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1. Hyrje 
 
1.1 Për çka shërben ky doracak? 
 
Ky doracak shpjegon se si një person mundet të jetë në gjendje të merr lirim të plotë apo të 
pjesërishëm nga detyrimet doganore për një varg artikujsh (mallrash) të importuara nga jashtë 
Kosovës, me kusht se janë për ri-eksport brenda një kohe të caktuar (zakonisht në maksimum 
prej 2 viteve). Ato gjithashtu i shpjegojnë kushtet që duhët plotësuar dhe kushtet e veçanta që 
vlejnë për disa artikuj. 
 
Procedurat e Importit të Përkohëshëm (IP) nuk i mbulojnë mallrat e importuara vetëm për qëllim 
të përpunimit apo riparimit (lirimi nga detyrimet mund të mundësohet sipas Lirimit për Përpunim të 
Brendshëm – “LPB” – shiko Doracaku mbi Lirimin për Përpunim të Brendshëm) apo mallrat e 
importuara në mënyrë të rregullt të cilat përndryshe kualifikohen për lirim nga detyrimet doganore 
dhe TVSH-ja. 
 
Ky doracak nuk është ligj – është vetëm një këndvështrim i Doganës së UNMIK-ut mbi atë çfarë 
thotë ligji dhe asgjë nga ky doracak nuk e zëvendëson ligjin. 
 
Shënim: Kushdo që jep informata të pasakta për mallrat e importuara nën këtë, apo cilëndo 
procedurë tjetër doganore, do t’i nënshtrohet denimeve të parapara me Kod Doganor. 
 
 
1.2 Qëllimi i IP 
 
IP kryesisht lejon një personi të importoj mallra të liruara nga detyrimet e importit. Mallrat nuk 
guxojnë të përpunohen apo të riparohen përveç mirëmbajtjes të zakonshme (rutinore) të 
nevojshme për ruajtjen e tyre në gjendjen në të cilën janë importuar. 
 
Ekzistojnë lloje të ndryshme të lirimeve të IP, p.sh. mallrat për egzibita, pajisja medikale, artikuj 
për auksione apo artikuj për analiza (testime). Disa nga lirimet ngarkojnë kushte mbi pronësinë e 
mallrave, apo në atë se si ato mund të shfrytëzohen. Lista e lirimeve (totale) në dispozicion është 
e paraqitur në pjesën 2. 
 
 
1.3 Kush mund të shfrytëzoj IP 
 
Aprovimi i IP mund të jepet me kërkesë të personit i cili shfrytëzon mallrat apo merr masat e 
nevojshme për shfrytëzimin e tyre. Varësisht nga lloji i mallrave ai person mund të jetë i vendosur 
brenda Kosovës apo jashtë saj.   
 
Cdo person i cili përkohësisht hyn në Kosovë e i cili normalisht nuk është banor i saj, ka të drejtë 
të shfrytëzoj lirim për gjërat personale (shiko paragrafin 2.1) 
 
1.4 Si funksionon IP 
 
Për t’i vendosur mallrat në IP nevojitet autorizim. Pjesa 3 e këtij doracaku tregon mbi informatat e 
përgjithshme për autorizimet dhe Pjesa 8 shpjegon për dokumentacionin e nevojshëm që duhet t’i 
prezentohet doganës kur hyjnë mallrat. 
 
Me disa përjashtime të vetme, autorizimi për shfrytëzim të lirimit gjatë IP mund të aplikohet gjatë 
kohës së importit të mallrave. Personi përkatës do të autorizohet nga Dogana nën procedurën e 
autorizimit të thjeshtëzuar, shiko Pjesën 4. 
 
Për shumicën e importeve personi përkatës duhet të jep një garancion (garancion bankar) i 
barazvlefshëm me shumën e plotë e borxhit eventual të detyrimeve të importit. Kjo shumë mund 
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të ri-kërkohet për komepnzim pasi mallrat të jenë ri-eksportuar dhe pasi të është dhënë dëshmi e 
duhur dokumentare. 
 
1.5 IP me lirim total 
 
Lirimi total nga detyrimet e importit mund të kërkohet për kompenzim po që se mallrat dhe 
përdorimi i tyre janë të përfshiera në pjesën 2. 
 
 
1.6 IP me lirim të pjesërishëm   
 
Lirimi i pjesërishëm nga detyrimet e importit mund të kërkohet për kompenzim po që se mallrat 
nuk përputhen me kushtet e identifikuara apo nuk janë të listuara për lirim total në Pjesën 2.  
 
Garancioni i plotë për shumën eventuale të detyrimeve të importit do të jetë i nevojshëm kur 
vendosen mallrat nën procedurën e IP. Kur mallrat të kenë lëshuar Kosovën, borxhi që duhet 
paguar (3% të detyrimeve të importit për secilin muaj, apo fraksioneve (pjesëve) të ndonjë muaji, 
për të cilin mallrat kanë qëndruar në Kosovë) duhet të paguhet. Kjo nënkupton që, së bahku me 
deklaratën eksportuese EX 3, shkarkimi i procedurës së IP, deklarata IM 4 (Kodi i Procedurave 
Doganore 4053 në fushën 37) duhet të paraqiten për pagesën e detyrimeve. 
 
Shënim: Shuma e detyrimeve të importit e cila duhet të ngarkohet nuk duhet ta tejkaloj atë e cila 
do të ngarkohej po që se mallrat përkatëse do të ishin liruar për qarkullim të lirë në datën në të 
cilën ato janë vendosur nën procedurën e IP. 
 
Shembull: 
 
Mallrat janë importuar sipas procedurës se IP më lirim të pjesërishëm më 5 janar. Detyrimet 
eventuale do të ishin 5000€ shumë e cila është e garantuar me një garancion bankar. Mallrat ri-
eksportohen më 27 shtator. Detyrimet që duhet paguar me deklaratën IM 4 janë të kalkuluara si 
në vijim:  
 
3% x 9 (5 janr deri 27 shtator) x 5,000 = 1,350 €. 
 
Pas pagesës së detyrimeve, garancioni do të kthehet.  
 
Nëse mallrat që janë vendosur nën procedurën e IP me lirim të pjesërishëm lëshohen në 
qarkullim të lirë (shiko paragrafin 10.4 mbi Kompletimin e DUD-it), borxhi doganor do të jetë i 
barabartë me shumën e detyrimeve eventuale të importit në çastin e kohës së pranimit të 
deklaratës e cila i vendos ato nën procedurën e IP. 
 
Shënim: Lirimi i pjesërishëm nuk mund të kërkohët (për kompenzim) për mallrat e 
konsumueshme. 
 
 
1.7 Legjislacioni 
 
Ligji mbi IP ndodhet në Shifrën Doganor të Kosovës si dhe në Udhëzimin Administrativ nr. 8 të 10 
qershorit 2004 i cili parashtron dispozitat për Procedurat Doganore. 
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2. Mallrat që kualifikohen për IP me lirim total 
 
Lista ilustrative e mallrave që ndodhet brenda kësaj Pjese është vetëm për qëllime 
udhëzimi. Vetëm nëse mallrat janë importuar për njërin nga qëllimet e shënuara në këtë 
Pjesë dhe nëse kushtet e lirimit mund të plotësohen, do të ipet lirimi total. 
 
2.1 Gjësendet personale të udhëtarëve 
 
Udhëzimi Administrativ (tash e tutje i referuar si UA) nr. 8/2004, Neni 24. 
 
(a) Kushtet: Gjësendet personale të cilat arsyeshëm nevojiten për një udhëtim nga çdo person i 
cili hyn në Kosovë përkohësisht ku ky nuk është banor i Kosovës. 
 
(b) Artikujt e përfshier: 
 

• rrobat, artikuj të toaletit, bizhuteri (stolitë) personale; 
 

• Aparate filmimi lëvizëse dhe statike së bashku me rezerva të arsyeshme të filmave dhe 
paisjeve tjera përcjellëse; 

 
• Projektorë filmik apo diapozitiv portabël dhe pajisjet përcjellëse të tyre së bashku më një 

sasi të arsyeshme të sllajdeve apo filmave; 
 

• Videokamera dhe videorekorderë portabël, me një sasi të arsyeshme të kasetave; 
 

• Instrumente muzikore portabël, Gramofonë portabël bashkë me pllaka, Regjistruese dhe 
riprodhuese zëri portabël (përfshirë edhe aparatet diktuese) me kaseta, Radio aparate 
portabël, Aparate televizive portabël, Makina shkrimi portabël, Kalkulatorë portabël, 
Kompjuter personalë portabël;  

 
• Dylbitë; Karroca fëmijësh; Karroca për invalidë; 

 
• Pajisje sportive, siç jane tendat apo pajisjet tjera për kampim, pajisjet për peshkim, 

pajisjet për alpinizëm, pajisje për zhytje, armë zjarri sportive dhe municion, biçikleta pa 
motorr, kanoe ose kajakë të gjatë deri 5,5 metra, ski, reketa tenisi, dërrasa për sërfing, 
pajisje për rrëshqitje në erë, fluturake pa motorr dhe deltaplan, pajisje për golf; 

 
• aparate portabël për dializë dhe aparate tjera të ngjajshme mjekësore, si dhe artikuj për 

në përdorim të importuara për përdorim bashkë me ato; dhe 
 

• Artikuj tjerë që janë të natyrës personale. 
 
Shënim: Kamata kompensuese nuk duhet paguar për këto mallra (shiko Pjesën 11). 
 
 
2.2 Mallrat (artikujt) e importuara për qëllime sportive 
 
UA nr. 8/2004, Neni 24. 
 
(a) Kushtet: mallrat për qëllime sportive të importuara nga një person i cili përkohësisht hyn në 
Kosovë, ku ky nuk është banor i Kosovës. 
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(b) Mallrat e përfshiera: 
 

• pajisje për atletikë, siç janë: pengesat; dhe shtizat, disqet, shkopinjtë, gjylet, çekanët. 
 

• pajisje për lojra me top, siç janë: topa të çfarëdo lloji; reketa, stapa, shkopinj e të tjera të 
ngjashme; rrjeta të çfarëdo lloji; dhe shtylla të portës (golave). 

 
• pajisje për sporte dimri, siç janë: skije dhe shkopinj; patina; slita; dhe pajisje për kërling 

(curling), veshje, këpucë, dorëza, kapela sportive, etj. të çfarëdo lloji 
 

• pajisje të sporteve në ujë, siç janë: kanoet dhe kajakët; barka me vela dhe me rrema, 
vela, rrema dhe lopata; dhe dërrasa për rrëshqitje dhe me vela. 

 
• mjete motorrike, si p.sh. automjete; biçikleta me motorr; dhe barka me motorr.  

 
• pajisje për veprimtari të ndryshme, si psh: armë sportive dhe municion; biçikleta pa 

motorr; harqe dhe shigjeta për shigjetarët; pajisje skerme; pajisje për gjimnastikë; 
kompasë; dyshekë dhe shtroja tatami për mundje; pajisje për peshëngritje; pajisje për 
kalërim, karroca për gara; fluturake pa motorr, deltaplan, rrëshqitës në erë; pajisje për 
alpinizëm; dhe kaseta muzikore për të përcjellë aktivitetet.; si dhe  

 
• pajisje ndihmëse, siç janë: mjete për matjen dhe paraqitjen e rezultateve; dhe aparate 

për analiza të gjakut dhe urinës. 
 
 
2.3 Materiale ndihmëse për detarë 
 
UA nr.  8/2004, Neni 24. 
 
(a) Kushtet: materiale për detarët që shfrytëzohen nga ekuipazhi i një anije të tillë në aktivitete 
kulturore apo shoqërore të drejtuara nga organizata jo profitabile apo në objekte fetare ku 
rregullisht mbahen këto shërbesa për detarët. 
 
(b) Mallrat e përfshiera: 
 

• Material për lexim, siç janë: libra të çdo lloji; kurse korrespondence; gazeta, revista dhe 
botime periodike; dhe broshura ndihmëse në port. 

 
• Materiale audiovizuele, siç janë: instrumente për riprodhim zëri dhe figurash; 

magnetofon; aparate të radios, aparate televizive; projektorë kinematografikë dhe të tjerë; 
regjistrime në kaseta apo disqe (kurse të gjuhëve, program radioje, përshëndetje, muzikë 
dhe argëtim); filma, të ekspozuar dhe të zhvilluar,  sllajde filmike; dhe videokaseta. 

 
• Pajime sportive, si p.sh: veshje sportive; topa; reketa dhe rrjeta;  lojra të kuvertës së 

anijes; pajisje për atletikë; dhe pajisje për gjimnastikë. 
 

• Materiale për hobi, siç janë: lojra për salla të mbyllura;  instrumente muzikore; materiale 
për teatrin amator;  dhe materiale për pikturim, skulpturë, punime druri dhe metali, 
prodhim qilimesh, etj. 

 
• equipment for religious activities and parts and accessories for ëelfare material.  
 
• Pajisje për veprimtari fetare, Pjesë dhe pajisje shtesë të materialeve ndihmëse. 
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2.4 Materiale për ndihmë në raste fatkeqësie 
 
UA Nr 8/2004, Neni 25. 
 
Kushtet: materiale qe shfrytëzohen për ndihmë në raste fatkeqësie nëse shfrytëzohen në lidhje 
me masat e ndërmarura për të përballuar pasojat e fatkeqësive apo situatave të ngjajshme që 
kanë goditur Kosovën dhe të cilat destinohen për organet shtetërore apo për ato organe të 
aprovuara nga PSSP. 
 
Shënim: Kamata kompensuese nuk duhet paguar për këto mallra (shiko Pjesën 11). 
 
 
2.5 Pajisje mjekësore, kirurgjike dhe laboratorike 
 
AI Nr 8/2004, Neni 25. 
 
Kushtet: pajisje mjekësore, kirurgjike dhe laboratorike që dërgohen në huazim me kërkesë të një 
spitali apo institucioni tjetër mjekësor i cili ka nevojë urgjente për pajisje të tilla për të plotësuar 
mungesën e mjeteve të tyre vetanake dhe nëse këto janë të destinuara për qëllime 
diagnostifikuese apo terapeutike. 
 
 
2.6 Animals 
 
UA Nr 8/2004, Neni 25. 
 
(a) Kushtet: shtazët që posedohen të jenë nga persona të vendosur jashtë Kosovës. 
 
(b) Shfrytëzimi i lejueshëm: 
 

• Stërvitja, Trajnimi, Mbarështrimi, Mbathja dhe peshimi, Trajtimi veterinar, Testimi (për 
shembull, për qëllime blerjeje). 

 
• Pjesëmarrja në shfaqje, ekspozita, konkurse, gara apo demonstrime; 

 
• Argëtim, Ekskursione (duke përfshirë kafshët shtëpiake (përkëdhelëse) të udhëtarëve). 

 
• Ushtrim funksioni (qentë ose kuajt e policisë; qen zbulimi, qentë për personat e verbër, 

etj.). 
• Operacione shpëtimi 

 
• Kullosja; 
• Kryerja e punëve ose bartjes; 

 
• Për qëllime mjekësore (nxjerrja e helmit të gjarpërinjve, etj.). 

 
 

 
2.7 Mjete për bartje të zërit, figurave apo të të dhënave 
 
UA Nr 8/2004, Neni 26. 
 
Kushtet: artikujt që bartin zëra, figura apo informata për përpunim të dhënash, për arsye të 
prezentimit para komercializimit, apo falas, apo që janë të domosdoshme për një kolonë zanore, 
dublim apo kopjim; 
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Shënim: Kamata kompensuese nuk duhet paguar për këto mallra (shiko Pjesën 11). 
 
 
2.8 Materiale për publicitet 
 
UA Nr 8/2004, Neni 26. 
 
(a) Kushtet: mallrat të përdoren ekskluzivisht për qëllime publiciteti. 
 
(b) Mallrat e përfshiera: 
 

• Materiali i dedikuar për qëllime ekspozimi në zyret e përfaqësuesve ose 
korrespondentëve të akredituar të emëruar nga agjensionet kombëtare zyrtare turistike 
apo nëpër vende tjera të aprovuara nga Drejtori Gjeneral i SHDU-së: piktura dhe 
vizatime, fotografi në kornizë dhe zmadhime fotografike, libra arti, piktura, gravura apo 
litografi, skulptura dhe tapiceri si dhe punime të tjera arti. 

 
• Material ekspozues (vitrina, stenda dhe artikuj të ngjashëm), duke përfshirë edhe pajisjet 

elektrike dhe mekanike të nevojshme për funksionimin e ekspozimit të tillë. 
 

• Filma dokumentar, regjistrime, kaseta magnetofoni dhe regjistrime tjera zanore që kanë 
për qëllim të përdoren në shfaqje pa pagesë, me përjashtim të atyre objektet e të cilave 
janë për qëllime reklamuese tregtar dhe atyre që janë në shitje të përgjithshme në 
Kosovë. 

 
• Një numër i arsyeshëm i flamujve, dhe 

 
• Diorama, modele të zvogëluara, slljade ndriquese, blloqe printuese, filma fotografish, 

mostra, në një numër të arsyeshëm, të artikujve popullor të artizanatit, kostumeve 
popullore dhe artikujve tjerë të ngjashëm folklorik. 

 
Shënim: Kamata kompensuese nuk duhet paguar për këto mallra (shiko Pjesën 11). 
 
 
2.9 Pajisje profesionale 
 
UA Nr 8/2004, Neni 26. 
 
(a) Kushtet: mallrat janë: 
 

• Pronë e një personi i cili nuk është banor i Kosovës; 
 

• Të importuara ose nga një person i cili nuk është banor i Kosovës apo nag ndonjë 
punëtorë i pronarit (punëtori mund të jetë banor i Kosovës) dhe 

 
• përdoren nga importuesi apo nën mbikqyrje të tij, përveç rasteve të bashkëprodhimeve 

audiovizuale.. 
 
Lirimi i plotë nga detyrimet e importit nuk do të jepet nëse: 
 

• pajisjet kanë për t’u përdorur në prodhim apo paketim industrial të mallrave ose 
 
• për eksploatimin e burimeve natyrore (më përjashtim të veglave të dorës) 
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• për ndërtim, riparim apo mirëmbajtje të ndërtesave apo për zhvendosje të tokës dhe 
projekte të ngjajshme. 

 
(b) Mallrat e përfshiera: 
 

• Pajisje të produksionit dhe transmetimit për radio dhe televizion dhe automjetet e 
adoptuara enkas për shfrytëzim për qëllime të lartëpërmendura dhe pajisjet e tyre 
përcjellëse që importohen nga apo organizatat publike ose private të vendosura jashtë 
Kosovës dhe të aprovuara nga Drejtori Gjeneral. 

 
• pajisje për shtypin, siç janë: kompjuterë; pajisje telefaksi; makina shkrimi; kamera të të 

gjitha llojeve (kamera filmike dhe elektronike);  aparate për transmetim, regjistrim apo 
riprodhim zëri apo fotografie, (magnetofonë dhe videorekorderë dhe videoriprodhues, 
mikrofonë, konsola për miksim, zmadhues zëri); mjete për regjistrim zëri apo fotografie, 
të zbrazta apo të regjistruara; aparate dhe instrumente testimi dhe matjeje (oscilografë, 
sisteme testimi të magnetofonëve dhe videorekorderëve, multimetër, kuti veglash, 
vektorskopë, videogjeneratorë, etj.); pajisje për ndriqim (drita projektori, konverterë, 
tripodë); dhe  pajisje ndihmëse gjatë punës (kaseta, ekspozimetra, thjerrëza, tripodë, 
akumulatorë, bateri, mbushës baterish, ekranë); 

 
• pajisje për transmetim të zërit, siç janë: pajisje telekomunikuese siç janë transmetuesit 

ose pranuesit për emetim, terminale që lidhen në rrjetë ose me kabllo; lidhjet satelitore;  
pajisje për prodhimin e audiofrekuencave (aparate për pranim, regjistrim apo riprodhim të 
zërit); aparate dhe instrumente testimi dhe matjeje (oscilografë, sisteme testimi të 
magnetofonëve dhe videorekorderëve, multimetër, kuti veglash, vektorskopë, 
videogjeneratorë, etj.); pajisje ndihmëse gjatë punës (orë, kronometër, kompasë, 
mikrofona, konsola miksuese, kaseta zëri, gjeneratorë, transformatorë, bateri dhe 
akumulatorë, mbushës baterish, aparate për ngrohje, ftohje dhe ventilim të ajrit, etj.); dhe 
mjete për regjistrim të zërit, të zbrazta apo të regjistruara. 

 
 

• pajisje për transmetim televiziv, siç janë: kamera televizive; telekino; instrumente dhe 
aparate për testim dhe matje; aparate për transmetim dhe ritransmetim; aparate për 
komunikim;  aparate për regjistrim apo riprodhim të zërit –ose fotografisë (magnetofonë 
dhe videorekorderë dhe video riprodhues, mikrofonë, konsola miksuese, zmadhues zëri); 
pajisje për ndriqim (drita projektori, konvertorë, tripodë); pajisje për montazhë; pajisje 
ndihmëse gjatë punës (orë, kronometër, kompasë, thjerrëza, ekspozimetra, tripodë, 
mbushës baterish, kaseta, gjeneratorë, transformatorë, bateri dhe akumulatorë, aparate 
për ngrohje, ftohje dhe ventilim të ajrit, etj.); dhe mjete për regjistrim të zërit ose 
fotografisë, të zbrazta ose të incizuara (tituj krediti, shenja identifikimi të stacionit, inserte 
muzikore, etj.); kopja e parë e pamontuar e filmit; dhe instrumente muzikore, kostume, 
pajisje skenografie, bazamente, materiale për grim, tharëse flokësh. automjete të 
disajnuara apo të adaptuara enkas për qëllimet e përmendura më lartë, siç janë: 
automjete të transmetimit televiziv; automjete të pajisjeve ndihmëse televizive; automjete 
për magnetofonë dhe videorekorderë; automjete për regjistrimin dhe riprodhimin e zërit; 
automjete për xhirim të ngadalësuar; dhe automjete për ndriqim. 

 
 

• Pajisjet për kinematografi si: kamera të të gjitha llojeve (kamera filmike dhe elektronike); 
aparate dhe instrumente testimi dhe matjeje (oscilografë, sisteme testimi të 
magnetofonëve dhe videorekorderëve, multimetër, kuti veglash, vektorskopë, 
videogjeneratorë, etj.); karroca dhe shtylla të kamerës; pajisje për ndriqim (drita 
projektori, konvertorë, tripodë); pajisje për montim; aparate për regjistrim apo riprodhim të 
zërit –ose fotografisë (magnetofonë dhe videorekorderë dhe video riprodhues, mikrofonë, 
konsola miksuese, zmadhues zëri); mjete për regjistrim të zërit ose fotografisë, të zbrazta 
ose të incizuara (tituj krediti, shenja identifikimi të stacionit, inserte muzikore, etj.); kopjet 
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e para të filmit; pajisje ndihmëse gjatë punës (orë, kronometër, kompasë, mikrofonë, 
konsola miksimi, kaseta zëri, gjeneratorë, transformatorë, bateri dhe akumulatorë, 
mbushës baterish, aparate për ngrohje, ftohje dhe ventilim të ajrit, etj.); dhe instrumente 
muzikore, kostume, pajisje skenografie, bazamente, materiale për grim, tharëse flokësh. 
Automjete të disajnuara apo të adaptuara enkas për qëllimet e përmendura në këtë 
paragraf 

 
• Pajisje tjera: pajisje për ngritjen, testimin, vënien në punë, kontrollin, mirëmbajtjen apo 

riparimin e makinerive, objekteve, mjeteve të transportit, etj., siç janë: vegla pune; 
instrumente dhe pajisje për matje, kontroll apo testim (të temperaturës, shtypjes, 
argësisë, lartësisë, sipërfaqes, shpejtësisë, etj.), duke përfshirë instrumentet elektrike 
(voltmetër, ampermetër, kabllo matëse, komparatorë, transformatorë, instrumente 
regjistrimi, etj.) dhe veglat e vogla;  

 
• aparate dhe pajisje për fotografimin e makinerive dhe objekteve gjatë ose pas ngritjes; 

dhe aparate për rilevimin e anijeve; 
 
dhe pajisjet e: 
 

• nevojshme për afaristët, konsultantët e afarizmit, ekspertët e produktivitetit, kontabilistët 
dhe pjesëtarët tjerë të profesioneve të ngjashme, siç janë: kompjuterë; makina shkrimi; 
aparate për emetimin, regjistrimin apo riprodhimin e zërit ose fotografisë; dhe instrumente 
dhe aparate për llogaritje (kalkulatorë). 

• pajisjet e nevojshme për ekspertët që kryejnë studime topografike ose punë zbuluese 
gjeofizike, siç janë: instrumente dhe aparate matëse; pajisje për shpim; dhe pajisje për 
transmision dhe komunikim. 

 
• pajisje të nevojshme për ekspertët që luftojnë ndotjen e ambientit 

 
• Instrumente dhe aparate të nevojshme për mjekë, kirurgë, kirurgë veterinar, mamitë dhe 

pjesëtarë tjerë të profesioneve të ngjashme. 
 
• Mjekët që ofrojnë ndihmë për pacientët të cilët presin për transplantacion të organeve  

 
• Pajisje të nevojshme për arkeologë, paleontologjistë, gjeografë, zoologë dhe shkencëtarë 

tjerë. 
 

• pajisje të nevojshmë për artistë, grupe dhe orkestra teatrale, duke përfshirë të gjithë 
artikujt që shfrytëzohen për shfaqje publike ose private (instrumente muzikore, kostume, 
skenografi, etj.). 

 
• pajisje të nevojshme për lektorët për të ilustruar leksionet e tyre. 

 
• pajisje të nevojshme për ekskursione fotografie (kamera të të gjitha llojeve, kaseta, 

ekspozimetra, thjerrëza, tripodë, akumulatorë, bateri, mbushës baterish, monitorë, pajisje 
për ndriqim, mallra të modës dhe aksesorë për modelet, etj.). 

 
• automjete të disajnuara apo adaptuara enkas për qëllimet e lartëpërmendura, siç janë 

njësitë e inspektimeve mobile, punishte lëvizëse dhe laboratorë lëvizës. 
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2.10 Material pedagogjik (edukativ) dhe pajisje shkencore 
 
UA Nr 8/2004, Neni 26. 
 
(a) Kushtet: mallrat janë: 
 

• pronë e një personi të vendosur jashtë Kosovës; 
 

• importohen nga një institucion publik apo privat shkencor, mësimor apo për aftësime 
profesionale që është në rradhë të parë me karakter joprofitabil dhe që shfrytëzohen 
ekskluzivisht në mësimdhënie apo aftësim profesional apo për hulumtime shkencore nën 
përgjegjësinë e tij; 

 
• importohen në sasi të arsyeshme duke marrë parasysh qëllimin e importimit; dhe 

 
• nuk shfrytëzohen për qëllime të pastra komerciale. 

 
(b) Mallrat e përfshiera: 
 

• Regjistrues apo riprodhues zëri apo fotografie, siç janë: projektorë për sllajde dhe shirita 
filmik; projektorë për kinematografi; projektorë  mbështetës dhe episkopë; magnetofonë, 
magnetoskopë dhe videopajisje; dhe pajisje televizive të qarkut të mbyllur. 

 
• Mjete për bartje të zërit dhe fotografisë, siç janë: sllajde, shirita filmi dhe mikrofilma; filma 

kinematografik; regjistrime zëri (shirita magnetik, disqe); dhe videokaseta. 
 

• Material i specializuar si: pajisje bibliografike dhe material audiovizuel për biblioteka; 
biblioteka lëvizëse; laboratorë të gjuhëve; pajisje për përkthime simultane; makina të 
programuara për mësimdhënie, mekanike ose elektronike; dhe material i disajnuar enkas 
për trajnime edukative ose profesionale për persona të hendikepuar. 

 
• Materiale tjera si: harta muri, maketa, diagrame, harta, skica, fotografi dhe vizatime; 

instrumente, aparate dhe modele të disajnuara për qëllime demonstrimi; koleksione të 
artikujve me informata pedagogjike në formë vizuale apo për t’u dëgjuar, të përgatitura 
për prezentimin e një lënde (komplete mësimi); instrumente, aparate, vegla dhe makineri 
për mësimin e një profesioni apo zeje; dhe pajisje, duke përfshirë automjetet e disajnuara 
apo adaptuara enkas për operacione shpëtimi, të cilat importohen me qëllim të aftësimit 
të personave të përfshirë në operacione shpëtimi. 

 
• Mallra të tjera të importuara në lidhje me veprimtari edukative, shkencore apo kulturore, 

si p.sh: kostume dhe artikuj skene të huazuara pa pagesë për shoqatat teatrale apo 
teatrot; dhe partitura muzikore të huazuara pa pagesë për teatrot muzikore apo orkestrat. 

 
 
2.11 Paketimet 
 
UA Nr 8/2004, Neni 27. 
 
(a) Kushtet: lirimi i plotë nga detyrimet e importit do të jepet: 
 

• Nëse paketimet janë të identifikuara gjatë ri-eksportit; 
 

• Nëse paketimet janë të ri-eksportuara nga personi i autorizuar që ti fus ato nën IP, dhe  
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• nëse importohen të mbushura, janë destinuar për t’u rieksportuar qoftë të zbrazura apo të 
mbushura; dhe 

 
• nëse importohen të zbrazura, kanë për t’u rieksportuar të mbushura. 

 
Paketimet nuk duhet të përdoren në qarkullim të brendshëm, përveç nëse kanë për qëllim të 
eksportimit të mallrave. Në rast kur paketimet importohen të mbushura, kjo do të vlejë vetëm nga 
momenti i zbrazjes së tyre. 
 
(b) Mallrat e përfshiera – paketimet mund të përfshiejnë: 
 

• artikuj të shfrytëzuar apo që kanë për t’u shfrytëzuar në gjendje të njejtë siç janë 
importuar; 

 
• artikuj të shfrytëzuar apo që kanë për t’u shfrytëzuar, si mbulesë e jashtme për mallra 

 
• mbajtësit në të cilët ndodhen mallrat, apo kanë për t’u ndodhur, të mbështjellura ????? 

apo të bashkangjitura, dhe 
 

• materiale të nevojshme për: mbrojtje, mbushje apo ndarje të mallrave në tranzit që mund 
të përbëhen prej dërrasave, mbulojave, qilimeve dhe jastëqeve për mbrojtjen e mallrave 
apo të kallëpeve (kornizave), letër katramat (pëlhurë e gomuar), mbulesat (kapakët) . 

 
Shënim: Lirim total (i plotë) në çfarëdo materiali tjetër për paketim, si: kashta, letra, lesh xhami 
dhe ashklat etj. Është i mundur vetëm në bazë të paragrafit 2. 24 ndërsa lirimi i pjesërishëm në 
bazë të paragrafit 1.6. 
 
 
2.12 Kallëpe, stampa, blloqe, vizatime, skica, instrumente për matje, kontroll dhe  
       testim si dhe artikuj tjerë të ngjajshëm 
 
UA Nr 8/2004, Neni 27. 
 
Kushtet: mallrat janë pronë e një personi të vendosur jashtë Kosovës, dhe shfrytëzohen në 
prodhim nga një person i vendosur në Kosovë me ç’rast të paktën 75% e prodhimit që rezulton 
nga përdorimi i tyre do të eksportohet 
 
2.13 Vegla dhe instrumente speciale 
 
UA Nr 8/2004, Neni 27. 
 
Kushtet: mallrat janë pronë e një personi të vendosur jashtë Kosovës; dhe i janë vënë në 
dispozicion pa kompensim një personi të vendosur në Kosovë për prodhimin e mallrave që do të 
eksportohen në tërësinë e tyre. 
 
 
2.14 Artikuj për kryerje të analizave apo që u nënshtrohen analizave, eksperimenteve apo  
       demonstrimeve 
 
UA Nr 8/2004, Neni 27. 
 
(a) Kushtet: mallrat nuk guxojnë të importohen për qëllim të modifikimit (ndryshimit) apo 
përmirësimit të tyre. Mallrat nuk guxojnë të destinohen për testime që përfundojnë me asgjësim 
të mallit apo t’i nënshtrohen testimit i cili do të pamundësoj ri-eksportin e këtij malli. 
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(b) Mallrat e përfshiera: çfarëdo malli që është ekskluzivisht për qëllime të testeve, 
eksperimenteve apo demonstrimeve. 
 
 
2.15 Artikujt që i nënshtrohen testeve parapëlqyese   
 
UA Nr. 8/2004, Neni 27. 
 
(a) Kushtet: mallrat e importuara që u nënshtrohen testeve për parapëlqim me një kontratë 
shitjeje që përmban dispozitat ku parashihen testet parapëlqyese, dhe të cilat u nënshtrohen 
atyre testeve. Afati për ri-eksport është 6 muaj. 
 
(b) Mallrat e përfshiera: mallra të çfarëdo lloji të importuara në bazë të një kontrate për shitje të 
cilat kanë për t’iu nënshtruar testimit parapëlqyes. 
 
Shënim: Kamata kompensuese nuk duhet paguar për këto mallra (shiko Pjesën 11). 
 
 
2.16 Artikuj për kryerje të analizave, eksperimenteve apo demonstrimeve pa dobi (përfitim) 
       financiare 
 
UA No 8/2004, Neni 27. 
 
(a) Kushtet: mallrat nuk guxojnë të destinohen për asgjësim apo të jenë të përfshiera në 
eksperimentime testuese apo demonstrime që do të pamundësonte ri-eksportin e këtij malli.  
 
(b) Mallrat e përfshiera: çfarëdo malli, i sjellur për qëllime të kryerjes së testeve apo 
eksperimenteve mbi mallrat tjerë, apo për demonstrime të mallrave tjerë. Mallrat mbi të cilat 
testohet, eksperimentohet apo demonstrohen mund të jenë mallra të Kosovës. 
 
 
2.17 Mostra 
 
UA No 8/2004, Neni 27. 
 
Kushtet: mallrat importohen në sasi të arsyeshme dhe që shfrytëzohen enkas për t’u shfaqur dhe 
provuar në Kosovë 
 
 
2.18 Mjete zëvendësuese të prodhimit 
 
AI No 8/2004, Neni 27. 
 
Kushtet: Mallrat i janë vënë përkohësisht në dispozicion një klienti nga furnitori apo riparuesi, 
deri në dërgesën apo riparimin e mallrave të ngjajshme. Afati i ri-eksportit është  6 muaj. 
 
 
2.19 Artikuj për ngjarje të caktuara apo për t’u shitur 
 
UA No 8/2004, Neni 28. 
 
Kushtet: ngjarja e caktuar publike nuk është organizuar në tërësi për shitjen komerciale të 
mallrave të importuara përkohësisht apo për shitjen e çfarëdo lloji të mallrave të përfituar në 
ngjarje të tilla nga mallrat që ndodhen nën procedurën e IP. 
 
Shënim: Kamata kompensuese nuk duhet paguar për këto mallra (shiko Pjesën 11). 
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2.20 Mallrat që kërkojnë aprovim 
 
AI No 8/2004, Neni 28. 
 
Kushtet: mallrat nuk mund të importohen si mostra dhe kur dërguesi i t’i shes ato ndërsa 
pranuesi i dërgesës mund të vendosë se a dëshiron t’i blejë ato pas inspektimit. Afati i shkarkimit 
(ri-eksportit) do të jetë dy muaj. 
 
Shënim: Kamata kompensuese nuk duhet paguar për këto mallra (shiko Pjesën 11). 
 
 
2.21 Punime artistike, artikuj të koleksionarëve dhe antikvitetet 
 
UA No 8/2004, Neni 28. 
 
(a) Kushtet: mallrat importohen për qëllime të ekzibitës me mundësi të shitjes eventuale. 
 
(b) Mallrat e përfshiera: 
 

(i)  “vepra arti” nënkupton: 
 

• fotografitë, kollazhet dhe pllakat e ngjashme dekorative, piktura dhe vizatime të bëra 
krejtësisht me dorë nga artisti, të ndryshme nga planet dhe figurat e inxhinierisë 
arkitekturale, industriale, tregtare, topografike ose për qëllime të ngjashme, artikuj të 
përpunuar të dekoruar me dorë, skenografi teatrale , copë për sfondin e studiove ose 
copë e ngjashme me pëlhurën e pikturuar (kodi NK 9701)   

 
• gdhendjet origjinale, gravurat dhe litografitë, që janë gdhendje (gjurmë) në numër të 

reduktuar, të bëra drejtpërsëdrejti në bardh ose në zi ose me ngjyra, të një ose disa 
pllakave të ekzekutuara krejtësisht me dorë nga artisti, që nuk marrin parasysh procesin 
ose materialin e përdorur nga ai, por duke mos përfshirë asnjë proces mekanik ose 
fotomekanik (kodi NK 9702 00 00), 

 
• skulpturat dhe statujat origjinale, në çdo material, me kusht që ato të jenë krejtësisht të 

bëra nga një artist; skulptura të përfituara nga derdhja në kallëpe, prodhimi i të cilëve 
kufizohet në tetë kopje dhe është i mbikqyrur nga artisti ose pasardhësi i tij të emruar 
(kodi NK 9703 00 00);  

 
• tapiceri (kodi NK 5805 00 00) dhe tekstile tjera (kodi NK 6304 00 00) të bëra me dorë, 

bazuar në vizatime origjinale të një artisti, me kusht që të mos ketë më shumë se tetë 
kopje për secilin 

 
• pjesë individuale të qeramikës të bëra plotësisht nga artisti dhe të nënshkruara nga ai 

 
• emalime në bakër, të bëra krejtësisht me dorë, të kufizuara në tetë kopje të cilat bartin 

nënshkrimin e artistit apo të studios, me përjashtim të artikujve të bizhuterisë dhe  
artikujve të arit dhe argjendit, 

 
• fotografi të marra nga artistë, të stampuara nga artisti ose nën mbikqyrjen e tij, të 

nënshkruara dhe në një numët të kufizuar prej 30 copësh, duke përfshirë të gjitha 
përmasat dhe kornizat  
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(ii) “artikuj (pjesë) të koleksionistëve” nënkuptojnë: 
 

• pullat postare ose pullat fiskale, vulat postare, zarfat e ditës së parë, letërshkrimet 
postare dhe artikuj të ngjashëm me to, të vulosura ose të pavulosura që nuk janë oferta 
(porpozime) të ligjëshme dhe që nuk parashikohet të përdoret për një ofertë të ligjëshme  
(kodi NK 9704 00), 

 
• koleksionet  dhe pjesë të koleksionistëve me interes zoologjik, botanik, mineralogjik, 

anatomik, historik, arkeologjik, palentologjik, etnografik ose numizmatik (kodi NK 9705 00 
00), 

 
(iii) “antika” nënkupton objekte tjera, të ndryshme nga veprat e artit ose pjesë të 

koleksionistëve, të cilat janë më shumë se 100 vjet të vjetra  (kodi NK 9706 00 00). 
 
Shënim: Kamata kompensuese nuk duhet paguar për këto mallra (shiko Pjesën 11). 
 
 
2.22 Artikuj tjerë nga ata të ri dhe të sapoprodhuar 
 
UA No 8/2004, Neni 28. 
 
(a) Kushtet: mallra të importuara me qëllim të shitjes së tyre përmes auksionit. 
 
(b) Mallrat e përfshiera: mallra të dorë së dytë dhe mallrat që nuk hyjnë nën paragrafin 2.21. 
 
Shënim: Kamata kompensuese nuk duhet paguar për këto mallra (shiko Pjesën 11). 
 
 
2.23 Pjesë rezervë, pajisje ndihmëse dhe pajisje tjera 
 
UA No 8/2004, Neni 29. 
 
Kushtet: shfrytëzohen për riparim dhe mirëmbajtje, duke përfshirë ndreqjen, rregullimin dhe 
ruajtjen e mallrave të futura në procedurë të importit të përkohshëm. Mallrat nuk guxojnë të 
shfrytëzohen për: përmirësim apo rritje të efektshmërisë apo kualitetit origjinal të mallit me të cilin 
ata kanë hyrë parimisht në procedurë të IP. 
 
 
2.24 Artikuj tjerë apo artikuj të cilët nuk përputhen me kushtet e identifikuara për lirim të 
       pjesërishëm   
 
UA No 8/2004, Neni 29. 
 
Kushtet: 
 

• të importuara jorregullisht dhe për një periudhë jo më gjatë se tre muaj; dhe/ose 
 

• në situata të veçanta pa pasoja ekonomike. 
 
Nëse mallrat nuk i plotësojnë këto kushte, lirimi i pjesërishëm akoma mund të jetë i mundur sipas 
paragrafit 1.6. 
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2.25 Mjetet e transportit 
 
UA No 8/2004, Neni 23. 
 
a) Mallrat (artikujt) e përfshier: 

• automjete rrugore të motorizuara përfshirë edhe çikleta me motor, rimorkiot/karavanët të 
importuar me automjetin apo ndaras 

• transporti hekurudhor (lokomotivat hekurudhore, vagonët) i çfarëdo lloji i shfrytëzuar për 
transport të mallrave apo personave. 

• aeroplanët civil (çfarëdo lloji i transportit civil ajror qoftë me mototr apo jo. Disa shembuj 
të një aeroplani të pranueshëm mund të jenë: aeroplanët e lehtë, aeroplanët mikro-te-
lehtë, balonët me ajr të ngrohtë dhe aeroplanët pa motor)  

• kontejnerët dhe paletat (shiko më tutje në tekst); 
• pjesët rezervë të zakonshme, pajisjet shtesë dhe pajisje tjera të cilat i shoqërojnë mjetet 

e transportit 

të cilat janë të importuara përkohësisht nga jashtë Kosovës për qëllime të shfrytëzimit privat apo 
komercial. 

Shfrytëzimi Komercial: nënkupton përdorimin e mjeteve të sjellura të transportit për 
qëllime të transportit (bartjes) së njerëzve apo të mallrave me pagesë apo si pjesë 
përbërëse e aktiviteteve normale ose të biznesit. 

 
Shfrytëzimi Privat: nënkupton çfarëdo përdorimi tjetër nga ai komercial. 

 
Trafiku i Brendshëm (Intern): nënkupton bartjen e mallrave apo të personave të 
ngarkuara apo të marrur në Kosovë, për qëllime shkarkimi apo vendosjeje në ndonjë 
vend në Kosovë. 

 
Aeroplanët Civil: nënkupton çfarëdo aeroplani i cili bart regjistrim civil (për lloje të 
caktuara, p.sh. për aeroplanët pa motor, kjo nuk është obligative). 

 
Konteinerët: nënkupton çfarëdo artikulli apo pajisje të transportit (auto vinçat, cisternat 
lëvizëse dhe struktura tjera të ngjashme) të cilat:  

 
• plotësisht apo pjesërisht të mbyllura përbëjnë një pjesë (ndarje) për vendosje të 

mallrave; 
• janë të një natyre të përhershme dhe mjaft të fuqishme për përdorim të 

vazhdueshëm; 
• janë të dizajnuara veçanarisht për të ndihmëuar bartjen e mallrave, përmes një apo 

më shumë mënyrave të transportit, pa shkarkim të ndërmjetëm; 
• janë të dizajnuar për mbushje dhe shprazje të lehtë; 
• janë të dizajnuar për trajtim të gatshëm, veçanarisht kur janë duke u transferuar midis 

mënyrave të ndryshme të transportit; dhe 
• kanë një vëllim të brendshëm prej një apo më tepër metër kub (konteinerët e 

aeroplanëve mund të jenë më të vogël se sa një metër kub me kusht që të gjitha 
kushtet tjera janë plotësuar) 

 
Shënim: Një kontejner nën procedurë të importit të përkohshëm mund të shfrytëzohet në 
qarkullim të brendshëm para se të rieskportohet. Megjithatë, mund të shfrytëzohet vetëm një herë 
gjatë qëndrimit në Kosovë, për transportimin e mallrave të ngarkuara dhe të cilat kanë për qëllim 
të shkarkohen brenda për brenda Kosovës, atëherë kur kontejneri përndryshe do të duhej i që i 
pangarkuar të bënte një udhëtim brenda Kosovës. 
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Identifikimi i konteinerëve 

 
 

Për t’u kualifikuar për lirim total (të plotë), konteinerët që i plotësojnë kushtet duhet të bartin 
shenja të qëndrueshme në vend të dallueshëm me këto shenime: 

 
• identitetin e pronarit apo operatorit me emër të plotë apo ndonjë identifikim të caktuar 
(simbolet si amblemat dhe flamujt nuk janë të përfshiera) 
 
• një shenjë dhe një numër identifikues të konteinerit që i është dhënë nga pronari apo 
operatori dhe pesha e konteinerit të zbrazët (pesha tare) përfshier edhe tërë pajisjet e tij 
të fiksuara (kjo informatë nuk është e obligueshmë për konteiner të posaqëm që 
shfrytëzohen për transport të kombinuar rrugor-hekurudhor); dhe 
 
• me përjshtim të kontëjnerëve që shfrytëzohen për transport përmes ajrit, shteti të cilit 
i takon konteineri, i treguar tërësisht ose përmes mënyrave të kodit shtetëror ISO 
(Organizata e Standardeve Ndërkombëtare – OSN); (shiko Pjesën 13) ose përmes 
shquarjes së inicialeve të shfrytëzuar për indikimin e shtetit të regjistrimit të automjeteve 
motorike në trafikun ndërkombëtarë ose përmes numrave për konteinera special që 
shfrytëzohen për transport të kombinuar rrugor-hekurudhor). 
 

 
Paletat: nënkupton: 

 
• një mjet (pajisje) në sipërfaqen e të cilës mund të grumbullohet një sasi e mallrave 

për të formuar një njësi të ngarkesës, që lëvizet apo grumbullohet me anë të një 
aparature mekanike; dhe 

   
• pajisje të përbëra prej dy sipërfaqeve të ndara me pengesa (barrijera) apo një 

sipërfaqe e vetme e mbështëtur në këmbë apo një sipërfaqe e posaqme e dizajnuar 
për transport ajror me lartësinë totale të reduktuar deri në minimum i përshtatur për 
lëvizje me pirun apo me autovinçë apo me auto-paletë; mundet të ketë apo të mos 
ketë superstrukturë (mbindërtim/’pjesë të sipërme) 

 
 

Identifikimi i paletave  
 
Për t’u kualifikuar për lirim total (të plotë), paletat që i plotësojnë kushtet duhet të 
identifikohen përmes numrit serik apo numrit të prodhuesit, vulave, shenjave apo 
shenjave tjera të dallueshme. 

 
 
b) Kushtet:  
 
IP me lirim të plotë mund të ipet po që se mjetet e transportit janë: 
 

• të regjistruara jashtë Kosovës në emër të një personi të vendosur jashtë Kosovës (lirimi i 
plotë, gjithashtu, mund t’i ipet ndonjë personi të vendosur brenda Kosovës, mirëpo vetëm 
në kushtet e parapara nën c)). 

 
• një personi të vendosur jashtë Kosovës. 
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c) Kushtet kur një person i vendosur brenda Kosovës mund të kërkoj lirim total (të plotë) 
 
Mjetet e transportit të 
referuara nën a) / kushtet 

Shfrytëzimi Afati (periudha) e ri-
eksportimit 

Çfarëdo mjeti transportues, e 
shfrytëzuar nga një person 
fizik  i vendosur në Kosovë 

Të marrura me qira për 
shfrytëzim  privat sipas një 
kontrate me shkrim për t’u 
kthyer herë pas here në 
vendin e qëndrimit të tyre në 
Kosovë 

Ri-eksportimi apo kthimi 
shërbimit për huazim (dhënje 
me qira) duhet të bëhet 
brenda 5 ditëve nga hyrja në 
fuqi të kontratës për qira 

Çfarëdo mjeti transportues, e 
shfrytëzuar nga një person 
fizik  i vendosur në Kosovë 

Të marrura me qira për 
shfrytëzim  privat sipas një 
kontrate me shkrim për t’u 
larguar herë pas here nga 
Kosova. 

Ri-eksportimi apo kthimi 
shërbimit për huazim (dhënje 
me qira) duhet të bëhet 
brenda 2 ditëve nga hyrja në 
fuqi të kontratës për qira 

Çfarëdo mjeti transportues, e 
regjistruar përkohësisht në 
Kosovë në emër të një personi 
fizik  i vendosur në Kosovë 

Personi është duke përgatitur 
për të transferuar vendbanimin 
e tij jashtë Kosovës. 

Ri-eksportimi duhet të bëhet 
brenda 3 muajve nga data e 
regjistrimit të përkohëshëm 

Çfarëdo mjeti transportues, e 
shfrytëzuar nga një person 
fizik  i vendosur në Kosovë 

Shfrytëzim komercial apo 
privat nga personi fizik i 
vendosur në Kosovë dhe i 
punësuar nga pronari i mjetit 
të transportit i cili është i 
vendosur jashtë Kosovës. 
Shfrytëzimi i mjetit për qëllime 
private duhet të jetë i përfshirë 
në kontratën e punësimit. 

Për tërë kohëzgjatjen e 
kontratës punuese 

Çfarëdo mjeti transportues, e 
shfrytëzuar nga një person 
fizik i vendosur në Kosovë, me 
udhëzim të bartësit të 
regjistrimit ku ky është në 
Kosovë gjatë kohës së 
shfrytëzimit. 

Shfrytëzim i herë pas hershëm 
për nevoja private 

Kur bartësi i regjistrimit e 
lëshon Kosovën dhe brenda 6 
muajve për transport rrugor. 

Çfarëdo mjeti transportues Çfarëdo shfrytëzimi në lidhje 
me ndonje situatë emergjente  

Brenda 5 ditëve të hyrjes 

Një rimorkio i lidhur për një 
mjet të transportit rrugor të 
regjistruar në Kosovë 

Çfarëdo shfrytëzimi 24 muaj 

Mjetet e transportit hekurudhor 
që drejtohet përmes ndonjë 
marrëveshjeje e cila lejon  që 
inventari i hekurudhës 
(vagonat) i importuar 
përkohësisht të shfrytëzohet 
nganjë person i vendosur në 
Kosovë 

Secila rrjetë mund të 
shfrytëzojë vagonat e rrjetit 
tjetër sikur të ishin të vetat; 
 

12 muaj 
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Çfarëdo mjeti transportues i 
shfrytëzuar nga një shërbim 
profesional huazues i 
vendosur në Kosovë 

Për qëllime të ri-eksportimit 
nga Kosova 

Brenda 5 ditëve të hyrjes 

Çfarëdo mjeti transportues i 
shfrytëzuar nga një person i 
vendosur në Kosovë 

Shfrytëzim komercial: duhet të 
kërkohet aprovimi paraprak 
nga Dogana e UNMIK-ut   

Periudha të kufizuara mund të 
aprovohen në raste veçanta 

 
 
d) Sa gjatë mund të qëndroj mjeti transportues në Kosovë? 
 
Përveç për rrethanat e cekura nën c), mjetet e transportit mund të qëndrojnë në Kosovë si në 
vijim: 
 
Mjetet e transportit Shfrytëzimi Komercial / Privat Periudha (afati) i shfrytëzimit 
Transporti hekurudhor Shfrytëzimi Komercial / Privat 12 muaj 

Komercial   Koha e nevojshme për kryerjen e 
veprimeve (operacioneve) 
transportuese 

Të shfrytëzuara për nevoja private 
nga studentët 

Periudha gjatë së cilës personi 
qëndron në Kosovë vetëm për 
qëllim të studimeve të tyre 

Të shfrytëzuara për nevoja private 
nga personat që janë duke kryer 
detyra (obligime) me një 
kohëzgjatje të caktuar 

Periudha gjatë së cilës personi 
qëndron në Kosovë vetëm për 
qëllim të kryerjes së detyravëe të 
tyre 

Transporti rrugor 

Të shfrytëzuara për nevoja private 
në rastet tjera, duke përfshirë edhe 
shtazët për tërheqje dhe bartje dhe 
për mjetet e tërhequra nga to 

6 muaj 

Të shfrytëzuara komercialisht Koha e nevojshme për kryerjen e 
veprimeve (operacioneve) 
transportuese 

Aeroplanët  

Të shfrytëzuara privatisht 6 muaj 
Konteinerët & paletat Komercial  24 muaj 
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3. Informata të përgjithshme mbi autorizimet 
 
Kjo pjesë shpjegon detalet e përgjithshme të autorizimeve. Se si të aplikohet për një autorizim 
flitet në pjesët 4 deri 7. 
 
 
3.1 Pse nevojitet autorizimi? 
 
Personi i caktuar duhet të autorizohet për të import apo pranim të mallrave me IP për të pasur të 
drejtë për lirim. Ky, gjithashtu, duhet të bëj një deklaratë për t’i futur mallrat nën procedurën në 
fjalë. 
 
 
3.2 Çfarë lloje të autorizimeve ka? 
 
Ekzistojnë 4 lloje të autorizimeve: 
 

• Të thjeshtëzuara – shiko Pjesën 4; 
 

• Të plota – shiko Pjesën 5; 
 

• Orale (verbale)– shiko Pjesën 6; 
 

• “Deklarim përmes çfarëdo akti tjetër”– shiko Pjesën 7. 
 
 
3.3 Kohëzgjatja e procedurës së marrjes së autorizimit 
 
Për procedura të thjeshtëzuara, zakonisht mirret ndonjë vendim atëherë kur bëhet deklarata 
hyrëse. 
 
Po që se një person aplikon për autorizim të plotë, ai duhet të informohet mbi vendimin e marrur 
për dhënje apo refuzim të aplikimit brenda 30 ditësh pasi që Dogana e UNMIK-ut e pranon 
aplikacionin.  
 
 
3.4 Sa zgjat një autorizim (validiteti)? 
 
Kohëzgjatja e shfrytëzimit të një autorizimi do të varet nga lloji i autorizimit. 
 
Përveç autorizimeve të thjeshtëzuara, ato verbale dhe “deklarimet përmes çfarëdo akti tjetër”, ku 
periudha e autorizimit është e kufizuar me periudhën gjatë së cilës mallrat mund të shfrytëzohen 
në Kosovë (shiko paragrafin 3.7), autorizimi i plotë nuk duhet që zakonisht të tejkaloj periudhën 
prej 2 vjetëve nga data e hyrjes së tij në fuqi. 
 
Me autorizim të plotë, personi përkatës mundet të vazhdoj me futjen e mallrave në procedurën e 
IP gjatë periudhës se autorizimit, megjithatë çdo lloj i mallit të futur prap se prap do të varen nga 
koha gjatë së cilës ato mund të qëndrojnë në Kosovë siç është referuar në paragrafin 3.7 
 
 
3.5 Përgjegjësitë e bartësit të autorizimit 
 
Si bartës i autorizimit, personi përkatës do të jetë përgjegjës për çfarëdo detyrimi dhe ngarkime 
tjera të lidhura me të gjitha mallrat të futura nën autorizimin e tij, qoftë ai pronar i tyre apo jo. Kjo 
përfshinë edhe mallrat e futura nën autorizimin e tij nga çdo shfrytëzues i emruar derisa të 
vendosen në trajtim tjetër të lejueshëm. 
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Shfrytëzuesit tjerë të përfshirë në autorizimin e tij munden që vetëm të pranojnë, shfrytëzojnë 
largojnë apo transferojnë mallrat e IP siç është specifikuar në autorizimin e tij. Ky duhet të bëj 
vetë arranzhimet e veta mbi sigurimin (marrjen e përgjegjësisë për çfarëdo dëmi eventual) ndaj 
cilit do shfrytëzues të përfshirë në autorizimin e tij në rast të çfarëdo hyrjeje të palejueshme, 
shfrytëzim apo largim.  
 
Bartësi i autorizimit do të jetë përgjegjës për të siguruar: 
 

• Nëse të dhëna të caktuara janë të nevojshme në DUD, këto të plotësohen duke 
shfrytëzuar Shifrën e duhur të Procedurave Doganore (KPD) të IP (shiko pjesën 8); 

 
• Që çdo shfrytëzues i emëruar në autorizimin e tij apo palë e tretë si agjentët apo 

shpeditërët, të cilët i fusin mallrat IP nën autorizim, t’iu ipen udhëzime të qarta me shkrim 
mbi mallrat që kanë për t’u futur dhe për procedurat që duhet zhvilluar (shiko paragrafin 
8.2) 

 
• Se procedurat e duhura të transferit janë shfrytëzuar për mallrat e pranuara  apo të 

transferuara me IP (shiko Pjesën 9) 
 

• Se evidencat janë duke u mbajtur për të gjitha veprimet (operacionet) të kryera nën 
aprovim (shiko paragrafet 3.8, 3.9 dhe 3.10);  

 
• Se nëse është e nevojshme që mallrat të futen në DUD, kjo duhet të bëhet me anë të 

KPD të duhura të eksportit, si dhe për mbajtje të evidencave mbi largimin e tyre (shiko 
Pjesën 10);  

 
• Pagesa e detyrimeve të importit (dhe kur e nevojshme kamata kompensuese) për mallrat 

e kthyera në qarkullim të lirë, (shiko paragrafet 1.6 dhe 10.4 13.6 dhe pjesën 11); 
 

• Se për çdo korrigjit apo ndryshim në autorizim e tij, ky do të njoftoj Doganën e UNMIK-ut 
(shiko paragrafin 3.11) 

 
• Se do të aplikoj për ripërtirje të autorizimit të tij (shiko paragrafin 3.12); dhe 

 
• Garancionin në formë të garancionit bankar po që se është e nevojshme 1.4 and 1.6). 

 
 
3.6 Refuzimi i një aplikacioni (kërkese) për autorizim 
 
Për refuzimin e një autorizimi të thjeshtëzuar dhe deklaratës verbale do të njoftohet në kohën e 
importit. 
 
Për aplikimin e plotë një vendim duhet të lëshohet brenda 30 ditësh nga pranimi i të gjitha 
informatave të nevojshme. Po që se aplikacioni për “lirim total” (të plotë) refuzohet me arsye qoftë 
se mallrat apo shfrytëzimi i dalë nga to nuk i plotësojnë kushtet e duhura, personi i caktuar duhet 
t’i plotësoj kushtet e nevojshme për të aplikuar për lirim të pjesërishem (shiko paragrafin 1.6) 
 
 
3.7 Limiti kohor i mallrave të IP të importuara në Kosovë 
 
Mallrat e imoportuara nën IP zakonisht mund të qëndrojnë në Kosovë për një periudhë prej 2 
vitesh. Megjthatë, periudha më të shkurtëra vlejnë për mallrat në vijim, dhe atë për: 
 

• Mallrat e importuara në lidhje me ndonjë kontratë shitjeje të cilat i nënshtrohen testeve 
parapëlqyese për pranim (shiko paragrafin 2.15) – 6 muaj; 
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• Mallrat për mjete zëvendësuese të prodhimit të cilat i janë vënë në dispozicion 
përkohësisht klientit, furnitorit apo riparuesi, në pritje të (deri sa) rregullimit apo furnizimit 
të mallrave të ngjashme (shiko paragrafin 2.18) – 6 muaj; 

 
• Mallrat e importuara për blerjet të cilat janë objekt i inspsksionit (shiko paragrafin 2.20) - 2 

muaj; 
 

• Mallrat për të cilat kërkohet “lirimi i plotë” në baza të importimit të herëpashershëm (shiko 
paragrafin 2.24) - 3 muaj. 

 
Po që se personi përkatës ka nevojë për një afat më të madh për llojet tjera të mallrave, atëherë 
ai duhet të aplikoj më shkrim pranë Doganës së UNMIK-ut para kalimit të afatit parësor të IP dhe 
duhet të përfshijë një shpjegim të plotë të rrethanave. Është e rëndësishme që personi në fjalë të 
kontaktoj Doganën e UNMIK-ut pasi që detyrimet e importit dhe kamata kompensuese (kur mund 
të aplikohet) duhet paguar po që se mallrat nuk ri-eksportohen ose ai nuk është në gjendje të 
siguroj evidenca të pjaftueshme për ri-eksport. 
 
Shënim: Po që se mallrat e IP transferohen në ndonjë procedurë tjetër doganore si ajo e LPB 
apo deponimi doganor DD, vetëm bilanci i mbetur i afatit të IP do të jetë në dispozicion për ato 
mallra po që se ato ri-vendosen nën IP në një datë të mëvonshme.  
 
 
3.8 Kushtet për mbajtjen e evidencave 
 
Bartësi i autorizimit duhet të mbaj evidenca të detalizuara të pranimeve, shfrytëzimit dhe largimit 
të çfarëdo mallrave të cilat ai i importon. 
 
Evidencat duhet të tregojnë: 
 

• Se çfarë mallrash janë futur (përshkrimi i mjaftuar teknik apo komercial për t’i identifikuar 
ato). Nëse ai ka autorizim të plotë, kjo duhet të korrespodoj me përshkrimin e mallrave që 
do të shfaqet në autorizimin e tij. 

 
• Që garancioni është siguruar (kur e nevojshme/obligueshme) 

 
• Kur dhe ku kanë hyrë mallrat, përfshirë edhe detalet a çfarëdo transferi të mallrave të IP; 

 
• Ku mbahen mallrat e IP të përfshiera në autorizim gjatë tërë kohës, përfshirë edhe 

çfarëdo lëvizjesh të mallrave deri apo ndërmjet shfrytëzuesve të cekur në autorizim; 
 

• Lokacionet ku mallrat do të shfrytëzohen; 
 

• Se si do të identifikohen mallrat e vendosura nën IP, so shenjat e prodhuesit apo numrat 
serik, ilustirmet apo përshkrime teknike; 

 
• Se ku janë prodhuar mallrat duke shfrytëzuar mallrat e IP të referuara në paragrafin 2.12 

apo paragrafin 2.13, detalet se ku dhe kur mallrat e prodhuara jane eksportuar jashtë 
Kosovës; dhe 

 
• Ku dhe kur mallrat e IP janë eksportuar apo vendosur në ndonjë largim të pranueshëm 

përfshirë edhe dokumentat në lidhje me largimin e tyre. 
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3.9 Shfrytëzimi i evidencave Komerciale 
 
Bartësi i autorizimit zakonisht mundet të shfrytëzoj evidencat e tija komerciale, megjithatë nga ai 
mund të kërkohet t’i adoptoj ato për të të siguruar (dhënë) informatat e nevojshme për kërkim të 
lirimit. 
 
Nëse ai dëshiron të mbaj evidenca të kompjuterizuara, ky duhet të këshilloj Doganën e UNMIK-ut 
mbi këtë kur aplikon për autorizim për të siguruar se këto evidenca i plotësojnë kushtet e IP. Ai 
duhet të jep çfarëdo informata teknike dhe asistencë që ka nevojë Dogana për t’i kontrolluar ato. 
 
3.10 Sa gjatë (për sa kohë) duhet të mbahen evidencat 
 
Bartësi i autorizimit duhet t’i mbaj evidencat e tija për tre vite pasi që t’i ketë larguar mallrat. 
 
 
3.11 A mundet të korrigjohet apo ndryshohet autorizimi i bartësi të autorizimit? 
 
Po – nëse çfarëdo detale si emri apo shfrytëzimi i mallrave ndryshon, ai duhet të këshilloj 
Doganën e UNMIK-ut. Në raste ku përfshihen ndryshime të emrit apo pronësisë mund të jetë e 
nevojshme që ai të ri-aplikoj për autorizim në emër të ri. Si bartës i autorizimit ai duhet të siguroj 
që të gjitha detalet në lidhje me autorizim mbesin aktuale dhe të sakta. 
 
Nëse është e nevojshme për të bërë çfarëdo ndryshimesh në Kushtet dhe Obligimet e autorizimit 
të tij, bartësi i autorizimit duhet të kontaktoj Doganën e UNMIK-ut në lidhje me këtë. 
 
 
3.12 Si të bëj bartësi i autorizimit ripërtrirjen e autorizimit të tij? 
 
Ai duhet të aplikoj me shkrim pranë Doganës së UNMIK-ut jo më larg se 1 muaj para se ti skadoj 
afati autorizimit të tij. Ai duhet të këshilloj Doganën për çfarëdo ndryshimi eventual të fakteve 
relevante (në aplikacionin e tij parësor) 
 
BARTËSI I AUTORIZIMIT është përgjegjës për aplikim për ripërtrirje nëse akoma është e 
nevojshme. Dogana NUK lëshon letër përkujtuese. 
 
 
3.13 A mundet t’i anulohet autorizimi bartësit të autorizimit? 
 
Po – ai mundet të aplikoj për anulim të autorizimit të tij në çfarëdo kohe duke e bërë këtë me 
shkrim pranë Doganës së UNMIK-ut. Në letrën e tij ai duhet të tregoj datën deri në të cilën të 
gjitha mallrat e tija të IP kanë për tu ri-eksportuar nga Kosova apo kanë për tu vendisur nën 
ndonjë procedutrë tjetër doganore (shiko pjesën 10) 
 
Edhe Dogana gjithashtu mundet të anuloj apo të ravokoj (tërheq) një autorizim nesë këta të fundit 
gjejnë se autorizimi është lëshuar në baza të informatave të paplota apo të pasakta ose kur 
kushtet e IP nuk janë plotësuar. Nëse ndodhë një gjë e tillë, bartësi i autorizimint do të njoftohet 
me shkrim. 
 
 
3.14 Kontrollet Doganore 
 
Përderisa mallrat e IP janë në Kosovë ato mund të jenë objekt i mbikqyrjes së Doganës. 
 
(a) Autorizimi i thjeshtëzuar – zyra doganore ku është bërë regjistrimi i deklaratës importuese 
do të jetë përgjegjëse për ekzaminimin parësorë të dokumentacionit importues si dhe për 
kontrollimin që mallrat janë ri-eksportuar brenda limitit të duhur kohor  
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(b) Autorizimi i plotë – bartësi i autorizimit mund të ketë ndonjë vizitë nga zyra mbikqyrëse për 
të siguruar se evidencat dhe sistemet e tij janë adekuate për qëllime të Doganës dhe për të 
qartësuar detalet e mallrave të cilat ai i vendos në IP. Gjatë periudhës së autorizimit, vizita të 
mëtutjeshme mund të bëhen për t’u siguruar se ai është duke i’u përmbajtur të gjitha kushteve të 
autorizimit. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 26



4. Autorizimi i Thjeshtëzuar 
 
 
4.1 Kur mund të shfrytëzohet autorizimi i thjeshtëzuar  
 
Kjo është e përshtatshme për çdo kënd i cili herë pas here importon mallra nën IP dhe lejon që IP 
të aplikohet në atë kohë të importit kur një deklaratë hyrëse të jetë plotësuar në DUD. 
 
Çdo importim trajtohet si një aplikacion i veçantë ku nga personi përkatës do të kërkohet që të jep 
informacione të ri-eksportimit zyrës doganore ku është kryer importi, në këtë mënyrë të mundësoj 
lirimin e garancionit. Për detale se si të bëhet aplikimi shiko Paragrafin 4.2. 
 
Po që se personi përkatës është importues i rregullt i përkohëshëm i mallrave të IP, ky mundet të 
konsideroj mbi aplikimin për autorizim total (të plotë). 
 
 
4.2 Si duhet të aplikoj personi përkatës? 
 
Ky duhet të plotësoj një deklaratë importuese IM 5 duke shfrytëzuar DUD-in si dhe të shënoj 
shifrën e Shifrën e Procedurave Doganre (KPD) të IP “53” në fushën 37 (shiko edhe pjesën 8) 
 
Pranimi i deklaratës hyrëse do të jetë autorizimi i tij. Garancioni i dhënë do të mbahet deri në 
dhënjen e dëshmive për ri-eksportim brenda limitit të lejuar kohor. 
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5. Autorizimi i plotë 
 

 
5.1 Kur mundet të jetë i nevojshëm një autorizim i plotë? 
 
Kjo është e përshtatshme për çdo kënd që rregullisht importon mallra të IP si dhe mund të 
shfrytëzohet si mbulesë e një sëri të importeve nën autorizim të njejtë. 
 
5.2 Si duhet të aplikoj personi përkatës për autorizim të plotë? 
 
Aplikimi (kërkesa) duhet të bëhet së paku një muaj paraprakisht. 
 
Kërkesa duhet të bëhet në formular në Pjesën 14 ku nevojitet miratim paraprak nga Dogana e 
UNMIK-ut. 
 
Po që së miratohet, atij do t’i lëshohet një autorizim në përputhje me formularin në Pjesën 15. 
Autorizimi do të detalizon çfarëdo kushte që kanë të bëjnë me shfrytëzimin e tij si dhe numrin e 
autorizimit të IP të cilin ai duhet ta cekë në çdo deklaratë hyrëse dhe në shkarkime (largime)  të 
cilat ky i bën në bazë të autorizimit. 
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6. Autorizimi për IP duke përdorur procedurën e deklarimit oral 

 
 
6.1 Kur mund të shfrytëzohet procedura orale?  
 
Kjo procerdurë mund të shfrytëzohet për këto lloje të mallrave: 
 

• shtazët (shiko paragrafin 2.6); 
 
• paketimet (shiko paragrafin 2.11); 
 
• produksionet radio televizive dhe pajisjet për transmetime si dhe automjetet e adoptuara 

posaqërisht për shfrytëzim për qëllimet e lartpërmendura (shiko paragrafin 2.9); 
 

• instrumente dhe aparate të nevojshme për mjekë për dhënje të ndihmës pacijentëve të 
cilët janë në pritje e sipër të transplantimit të organeve (shiko paragrafin 2.9); 

 
• mallrat të cilat mund të futen përmes deklaratës së bërë nga “çfarëdo akti tjetër” (shiko 

paragrafin 7.1); dhe 
 

• çfarëdo mallra tjera të cilat janë tgë autorizuara nga Drejtori Gjeneral i Shërbimit Doganor 
të UNMIK-ut. 

 
 
6.2 Si duhet të aplikoj personi përkatës për shfrytëzim të procedurës orale? 
 
Aplikimi, deklarimi për procedurë dhe autorizim bëhen dhe pranohen përmes deklarimit oral 
Doganës në kohën e importimit. 
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7. Deklaratat për IP nën procedurën e “deklarimit përmes çfarëdo akti tjetër” 

 
7.1 Kur mund të shfrytëzohet procedura e “deklarimit përmes çfarëdo akti tjetër”? 
 
Kjo procerdurë mund të shfrytëzohet për këto lloje të mallrave: 
 

• gjësendet personale të udhëtarëve (shiko paragrafin 2.1); 
 

• mallrat për qëllime sportive (shiko paragrafin 2.2); 
 

• materiale asistence për detarët (shiko paragrafin 2.3); 
 

• mjetet e transportit të regjistruara jashtë Kosovës që shfrytëzohen për qëllime private apo 
komerciale nga personat me vendqëndrim jashtë Kosovës (shiko paragrafin 2.25).  

 
 
7.2 Si duhet të aplikoj personi përkatës për autorizim? 
 
Aplikimi, deklarimi për procedurë dhe autorizim konsiderohet sikur të ishin bërë dhe pranuar në 
momentin e importit gjatë: 
 

• kalimit nëpër kanalin e gjelbërt “asgjë për të deklaruar” apo 
 

• kalimit nëpër një zyre doganore e cila nuk punon me sistemin dy-kanalor pa bërë nje 
deklaratë doganore në menyrë spontane (vetvetiu) 

 
• vendosjes së një etikete me mbishkrim “asgjë për të deklaruar” apo ndonjë disketë 

deklaruese të doganës në xhamin e përparëm të automjetit të udhëtarëve’ 
 

• aktit të hyerjes në Kosovë 
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8. Importimi 
 
This Part explains the documents needed to declare goods to TI and import procedures, using a 
simplified or full authorisation  
 
8.1 Si të futen mallrat nën IP 
 
Një hyerje na DUD dueht të plotësohet me informatat në vijim:  
 
Fusha Informatat që duhet plotësuar... 

1 Në nënndarjen e parë IM dhe në nënndarjen e dytë shifrën 5 
8 Emrin, adresën dhe numrin e TVSH-së, nëse ka, të bartësit të autorizimit ose të 

aplikuesit në raste të autorizimeve të thjeshtëzuara 
31 Përshkrimi i detalizuar i mallrave siç është kërkuar në autorizim ose shfrytëzimi i 

përshkrimit të zakonshëm komercial me datale të mjaftueshme që mundësojnë 
identifikimin e mallrave në raste të autorizimeve të thjeshtëzuara 

33 Shifrën tarifore të mallrave të përshkruara në Fushën 31 
37 Për mallrat eimportuara jashtë Kosovës PKD-ja 53 00; apo për mallrat që kanë hyrë 

më heret: 
• nën pezullimin e LPB PKD-ja 53 51; apo 
• nën kthimin e LPB PKD-ja 53 41; apo 
• nën deponimin doganor PKD-ja 53 71; apo 
• deri në një zonë të lirë PKD-ja 53 78 00. 

44 (a) në raste të autorizimit të plotë: numri i autorizimit të IP, kodi i zyrës mbikqyrëse dhe 
vërtetimi (vula, nënshkrimi)  
(b) në raste të autorizimit të pjesërishëm: 

• trego (sheno) “Udhëzimin Administratin nr. 8/2004” si dhe Nenin e atij 
Udhëzimi në bazë të cilit kërkohet lirimi i IP  

• qëllimi i importimit dhe vendi, përfshirë edhe rënditjen e lokacionet ku ato 
mallra do të shfrytëzohen  

• periudha në të cilën mallrat do të shfrytëzohen 
• mënyra e identifikimit 

 
54 Lloji i përfaqësimit (i drejtëpërdrejtë ose i tërthortë), shiko paragrafin 8.2 

 
 
 
8.2 Autorizimi i palës së tretë për të vepruar në emër të bartësit të autorizimit 
 
Personi përkatës mundet të shfrytëzoj palën e tretë si agjent doganor apo shpediter për të 
plotësuar deklaratat e tij hyrëse në emër të tij, mirëpo ky duhet të sigurohet që është duke  dhënë 
udhëzime të qarta me shkrim  për mallrat që kanë për t’u futur nën IP. Përfaqësimi mundet të 
jetë i drejtëpërdrejtë ose i tërthortë. 
 

• Përfaqësimi i drejtëpërdrejtë – pala e tretë e bën një deklaratë hyrëse në emër të 
bartësit të autorizimit, mirpo ky i fundit akoma është përgjegjës për çfarëdo borxhe 
eventuale doganore si pasojë e deklaratës së gabuar. 

 
• Përfaqësimi i tërthortë - palët e treta bëjnë një deklaratë hyrëse në emër të tyrin dhe 

me këtë rast ata janë bashkarisht dhe individualisht përgjegjës për çfarëdo borxhe 
eventuale doganore si pasojë e deklaratës së gabuar. 

 
Bartësi i autorizimit duhet të siguroj se pala e tretë i dërgon atij nga një kopje të deklaratës hyrëse 
për ë kontrolluar se detalet dhe KPD të IP të përdorura janë të sakta. 
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Shënim: Palët e treta të cilat hyjnë në IP pa autorizim me shkrim nga personi në emër të cilit janë 
bërë deklaratat hyrëse do të jenë objekt i çfarëdo borxhi eventual doganor. 
 
 
8.3 A mund të ndryshohet deklarata hyrëse? 
 
Po, po që se mallrat janë futur me gabim në vend të ndonjë procedure tjetër doganore apo janë 
lëshuar në qarkullim të lirë në vend të IP, atëherë personit përkatës i lejohet që të ndryshoj 
(korrigjoj) deklaratën në fjalë me kusht që: 
 

• Kërkesa për ndryshim (korrigjim) pranohet në momentin kur ai bëhet i vetëdijëshëm për 
gabimin e bërë brenda 3 muajve nga data e deklaratës hyrëse; 

 
• Ai ishte i autorizuar në kohën kur është bërë deklarata hyrëse; 

 
• Shfrytëzimi i mallrave nuk është bërë në kundërshtim me kushtet e paraprara të IP dhe 

evidencat e tija janë të mjaftueshme për të dëshmuar se mallrat janë apo kanë qenë të 
larguara (vendosura nën ndonjë procedurë tjetër) drejtësisht sipas IP; dhe  

 
• Mallrat menjëherë do të futen nën IP. 

 
 
8.4 Si duhet të ndryshoj personi përkatës deklaratën hyrëse? 
 
Ky duhet të kontaktoj zyrën doganore ku është bërë deklarata parësore si dhe të dërgoj një kopje 
të dokumetit origjinal së bashku me çfarëdo deshmije, përfshirë edhe një kopje të autorizimit të tij 
në rast të autorizimit të plotë, për të përkrahur kërkesën e tij. 
 
 
8.5 Ndalesat dhe kufizimet e importit dhe eksportit  
 
Shfrytëzimi i IP nuk e mënjanon nevojën për përputhje me ndalesat apo kufizimet tjera të 
importit/eksportit, p.sh. në pikëpamje të drogance, armëve të zjarrit etj. 
 
 
8.6 Preferencat 
 
Normat favorizuese të detyrimeve mund të kërkohen vetëm kur mallrat e IP lëshohen në 
qarkullim të lirë, me kusht që normat favorizuese të detyrimeve janë në dispozicion dhe se mund 
të ipen dëshmi të duhura dhe valide mbi origjinën e mallit. Mallrat do të tërheqin normën 
favorizuese të detyrimit që është në dispozicion në momentin e kalimit për në qarkullim të lirë. 
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9. Transferet e IP 
 
 
9.1 Në përgjithësi 
 
Autorizimi i plotë duhet të specifikoj se a mund të ketë lëvizje (transfer) të mallrave, që janë 
vendosur nën procedurën e importit të përkohëshëm, midis vendeve të ndryshme dhe nën cilat 
kushte. Këto transfere do të jenë regjistrohen në evidencë.  
 
 
9.2 Llojet e Transfereve dhe Kushtet 
 
(a) Transferet mes vendeve të ndryshme të cekura në autorizimin e njejtë të IP mund të kryhen 
pa kurrfarë formalitete të doganës. Transferet e tilla duhet të regjistrohen në evidencat e mallit. 
 
(b) Transferet prej zyrës së hyrjes për procedurë deri ne objektin e bartësit të autorizimit mund të 
kryhen nën mbulesën e deklaratës hyrëse për procedurën IM 5. 
 
Nëse transferi është autorizuar në pajtim me Nenin 8.3 të Udhëzimit Administrativ i cili parashtron 
dispozitat për Procedurat Doganore, atëherë një referencë mbi Artikullin 8.3 duhet të shënohet në 
fushën 44 të IM 5. 
 
(c) Transferi deri në zyrën e daljes duke patur si synim ri-eksportimin mund të ndodh nën 
mbulesën e procedurës se importit të përkohëshëm (deklarata eksportuese EX 3). Në kësi raste, 
procedura nuk guxon të shkarkohet deri sa mallrat e deklaruara per ri-eksportim nuk e kanë 
lëshuar me të vërtëtë Kosovën (shiko Pjesën 10). 
 
Dëshima që mallrat e deklaruara per ri-eksportim e kanë lëshuar me të vërtëtë Kosovën mund të 
bëhet me anë të kopjes 3 të DUD-it, e vërtetuar nga zyra doganore e daljes, durë certifikuar 
daljen fizike të mallrave. Nëse shfrytëzohet ndonjë procedurë e thjeshtëzuar për ri-eksportim, 
zyra e daljes mund të certifikoj daljen fizike të mallrave në ndonjë dokument administrativ apo 
komercial. 
 
Nëse shkarkimi është autorizuar në pajtim me Nenin 8.4 të Udhëzimit Administrativi i cili 
parashtron dispozitat për Procedurat Doganore, atëherë një referencë mbi Artikullin 8.4 duhet të 
shënohet në fushën 44 të EX 3 apo në ndonjë dokument administrativ apo komercial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 33



10. Eksporti dhe mënyrat tjera të lejuara të trajtimit 
 
 
10.1 Shkarkimi i procedurës për IP 
 
Kur mallrat vendosen në lirim të IP, bartësi i autorizimit pranon përgjegjësinë për borxhet 
eventuale doganore. IP plotësohet apo shkarkohet më: 
 

• Eksport të mallrave jashtë Kosovës (shiko paragrafin 10.2); 
 

• Eksportin e mallrave jashtë Kosovës bartës tjetër të autorizimit të IP në Kosovë (shiko 
paragrafin 10.3); 

 
• Transferin e mallrave në ndonjë procedurë tjetër doganore, p.sh. Përpunimin e 

Brendshem, deponimin doganor apo në Zonë të lirë. (shiko paragrafin 10.3); 
 

• Diverzionin e mallrave në tregun Kosovar (shiko paragrafin 10.4); 
 

• Asgjësimin e mallrave nën mbikqyrjen e doganës (shiko paragrafin 10.6). 
 
apo 
 

• Në lidhje me mallrat e importuara që kanë për t’u ekspozuar apo për t’u shfrytëzuar 
në ndonjë ndodhi publike që nuk është organizuar me qëllim të shitjes komerciale 
të mallrave – nesë ato janë konsumuar, asgjësuar apo shpërndarë pa pagesë 
qytetarëve në atë ndodhi, me kusht që sasia e mallrave përputhet me natyrën e asaj 
ndodhie, numrin e vizitorëve dhe participimin e bartësit të autorizimit në ndodhinë në 
fjalë. 

 
Shënim: kjo nuk vlen edhe për pijet alkoolike, produktet e duhanit apo karburantet; 
 

• Në lidhje me kallëpe, stampa, blloqe, vizatime, skica, instrumente për matje, 
kontroll dhe estim si dhe artikuj tjerë të ngjajshëm – kur ato kanë qenë shfrytëzuar në 
prodhimtari, janë ri-eksportuar dhe së paku 75% të produkteve që rezultojnë nga 
shfrytëzimi i tyre gjithashtu eksportohen (duhet të mbahen evidencat se produktet e 
prodhuara janë eksportuar) 

 
 

• Në lidhje me vegla dhe instrumente speciale që janë dhënë pa pagesë për  
procedin e prodhimit – kur ato ri-eksportohen dhe të gjitha produktet që rezultojnë nga 
shfrytëzimi i tyre gjithashtu eksportohen (duhet të mbahen evidencat se produktet e 
prodhuara janë eksportuar) 

 
 
10.2 Eksportimi i mallrave jashtë Kosovës 
 
(a) Autorizimet e thjeshtëzuara apo të plota – kopjet 1, 2 dhe 3 të DUD-it kanë nevojë të 
plotësohen dhe t’i prezentohen Doganës në zyrën e eksportit. Plotësimi i fushave, e sidomos i 
fushave në vijim duhet të bëhet, dhe atë me informatat në vijim: 
 
Fusha Informatat që duhet plotësuar 

1 Në nënndarjen e parë “EX” dhe në nënndarjen e dytë shifrën 3 
8 Emrin, adresën dhe numrin e TVSH-së, nëse ka, të personit apo ndërmarrjes  
31 Përshkrimi i mallrave me datale të mjaftueshme që mundësojnë identifikimin e mallrave  
33 Shifrën tarifore të mallrave të përshkruara në Fushën 31 
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37 Shifrën e procedurave doganore (KPD) 3153 
   40 Referencat (numrin dhe datën) të deklaratës IM 5 me të cilën mallrat janë futur në 

procedurën e IP 
   44 Referencat (numrin dhe datën) e autorizimit të IP si dhe shifrën e zyrës mbikqyrëse 
   54 Lloji i përfaqësimit (i drejtëpërdrejtë ose i tërthortë), shiko paragrafin 8.2 
 
 
Kopja 3 e deklaratës eksportuese duhet të shfrytëzohet sikur dëshmi e eksporit. Nëse ky 
dokument nuk mund të tregohet atëherë detyrimet e importit, përfshirë edhe kamatën 
kompensuese (nëse e zbatueshme – shiko Pjesën 11), do të ngarkohen nga data që ëahtë bërë 
importimi i mallrave në IP. 
 
(b) Procedura e deklarimit oral – mallrat e referuara në paragrafin 6.1 gjithashtu mund të jenë 
objekt i deklarimit oral të ri-eksportit, duke e shkarkuar procedurën e IP. 
 
(c) Deklarimi përmes çfarëdo akti tjetër – mallrat e referuara në paragrafin 7.1 do të 
konsiderohen se janë ri-eksportuar, duke e shkarkuar procedurën e IP përmes aktit të referuar 
nga paragrafi 7.2. Deklarata për eksport konsiderohet si e bërë dhe pranohet kur personi 
përkatës e lëshon Kosovën.  
 
Procedura e IP, githashtu, do të shkakrohet kur paletat e llojit të njejtë dhe kryesisht me vlerë të 
njejtë janë eksportuar apo ri-eksportuar nga Kosova. 
 
Nën kushtet e Konventës së Gjenevës të datës 21 Janar 1994 mbi Trajtimin Doganor të 
Kontejnerëve Grupor që shfrytëzohen në Transport Ndërkombëtar, Shërbimi Doganor do të lejojë 
procedurën e importit të përkohshëm të shkarkohet nëse eksportohet apo rieksportohet nga 
Kosova një kontejner i të njëjtit lloj apo i të njejtës vlerë. 
 
10.3 Transferimi i mallrave në ndonjë bartës tjetër të autorizimit të IP, Përpunimin e 
Brendshëm (LPB), Deponimi Doganor (DD) apo Zonë të Lirë (ZL)  
 
Për të shkarkuar procedurën e IP përmes ndonjërit prej transferëve të lartëpërmendur, një 
deklaratë e përbërë prej kopjeve 6, 7 dhe 8 të DUD-it duhet t’i prezentohet Doganës. Veçanarisht 
fushat në vijim duhet të plotësohen më informatat në vijim: 
 
Fusha Informatat që duhet plotësuar 
1 Në nënndarjen e parë “IM” dhe në nënndarjen e dytë shifrën 3 
8 Emrin, adresën dhe numrin e TVSH-së, nëse ka, të personit apo ndërmarrjes që i 

pranon (merr) mallrat 
31 Përshkrimi i mallrave me datale të mjaftueshme që mundësojnë identifikimin e mallrave 
33  Shifrën tarifore të mallrave të përshkruara në Fushën 31 
37 Njërën prej Kodeve të Procedurave Doganore (KPD) në vijim: 

- për IP: 53 53 
- për LPB: 5153 (sistemi i pezullimit) apo 4153 (sistemi me kthim) 
- për DD: 7153 
- për ZL: 7853 

40 Referencat (numrin dhe datën) të deklaratës IM 5 me të cilën mallrat e importuara janë 
futur në procedurën e IP 

44 - Referencat (numrin dhe datën) e autorizimit të IP si dhe shifrën e zyrës mbikqyrëse 
- Statusin e mallrave si mallra të IP 

54 Lloji i përfaqësimit (i drejtëpërdrejtë ose i tërthortë), shiko paragrafin 8.2 
 
Nëse mallrat e transferuara në ndonjërën prej procedurave të sipërpërmendura më pas kthehen 
në tregun Kosovar, periudha e kaluar nën procedurën përkatëse do të përfshihet në ngarkimin e 
kamatës kompensuese  (shiko Pjesën 11). 
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Para se bartësi i autorizimit të lejojë që mallrat të heqen nga objekti i tij, ky duhet të ketë dëshmi 
se ato janë futur në procedurën e re. kjo dëshmi do të jetë kopja e deklaratës IM 5 apo IM 7, e 
verifikuar nga Dogana. 
 
10.4 Kalimi në qarkullim të lirë i mallrave të IP  
 
Nëse mallrat e IP lëshohen për shfrytëzim në qarkullim të lirë, detyrimet e importit duhet të 
paguhen. Kamata kompensuese (shiko Pjesën 11) mundet gjithashtu të ngarkohet varësisht nga 
lloji i lirimit të kërkuar të IP. 
 
Deklarata e kalimi në qarkullim të lirë i mallrave të IP e përbërë prej kopjeve 6, 7 dhe 8 ne DUD 
duhet t’i prezentohet zyrës së shkarkimit (në raste të autorizimeve të thjeshtëzuara zyrës hyrëse 
për procedurë, në rast të autorizimit përmes procedurës se deklarimit oral apo në raste të 
autorizimit përmes deklarimit përmes çfarëdo akti tjetër cilës do zyre doganore). Veçanarisht 
fushat në vijim duhet të plotësohen më informatat në vijim: 
 
 
Fusha Informatat që duhet plotësuar 
1 Në nënndarjen e parë “IM” dhe në nënndarjen e dytë shifrën 4 
8 Emrin, adresën dhe numrin e TVSH-së, nëse ka, të personit në emër të të cilit 

detyrimet do të paguhen 
31 Përshkrimi i mallrave me datale të mjaftueshme që mundësojnë identifikimin e mallrave 
33 Shifrën tarifore të mallrave të përshkruara në Fushën 31 
37 Shifrën e procedurave doganore (KPD) 4053 
40 Ku e nevojshme, referencat (numrin dhe datën) të deklaratës IM 5 me të cilën mallrat 

janë futur në procedurën e IP 
44 Referencat (numrin dhe datën) e autorizimit të IP si dhe shifrën e zyrës mbikqyrëse 
47 Shuma e detyrimeve, TVSH-ja dhe kamata kompensuese, nëse ka 
54 Lloji i përfaqësimit (i drejtëpërdrejtë ose i tërthortë), shiko paragrafin 8.2 

 
Përveç mallrave të shënuara më poshtë, shuma e borxhit doganor të shkaktuar do të përcaktohet 
në bazë të elementeve përkatëse taksuese të mallrave të importit (rata e detyrimeve, vlera 
doganore) në momentin e pranimit te deklaratës e cila i vendos ato nën procedurën e IP. 
 
Shuma e borxhit doganor do të përcaktohet në bazë të elementeve përkatëse taksuese në 
momentin e kalimit në qarkullim të lirë për mallrat në vijim: 
  

• Mallrat e ekspozuara apo të shfrytëzuara në ndonjë ndodhi publike (paragrafi 2.19); 
 

• Mallrat që kërkojnë aprovim (paragrafi 2.20); 
 

• Punime artistike, artikuj të koleksionarëve dhe antikvitetet (paragrafi 2.21); and 
 

• Artikuj tjerë nga ata të ri dhe të sapoprodhuar. 
 
10.5 Kalimi në qarkullim të lirë i mallrave që janë objekt i kufizimieve të licencave për  
        import 
 
Është i paraparë për kthimin e mallrave të IP nën ndonjë procedurë tjetër të cilat janë objekt i i 
kufizimeve të licencave, ku personi përkatës duhet së pari të merr leje dhe ta prezentoj atë leje 
me deklaratën e kalimit në qarkullim të lirë të mallrave të IP. Përshkrimi i mallrave gjatë importit 
me kod tarifor njëherit trëgon se a nevojitet leje për import të këtyre mallrave apo jo (“mallrat 
importuese”). Në fushën 44 e DUD-it duhet të shënohet “Politikat tregtare” dhe “Mallrat e IP”.  
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10.6 Asgjësimi 
 
Po që se mallrat, qoftë gjatë hyrjes apo pas, shifet se janë joefektive, të kontaminuara, të 
papërdorshme apo të që nuk mund të shfrytëzohen në çfarëdo mënyre tjetër dhe personi 
përkatës dëshiron t’i asgjësoj ato, ky mundet të bëj këtë pa pagesë të detyrimeve, me kusht se ka 
arritur marreveshje mbi këtë me Doganën. Nëse mbeturinat që dalin nga asgjësimi i këtyre 
mallrave kanë vlerë komerciale, atëherë detyrimet e importit do të ngarkohen mbi vlenrën dhe 
normën e zbatueshme për mbeturina. 
 
Për t’i larguar mallrat nga procedura e IP për asgjësim, bartësi i autorizimit duhet t’i deklaroj 
mallrat në zyrën e shkarkimit me një DUD. Veçanarisht fushat në vijim duhet të plotësohen më 
informatat në vijim: 
 
Fusha Informatat që duhet plotësuar 
1 Në nënndarjen e parë “IM” dhe në nënndarjen e dytë shifrën 9 
8  Emrin, adresën dhe numrin e TVSH-së, nëse ka, të personit të caktuar 
31  - Përshkrimi i mallrave me datale të mjaftueshme që mundësojnë identifikimin e 

  mallrave 
- Detalet e vendit dhe mënyrës së asgjësimit 

33 Shifrën tarifore të mallrave të përshkruara në Fushën 31 
37  Shifrën e procedurave doganore (KPD) 9353 
44  Referencat (numrin dhe datën) e autorizimit të IP si dhe shifrën e zyrës mbikqyrëse 
54 Lloji i përfaqësimit (i drejtëpërdrejtë ose i tërthortë), shiko paragrafin 8.2 

 
Para se bartësi i autorizimit të lejojë që mallrat të largohen nga objekti i tij, ky duhet të këtë 
dëshmi se ato mallra veç janë liruar për procedurën e re. Dëshmi e tillë mund të jetë një kopje e 
deklaratës përkatëse IM 9, e certifikuar nga Dogana ku gjithashtu cekët se a dëshorojnë këta të 
marrin pjesë në asgjësim apo jo. 
 
 
10.7 Borxhi doganor 
 
Një borxh doganor do të lind: 
 

• Nëse një kusht i cili qeverisë vendosjen e mallrave nën IP nuk është përmbushur në 
momentin e deklarimit të mallrave për IP; 

 
• Nëse ndodhë ndonjë dështim në përmbushjen e ndonjë obligimi të detyrueshëm sipas IP, 

p.sh. kushtet e parapara gjatë dhe në momentin e importit nuk janë përmbushur apo 
përdorimi i pasaktë i KPD-ve; apo  

 
• Nëse mallrat e IP nuk janë ri-eksportuar, vendosur nën ndonjë procedurë tjetër doganore 

e cila e shkarkon IP apo nuk janë shfrytëzuar siç është e paraparë në paragrafin 10.1 
(borxhi lind në momentin kur mallrat të jenë lëshuar në ndonjë procedurë tjetër 
doganore). 
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11. Kamata kompensuese 
 
 
11.1 Pse ngarkohet kamata kompensuese? 
 
Kamata kompensuese ngarkohet për mallrat e IP për të parandaluar që shfrytëzuesit të cilët i 
lëshojnë mallrat e tilla në ndonjë procedurë tjetër doganore, që këta të mos përfitojnë ndonjë 
përparësi financiare mbi të tjerët të cilët importojnë në mënyrë të drejt për drejtë për kalim të 
mallrave në qarkullim lirë dhe të cilët nuk e kanë mundësinë e shtyerjes së pagesës e detyrimeve 
eventuale për mallrat e njejtë. 
 
Kamata kompensuese, gjithashtu duhet të paguhet për ish mallrat e IP të cilat janë ri-futur nën 
ndonjë procedurë doganore sipas së cilës detyrimet janë të mënjanuara, p.sh. pezullimi i LPB, 
deponimi doganor apo zona e lirë, të cilat më pas lëshohen në qarkullim të lirë.  
 
11.2 Si llogaritet kamata kompensuese? 
 
Kamata kompesuese llogaritet që nga dita e parë e muajit pas datës së hyrjes së parë të IP në 
Kosovë deri ditën e fundit të muajit kur mallrat të jenë lëshuar në ndonjë procedurë tjetër 
doganore. Nëse mallrat nuk eksportohen deri në fund të periudhës së paraparë, atëherë borxhi 
do të lind qysh në ditën pas skadimimt të datës në fjalë. 
 
Periudha minimale e ngarkimit është një muaj, kjo nënkupton se kurrfarë kamate nuk duhet të 
paguhet për periudha më të vogla se një muaj. Nëse ish mallrat e IP janë transferuar në depo 
doganore, zonë të lirë apo LPB para kalimit të mallrave në ndonjë procedurë tjetër doganore, 
çfarëdo kohe e kaluar nën atë procedurë pezulluese përfshihet në periudhën ngarkuese. 
 
11.3 Norma e kamatës kompensuese   
 
Normat e kamatave kompensuese janë të caktuara për periudhë 3 mujore dhe publikohet nga 
BPK-ja. 
 
Norma e zbatueshme do të jetë norma 2 muaj para muajit në të cilin ka lindur borxhi doganor dhe 
vlen për tërë periudhën nga e cila llogaritet kamata. 
 
 
11.4 Pagesa e kamatës kompensuese 
 
Kamata kompensuese duhet të paguhet përmes deklaratës IM 4 pasi të jenë paguar detyrimet 
doganore. KPD 40 53 duhet të theksohet në fushën 37 dhe në fushën 47 duhet të tregohet 
shuma e kamatës. 
 
11.5 Rrethanat kur kamata kompensuese nuk duhet të paguhet  
 
(a) Jo të gjitha kategoritë e mallrave të lëshuara në ndonjë procedurë tjetër doganore i 
nënshtrohen kamatës kompensuese. Kamata nuk duhet paguar nëse: 
 

• Periudha e kamatës është më e vogël se një muaj; 
 

• Shuma e kamatës që duhet paguar është më e vogël se €20; 
 

• Detyrimet janë siguruar përmes një depoziti me të holla të gatshme që është së paku e 
barabartë me detyrimet eventuale; 

 
• Mallrat janë importuar në IP me lirim të pjesërishëm nga detyrimet e importit; 
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• Mallrat e IP janë lëshuar për në qarkullim të lirë për të marrë qertifikatën preferenciale 
(EUR 1, deklaratën e faturës) për të eksportuar në vendet që japin favorizime. 

 
• Mbeturinat nga asgjësimi i mallrave të IP (shiko paragrafin 10.6) janë lëshuar në 

qarkullim të lirë 
 

• Personi përkatës mundet të dëshmoj se është bërë e pamundur apo jo-ekonomike për t’i 
ri-eksportuar mallrat e IP. Dëshmia me shkrim e cila do të mbështeste deklarimin e tij 
(p.sh. ndonjë shkresë konfirmuese nga furnizuesi i tij i cili refuzon të pranoj mallrat kur 
ato të kthehen), duhet të shoqëroj deklaratën për lëshuar të mallrave në ndonjë 
procedurë tjetër doganore. Gjatë kohës kur është duke u marrë parasysh kërkesa e tij, ky 
duhet të jep garancion i cili do të mbulonte tërë shumën e kamatës eventuale. Ky duhet 
të siguroj se dëshmia e tij demonstron se rrethanat nuk kanë lindur nga neglizhenca apo 
mashtrimi dhe se është e pamundur apo jo-ekonomike për të kryer ri-eksportimin e 
mallrave. Ky gjithashtu duhet të shpjegoj se si kanë ndryshuar rrethanat prej që është 
bërë importimi i mallrave. 

 
(b) Përveç asaj që është përmendur më lartë, kurrfarë kamate nuk do të paguhet as për mallrat 
që janë futur në IP sipas lirimeve në vijim: 
 

• Gjësendet personale (paragrafi 2.1); 
 

• Material për ndihme në raste të fatkeqësive (katastrofave) (paragrafi 2.4); 
 

• Mjete për bartje të zërit, figurave apo të të dhënave, materiale për publicitet (paragrafet 
2.7 and 2.8); 

 
• Artikujt që i nënshtrohen testeve parapëlqyese (paragrafi 2.15); 

 
• Artikuj për ekspozita apo që përdoren për ngjarje publike (paragrafi 2.19); 

 
• Mallrat që kërkojnë aprovim (paragrafi 2.20); 

 
• Punime artistike, artikuj të koleksionarëve dhe antikvitetet (paragrafi 2.21); and 

 
• Artikuj tjerë nga ata të ri dhe të sapoprodhuar të importuar më synim të shitjes përmes 

auksionit  (paragrafi 2.22).  
 
11.6 Shembuj të llogaritjeve të kamatës kompensuese 
 
a) Mallrat janë importuar dhe futur nën IP më 8/4/04 
 
Detyrimi për mallrat = € 710. 
 
Mallrat jane lëshuar në qarkullim të lirë më 19/8/04. 
 
Noprma e kamatës kompenzuese e zbatueshme për këtë periudhë është 10%. 
 
Periudha që ka për t’u zbatuar për qëllime të kamatës është 1/5/04 dei 31/8/04 = 4 muaj. 
 
Kamata kompensuese që duhet paguar = €710 x 10/100 x 4/12 = € 23.6. 
 
Deklarata për kalimi të mallrave në ndonjë procedurë tjetër doganore duhet të shfrytëzohet duke 
përdorur KPD 40 53. 
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b) Mallrat janë importuar dhe futur nën IP më 1/8/04 
 
Detyrimi për mallrat = €480. 
 
Mallrat jane lëshuar në qarkullim të lirë më 28/9/04. 
 
Noprma e kamatës kompenzuese e zbatueshme për këtë periudhë është 10%. 
 
Periudha që ka për t’u zbatuar për qëllime të kamatës është 1/9/04 deri 30/9/04 = 1 muaj. 
 
Kurrfarë kamate nuk duhet paguar për kalim të mallrave në ndonjë procedurë tjetër doganore 
pasi që periudha ngarkuese është më e vogël se 1 muaj. 
 
c) Mallrat janë importuar dhe futur nën IP më 1/8/04 
 
Detyrimi për mallrat = €480. 
 
Mallrat jane lëshuar në qarkullim të lirë më 28/10/04. 
 
Noprma e kamatës kompenzuese e zbatueshme për këtë periudhë është 10%. 
 
Periudha që ka për t’u zbatuar për qëllime të kamatës është 1/9/04 deri 31/10/04 = 2 muaj. 
 
Kamata kompensuese që duhet paguar = €480 x 10/100 x 2/12 = € 8. 
 
Kurrfarë kamate nuk duhet paguar për kalim të mallrave në ndonjë procedurë tjetër doganore 
pasi që kemi shumën nën (de minimis) € 20. 
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12. Mallrat e futura nën IP me deklaratë me shkrim të cilat zakonisht nuk kanë nevojë për 

garancion 
 

• Artikujt pronë e ndonjë avio-kompanie, ndërmarrjeve hekurudhore apo shërbimeve 
postale dhe përdorimi nga këta në trafikun ndërkombëtarë, të cilat i nënshtrohet 
shenjëzimit të qartë 

 
• Paketimet e importuara të zbrazëta (boshe), që bartin shenjëzime të pashlyeshme; 

 
• Material për ndihme në raste të fatkeqësive (katastrofave) i destinuar për organet 

shtetërore apo të aprovuara nga shteti; 
 

• pajisjet mjekësore, kirurgjike dhe laboratorike të destinuara për ndonjë spital apo 
institucion tjetër mjekësor i cili ka nevojë urgjente për pajisje të tilla 
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13. Kodet (shifrat) ë shteteve të ISO-së të perfshiera në standarded ISO 3166 apo 6346 
 

 
Shteti 

 
Kodi (shifra) 

AFRIKA JUGORE ZA 

ALGJERI  DZ 

ANDORA  AD 

ANGOLA  AO 

ARABIA SAUDITE SA 

ARGJENTINA  AR 

ARMENIA  AM 

AUSTRALIA  AU 

AUSTRIA  AT 

AVGANISTANI AF 

AZERBEIXHANI  AZ 

BAHAMAT  BS 

BANGLADESHI  BD 

BARBADOSI  BB 

BELGJIKA  BE 

BELIZA  BZ 

BELLORUSIA BY 

BENINI  BJ 

BERMUDAT  BM 

BOLIVIA  BO 

BOSNA DHE HERCEGOVINA  BA 

BOTSVANA  BW 

BRAZILI  BR 

BULLGARIA  BG 

BURKINA FASO  BF 

BURUNDI  BI 

BUTANI BT 

ÇADI TD 
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Shteti 

 
Kodi (shifra) 

DANIMARKA  DK 

DOMINIKA  DM 

EGJIPTI  EG 

EKUADORI  EC 

EL SALVADORI  SV 

EMIRATET E BASHKUARA ARABE  AE 

ERITREA  ER 

ESTONIA  EE 

ETIOPIA  ET 

FINLANDA FI 

FIXHI  FJ 

FRANCA FR 

GABONI  GA 

GAMBIA  GM 

GANA  GH 

GJEORGJIA GE 

GJERMANIA DE 

GJIBRALTARI  GI 

GJIBUTI DJ 

GRENADA  GD 

GREQIA GR 

GUADALUP  GP 

GUAJANA  GY 

GUATEMALA  GT 

GUIANA FRANCEZE  GF 

GUINE  GN 

GUINEA E RE PAPUA PG 

GUINEA EKUATORIALE GQ 

GUINE-BISAU  GW 
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Shteti 

 
Kodi (shifra) 

HAITI  HT 

HOLANDA  NL 

HONDURASI  HN 

HONG KONGU  HK 

HUNGARIA HU 

INDIA  IN 

INDONESIA  ID 

IRAKU IQ 

IRANI IR 

IRLANDA IE 

ISHUJT MALDIVE  MV 

ISLANDA IS 

ITALIA IT 

IZAELI IL 

JAPANI  JP 

JEMENI YE 

JORDANI JO 

KAMBOXHA KH 

KAMERUNI CM 

KANADA  CA 

KAZAKISTANI  KZ 

KENIA  KE 

KILI CL 

KINA  CN 

KIRGISTANI KG 

KOLUMBIA  CO 

KONGO  CG 

KOREA KP 
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Shteti 

 
Kodi (shifra) 

KOREA, REPUBLIKA DEMOKRATIKE 
POPULLORE   

FR 

KOSTA RIKA  CR 

KÔTE D'IVOIRE  CI 

KROACIA HR 

KUBA  CU 

KUVAJTI KW 

LAOSI LA 

LATVIA  LV 

LESOTO  LS 

LIBANI  LB 

LIBERIA  LR 

LIBIA  LY 

LIHTENSHTAJNI  LI 

LITUANIA  LT 

LUKSEMBURGU LU 

MACEDONIA, ISH REPUBLIKA E 
JUGOSLLAVISË

MK 

MADAGASKARI MG 

MAKAU  MO 

MALAJZIA  MY 

MALAUI  MW 

MALI  ML 

MALTA  MT 

MARTINIKE  MQ 

MAURITANIA  MR 

MAURITUSI  MU 

MBRETËRIA E BASHKUAR GB 

MEKSIKO  MX 
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Shteti 

 
Kodi (shifra) 

MIANMARI MM 

MOLDAVIA MD 

MONGOLIA  MN 

MONTSERATI MS 

MOROKO  MA 

MOZAMBIKU  MZ 

NAMIBIA  NA 

NEPALI NP 

NIGER  NE 

NIGERIA  NG 

NIKARAGUA                                       NI 

NORVEGJIA NO 

OMANI  OM 

PAKISTANI  PK 

PANAMAJA PA 

PARAGVAJI  PY 

PERUJA PE 

POLINEZIA FRANCEZE  PF 

POLONIA  PL 

PORTUGALI PT 

PUERTO RIKO  PR 

QIPRO  CY 

REPUBLIKA DOMINIKANE  DO 

REPUBLIKA E ÇEKISË  CZ 

REPUBLIKA QËNDRORE AFRIKANE CF 

RRIPI I GAZËS DHE GJERIKO GJ 

RUANDA  RW 

RUMANIA  RO 
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Shteti 

 
Kodi (shifra) 

RUSIA, FEDERATA E  RU 

SENEGALI SN 

SËRBIA DHE MALI I ZI  CS 

SHQIPËRI  AL 

SHRI LANKA  LK 

SHTETET E BASHKUARA TE AMERIKËS US 

SIERRA-LEONE  SL 

SINGAPURI SG 

SIRIA,  SY 

SLLOVAKIA  SK 

SLLOVENIA  SI 

SOMALIA  SO 

SPANJA  ES 

SUDANI  SD 

SUEDIA SE 

SURINAMI  SR 

TAGJIKISTANI  TJ 

TAJLANDA  TH 

TAJVANI TW 

TANZANIA TZ 

TOGO  TG 

TRINIDADI DHE TOBAGO  TT 

TUNIZIA  TN 

TURKMENISTANI  TM 

TURQIA  TR 

UGANDA  UG 

UKRAINA  UA 

URUGVAJI UY 
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Shteti 

 
Kodi (shifra) 

UZBEKISTANI  UZ 

VENECUELA  VE 

VIETNAMI  VN 

XHAMAJKA  JM 

ZAMBIA  ZM 

ZELANDA E RE NZ 

ZIMBABVEJA ZW 

ZVICRRA  CH 
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14. Kërkesë për autorizim të ploatë të shfrytëzimit të të procedurës së importit të 
përkohëshëm 

 
 
 
 
 
 

 
UNMIK CUSTOMS SERVICE 

SHËRBMI DOGANOR I UNMIK-ut 
CARINSKA SLUŽBA UNMIK-a 

 

 
KËRKESË PËR AUTORIZIM TË SHFRYTËZIMIT 

TË PROCEDURËS SË IMPORTIT TË PËRKOHSHËM 
 

1. Aplikuesi 
Shënoni emrin e plotë dhe adresën e aplikuesit. Aplikuesi është personi të cilit duhet ti lëshohet autorizimi. 
 
 
 
2. Lloji i kërkesës 
Duhet të cekët lloji i kërkesës. Llojiet janë dhënë më poshtë.. 

 Kërkesë e parashtruar për here të parë 
 Kërkesë për ndryshim apo ripërtrirje të autorizimit  

(gjithashtu shenoni numrin e e autorizimit përkatës ) 

3. Vendi dhe llojet e të dhënave 
Sheno vendin e të dhënave. Të dhënat nënkupton të gjitha informatat e nevojshme dhe detalet teknike, gjë që i 
mundëson shërbimit doganor të mbikqyr dhe kontrollon procedurën e importit të përkohshëm.. 
 
 
 
 
4. Periudha e vlefshmërisë së autorizimit 
Sheno ne (a) datën në të cilën dëshironi që të filloj vlefshmëria e autorizimit. Një datë e skadimit të afatit të autorizimit 
duhet tëpropozohet në (b). Po që se nuk e propozoni një Data, dogana do të ju caktoj një. 
 
 (a)  (b)  

 
5. Mallrat për t’u vendosur nën procedurën e importit të përkohshëm (mallra importi) 
- Kodi tarifor: sipas tarifes doganore te Kosovës (tetë shifra) 
- Përshkrimi: përshkrimi tregtar dhe/ose teknik 
- Sasia: sheno sasinë e përafërt të mallërave për t’u vendosur nën procedurë 
- Vlera: sheno vlerën e përafërt në euro të mallërave për t’u vendosur nën procedurë 
Kodi tarifor Përshkrimi Sasia Vlera 
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6. Neni në bazë të cilit zbatohet autorizimi 
Sheno nenin e udhëzimit në fuqi në bazë të cilit.përdorimi i paraparë në pikën 7kualifikohet për import të përkohshëm. 
 
 
7. Detalet e aktiviteteve të planifikuara 
Përshkruaj natyrën e aktiviteteve të planifikuara (p.sh. detalet shfrtëzimit) që duhet të kryhen në mallërat e importuara 
brenda procedures së importit të përkohshëm. Gjithashtu, sheno vendin(et) përkatës(e) ku do të përdoren mallërat. 
 
 
 
 
 
 
 
8. Zyra(et) doganore 
Sheno zyrën(et) e propozuar doganore 
(a) e hyrjes 
 

 

(b) e shkarkimit 
 

 

(c) e mbikqyrjes 
 

 

9. Identifikimi 
Sheno së paku një nga mënyrat e identifikimit në vijim: 

 Numri serik spo numri i prodhuesit 
 Plumbosja dhe mënyrat tjera identifikuese 
 Marrja e mostrave, ilustrimeve apo përshkrimeve teknike 
 Kryerja e analizave 
 Mënyra tjera identifikuese (të ceken) 

 
10. Periudha e shkarkimit (muajt) 
Sheno periudhen e përafërt të nevojshme për operacionet që duhet të kryhen brenda procedures importit të përkohshëm. 
Periudha fillon kur mallërat e importit të jenë vendosur nën procedurën doganore. Periudha përfundon kur mallërat apo 
produktet të jenë caktuar për ndonjp trajtim të ri të aprovuar doganor apo shfrytëzim. 
 
 
 
 
 
 
 
Nënshkruar ……………………...……….. 
 
Emri ……………………………….………. 
 

 
 
 
 
Data ………………………………………… 
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15. Autorizimi i plotë për import të përkohëshëm 
 

 
 
 
 
 

 
UNMIK CUSTOMS SERVICE 

SHËRBMI DOGANOR I UNMIK-ut 
CARINSKA SLUŽBA UNMIK-a 

 

 
AUTORIZIM PËR IMPORT  

TË PËRKOHËSHËM 
 
 

Nr i referencës . ………. të ………. 
 

Ky autorizim i referohet kërkesës së datës …………………., nr. ref. …………… 
 

1. Bartësi i autorizimit 
 
 
 
 
 
2. Vendi dhe llojet e të dhënave 
 
 
 
 
 
3. Periudha e vlefshmërisë së autorizimit 
 
 
Ky autorizim është valid për hyrjet nën procedura deri më ………………………………… 
 
4. Mallrat për t’u vendosur nën procedurën e importit të përkohshëm (mallra importi) 
 
Tariff Code Description Quantity Value 

    

    

    

    

    

    

    

5. Neni në bazë të cilit ipet autorizimi 
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6. Aktivitetet e autorizuara 
 
Shfrytëzimi i autorizuar: 
 
Vend-i/et ku mund të kryhe-t/n aktivitet-i/et: 
 
 
 
7. Zyra(et) doganore 
 
(a) e hyrjes 
 

 

(b) e shkarkimit 
 

 

(c) e mbikqyrjes 
 

 

8. Masat Identifikuese 
 
(a) në hyrje: 
 
 
(b) gjatë shkarkimit: 
 
 
 
9. Periudha e shkarkimit 
 
 
 
 
 

 
Vula 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nënshkrimi ………………………….. 
 
Emri ………………………...……. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Data ……………… 
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	PËRMBAJTJET 
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