9001504900 Të tjera 

9001508000 Të tjera 

9004901010 Korektuse 

9004909010 Korektuse 

9018 

Instrumentet dhe pajisjet e përdorur në mjekësi, kirurgji, shkencat 

dentare ose veterinare, përfshi aparatet shintigrafike, aparatura të 

tjera elektro mjeksore dhe instrumente për testimin e shikimit: 

9019 

Pajisjet mekano terapike; aparaturat e masazhit; aparatet e testimit 

të aftësisë psikologjike; aparate për terapi ozoni, terapi oksigjeni, 

terapi aerosoli, të frymëmarrjes artificiale apo aparate të tjera 

terapeutike të frymëmarrjes: 

9021 

Pajisjet ortopedike, përfshirë parericat, rripat dhe lidhësat 

kirurgjikale; pajisje mbështetje dhe pajisje të tjera frakturë; pjesë 

artificiale të trupit; mjete ndihmëse të dëgjimit dhe pajisje të tjera të 

cilat vishen, barten, ose futen në trup, për të k 

9022120000 Aparatet llogaritëse tomografike 

9022130000 Të tjera, për përdorime dentare 

9022140000 Të tjera, për përdorime mjekësore, kirurgjikale apo veterinare 

9022210000 Për përdorime mjekësore, kirurgjikale, dentare ose veterinare 

9022300000 Tubat e rrezeve X 

9022900000 Te tjera, përfshi pjesët dhe plotësuesit 

9402900000 Të tjera 
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