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1. Hyrje dhe ideja e përgjithshme 
 
 
1.1 Për çka bën fjalë ky doracak? 
 
Këtu shpjegohet procedura doganore me emrin Përpunimi nën Kontrollin Doganor (PKD). 
 
Me vendosjen e mallrave të importuara nën procedurën e PKD me qëllim të përpunimit të mëtejshëm në 
Kosovë, mund të përfitohet nga lehtësimet nga detyrimet e importit atëherë kur mallrat e përpunuara 
deklarohen për qarkullim të lirë. Këto udhëzime shpjegojnë qëllimin e procedurës dhe kushtet në të cilat 
mund të kërkohet lirimi nga detyrimet. 
 
 
1.2 Qëllimi i përpunimit nën kontrollin doganor (PKD) 
 
Tarifa doganore është e organizuar në atë mënyrë që në të shumtën e rasteve mallrat e përpunuara 
(prodhuara) bartin një normë më të lartë të detyrimeve sesa lënda e parë ose pjesët përbërëse nga të 
cilat prodhohen ato. Në disa raste megjithatë, produktet finale tërheqin një normë më të vogël të 
detyrimeve sesa mallrat prej të cilave janë prodhuar. Në disa raste këto anomali të tarifës mund të bëjnë 
më ekonomike që të importohen produktet e gatshme direkt nga jashtë Kosovës, sesa të importohet 
lënda e parë ose pjesët përbërëse dhe të prodhohen produktet në Kosovë. 
 
Procedura PKD është masë lehtësuese tregtare, që ka për qëllim të inkurajojë përpunimin në Kosovë 
duke lejuar disa lëndë të para ose komponente të caktuara të importohen përmes procedurës së 
pezullimit të detyrimeve. Pas përpunimit, produktet e përpunuara mund të deklarohen për qarkullim të lirë 
me normë më të ulët që u përgjijget atyre nga norma që i përgjigjet lëndës së parë. 
 
 
1.3 Ligji 
 
Ligji mbi PKD gjendet në Kodin doganor të Kosovës dhe në Udhëzimin Administrativ Nr. 8 të datës 10 
Qershor 2004 i cili parashtron dispozitat për procedurat doganore. 
 
Ky doracak nuk është ligj. Në të paraqiten pikëpamjet e Doganës së UNMIK-ut në lidhje me ligjin dhe 
asgjë këtu nuk e zëvendëson ligjin. 
 
Një person që bën një deklaratë të rrejshme apo jep informata të pavërteta në lidhje me mallrat e 
importuara ose të përpunuara sipas kësaj procedure mund t’i nënshtrohet dënimeve të parapara me 
Kodin Doganor të Kosovës. 
 
 
1.4 Si funksionon PKD 
 
Duke shfrytëzuar procedurën PKD, një person mund: 
 

• të importojë mallra prej jashtë Kosovës me detyrime të pezulluara të importit; 
 

• t’i përpunojë ato në objektet e tij, ose t’i përpunojë dikush tjetër për të; dhe 
 

• të paguajë detyrimet në normën që i përgjigjet produkteve të përpunuara (e jo mallrave të 
importit) atëherë kur t’i vendos ato në qarkullim të lirë. 

 
Ai person normalisht do të kursejë të holla nëse norma e detyrimeve në produktet e përpunuara është më 
e vogël se norma e detyrimeve në mallrat e importit. 
Nëse norma e detyrimit në mallrat e importit është e njejtë me normën e detyrimeve në produktet e 
përpunuara atëherë nuk do të ketë një përparësi (përfitim) në nivelin e detyrimeve prandaj edhe nuk 
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duhet të përdoret PKD. Mallrat mund të importohen direkt në procedurë PKD, ose të transferohen në 
PKD nga një procedurë tjetër doganore, siç është për shembull deponimi doganor. Para se të fut mallrat 
në procedurë PKD një person duhet gjithsesi të jetë i autorizuar për të përdorur këtë procedurë. 
 
 
1.5 Personat që kualifikohen (që kanë të drejtën e shfrytëzimit të procedurës) 
 
Për të vendosur mallrat në procedurë një person duhet: 
 

• të jetë i vendosur në Kosovë; 
 

• të jetë vetë personi që i kryen operacionet e përpunimit ose personi që e organizon kryerjen e 
atyre operacioneve; dhe 

 
• të jetë i autorizuar nga Dogana e UNMIK-ut për të shfrytëzuar procedurën. 

 
Një person i vendosur në Kosovë do të thotë: 
 

• në rastin e një personi fizik, ai person që zakonisht është me banim në Kosovë, dhe 
 
• në rastin e një personi juridik ose të një grupi të personave, ai person që ka zyrën e regjistruar të 

veten, zyrën qëndrore ose një ndërmarrje afariste të përhershme në Kosovë. 
 
Një person mund të organizojë që operacionet e përpunimit t’i kryejë dikush tjetër në emër të tijin por, 
pasi që ai është bartësi i autorizimit atëherë ai është përgjegjës për pagesën e çfarëdo detyrimi përkatës 
në mallrat e importit ose në ato të përpunuara. 
 
 
1.6 Përpunimet që kualifikohen (që lejohen) 
 
Dogana e UNMIK-ut mund të autorizojë operacionet e përpunimit vetëm nëse: 
 

• mund të konstatohet se produktet e përpunuara janë përfituar nga mallrat e importit; 
 

• nuk do të ishte e mundshme ekonomikisht që mallrat e përpunuara të kthehen në gjendjen e tyre 
origjinale (të parë); dhe 

 
• përdorimi i procedurës bën të mundur që veprimtaritë përpunuese të zhvillohen ose të mbahen 

në Kosovë pa i dëmtuar interesat thelbësore të prodhuesve të mallrave të ngjajshme në Kosovë. 
 
Në varësi nga kushtet e mësipërme, përmes procedurës PKD çfarëdo lloji i mallrave mund të kalojë nëpër 
çfarëdo lloji të përpunimit dhe si rezultat të fitohen produkte që i nënshtrohen një shume më të ulët të 
detyrimeve të importit sesa ajo shumë që zbatohet për mallrat e importit. 
 
PKD poashtu vlen për ato mallra të cilat duhet t’u nënshtrohen operacioneve të caktuara për të vërtetuar 
se ato janë në pajtim me kërkesat teknike për lejimin e tyre në qarkullim të lirë. Kjo procedurë nuk 
zbatohet për mallrat e importuara që kanë specifika karakteristike siç janë për shembull kompjuterët të 
cilët më pas zbulohet se nuk i përmbushin kushtet individuale që janë kërkuar. 
 
Materiali ambalazhues – nëse produkti final i përpunuar ka për t’u paketuar në kavanoz/ shishe/ kuti 
kartoni për shitje me pakicë dhe kjo përbën një pjesë të operacionit të përgjithshëm përpunues atëherë 
këto materiale mund të përfshihen në cilëndo kërkesë për shfrytëzimin e procedurës. 
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1.7 Deklarimi i mallrave të procedurës së lirimit për përpunim të brendshëm nën procedurën PKD 
 
Një person mund të ketë mundësi të fut produktet dytësore të një përpunimi të brendshëm (LPB) për në 
procedurën PKD, (për shembull, për të futur në përdorim materialet e shfrytëzuara në përpunimin LPB), 
mirëpo ai mund të vendosë produktet kompensuese të një përpunimi LPB nën PKD vetëm nëse mallrat e 
importit të LPB-së në gjendjen e tyre origjinale do të lejoheshin për PKD. 
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2. Kushtet e PKD-së 

 
 
2.1 Identifikimi i mallrave të përpunuara 
 
Teorikisht, nëse ekziston një përparësi në aspektin e detyrimeve që mund të shfrytëzohet për produktet e 
përpunuara, atëherë çfarëdo përpunimi mund të ndërmerret në çfarëdo lloji të mallrave. Megjithatë, 
Dogana e UNMIK-ut mund te jep autorizimin vetëm për ato operacione përpunimi me të cilat mallrat e 
importit pësojnë ndryshime të tilla ashtu që nuk do të jetë e mundshme ekonomikisht që ato të kthehen 
në të njejtën gjendje siç kanë qenë kur janë importuar. 
 
Poashtu është e domosdoshme të ekzistojë mundësia e identifikimit të mallrave të importit në produktet e 
përpunuara. Kur kjo nuk mund të arrihet atëherë përpunuesi duhet të jetë në gjendje që me anë të 
dëshmive dokumentare të tregojë se mallrat e importit janë përdorur për të prodhuar produktet e 
përpunuara. Ai mund të shfrytëzojë dokumentet komerciale siç janë faturat dhe letërkëmbimet 
(korrespondenca), numrat serik ose shenjat tjera dalluese, mostra ose ilustrime për të identifikuar mallrat 
e importit. Ai duhet të precizojë në kërkesën e tij se cilat mjete identifikimi kanë për t’u përdorur. 
 
 
2.2 Periudha për shkarkim 
 
Kjo është periudha kohore prej deklarimit të mallrave për procedurën PKD deri te shkarkimi i procedurës 
duke i deklaruar produktet e përpunuara për në qarkullim të lirë ose për një “përdorim ose trajtim tjetër të 
aprovuar doganor”. 
 
Periudha për shkarkim varet nga nevojat e aplikuesit dhe duhet të precizohet në aplikacion. 
 
Nëse periudha për shkarkim ka gjasa që të jetë më e gjatë se sa është deklaruar në fillim atëherë bartësi 
i autorizimit duhet të njoftojë zyrën doganore mbikqyrëse dhe të kërkojë zgjatjen e afatit. Kjo zakonisht do 
të lejohet me kusht që ka vonesa në përpunimin e mallrave të importit mund të arsyetohet. 
 
 
2.3 Koeficienti i shfrytëzimit 
 
Koeficienti i shfrytëzimit është sasia e produktit të përpunuar që ka për t’u përfituar nëse përpunohet një 
sasi e caktuar e mallrave të importit. Përdoret për konstatuar sasinë e mallrave të importit që janë 
përdorur në përpunim, ashtu që Dogana të mund të bindet se mallrat e importit janë llogaritur si duhet. 
Kur të llogaritet koeficienti i shfrytëzimit aplikuesi duhet të merr parasysh edhe ato mallra importi që do të 
shpenzohen gjatë procesit përpunues, pasi që lehtësimet doganore jepen poashtu edhe për elemente që 
konsumohen. 
 
Në rastet kur prodhimi ka të bëjë me montimin e pjesëve përbërëse, metoda më e sigurtë e konstatimit të 
koeficientit të shfrytëzimit është në formë të tabelës, ose “listës së materialeve”, në të cilin paraqiten sasia 
dhe lloji i secilit komponent të përfshirë në produktin e gatshëm (të përpunuar). 
 
Koeficienti i pritur i shfrytëzimit ose metoda me të cilin do të llogaritet duhet të përmendet në aplikacion. 
Nëse aplikacioni i tij përfshin më tepër se një operacion përpunimi, atëherë aplikuesi duhet të jep 
koeficientin e shfrytëzimit për secilin operacion përpunimi. Në rastet kur nuk dihet koeficienti i shfrytëzimit 
në momentin e aplikimit ose nëse ky koeficient mund të ndryshojë, aplikuesi duhet të shënojë në 
aplikacionin e tij se ai ka për qëllim të shfrytëzojë të dhënat e prodhimit si bazë për caktimin e koeficientit. 
Nëse ai ka shënuar koeficientin e shfrytëzimit në fletëaplikacion ndërsa ai koeficient ndryshon ose është i 
pasaktë, ai duhet menjëherë të njoftojë zyrën mbikqyrëse. 
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2.4 Kushtet ekonomike 
 
Autorizimi për përpunimin nën kontrollin doganor në princip do të jepet vetëm nëse procedura ndihmon 
në krijimin ose vazhdimësinë e aktivitetit përpunues në Kosovë pa ndikuar negativisht në interesat 
thelbësore të prodhuesve të mallrave të ngjashme në Kosovë.  
 
Dogana e UNMIK-ut do t’a konsiderojë këtë kusht ekonomik të përmbushur përveç nëse mund të 
dëshmohet se janë dëmtuar rëndë interesat thelbësore të prodhuesve tjerë të mallrave të ngjajshme të 
Kosovës. 
 
 
2.5 Rregullat që kanë të bëjnë me origjinën dhe kufizimet sasiore 
 
Autorizimi për përpunimin nën kontrollin doganor nuk do të jepet nëse përdorimi i procedurës mund të 
rezultojë në shmangien e efektit të rregullave në lidhje me origjinën dhe kufizimet sasiore që aplikohen 
për mallrat e importuara. 
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3. Autorizimi 

 
 
3.1 Kur të aplikohet për autorizim 
 
Zakonisht një person duhet të aplikojë për një autorizim për procedurën PKD së paku një muaj para se ai 
të ketë nevojë për të shfrytëzuar procedurën.  
 
Kur një person aplikon ai duhet të jep sa më shumë informata që është e mundshme në lidhje me mallrat 
që ka për t’i importuar si dhe për operacionet përpunuese që planifikon të kryejë. Dogana e UNMIK-ut 
duhet të merr një vendim për kërkesën brenda 60 ditëve pasi të ketë pranuar të gjitha informatat e 
nevojshme për të marrë atë vendim, por nëse është e nevojshme edhe të kërkojë nga aplikuesi informata 
shtesë, gjë me të cilën mund të vonohet dhënia e autorizimit. 
 
 
3.2 Kushtet themelore për autorizim 
 
Para se Dogana e UNMIK-ut të jep një autorizim për PKD ata duhet të vërtetohen se: 
1  Aplikuesi është i vendosur në Kosovë (shih paragrafin 1.5) 
2  Mallrat e importit mund të identifikohen në produkte të përpunuara për shembull me anë 

të mostrave, ilustrimeve, specifikacionit teknik e kështu me rradhë (shih paragrafet 1.6 
dhe 2.1) 

3. Mallrat pas përpunimit nuk mund të kthehen ekonomikisht në përshkrimin ose gjendjen që 
kanë qenë atëherë kur janë vendosur në procedurë (shih paragrafet 1.6 dhe 2.1) 

4 Procedura nuk shfrytëzohet për t’iu shmangur efekteve të rregullave që kanë të bëjnë me 
origjinën dhe me kufizimet sasiore të zbatueshme për mallrat e importit (shih paragrafin 
2.5) 

5 Janë përmbushur kushtet ekonomike (shih paragrafin 2.4) 
5  Ata kanë mundësi te mjaftueshme për të mbikqyrë mbarëvajtjen e procedurës së PKD si 

dhe për të kryer kontrollet e duhura të sistemeve të kontrollit dhe evidencës së bartësit të 
autorizimit dhe të mallrave që futen në procedurë   

 
 
3.3 Si aplikon një person për një autorizim? 
 
Ai duhet të plotësojë formularin në Pjesën 9. Fletëaplikacioni i plotësuar dhe i nënshkruar i dërgohet 
Drejtorit Gjeneral të Doganës së UNMIK-ut. Nëse aplikacioni mbulon më tepër se një kompani në 
Kosovë, atëherë duhet të jepen të dhënat për mallrat që kanë për të hyrë dhe operacionet që kanë për t’u 
kryer nga secili përpunues, duke përfshirë edhe renditjen dhe lokacionet.  
 
Nëse një person dëshiron të importojë ose të pranojë mallra para se të mirret vesh rezultati i kërkesës së 
tij atëherë ai duhet të kontaktojë Doganën e UNMIK-ut menjëherë. 
 
Nëse kërkesa pranohet atëherë personit do t’i jepet autorizimi i cili do të ketë formën e paraqitur në 
Pjesën 10 bashkë me detalet e kushteve të procedurës dhe emri dhe shifra e zyrës doganore përgjegjëse 
për autorizimin, d.m.th zyrës mbikqyrëse. 
 
Numri i autorizimit duhet të shënohet në të gjitha dokumentet zyrtare të procedurës PKD dhe në të gjitha 
korrespondencat me Doganën e UNMIK-ut. 
 
3.4 Vizitat nga Dogana 
 
Dogana e UNMIK-ut do të organizojë vizita te aplikuesi për të vërtetuar, dhe nëse është nevoja për të 
qartësuar, informatat që i ka dhënë ai në fletëaplikacionin e tij. Kjo poashtu do të jetë një rast për të 
shpjeguar procedurën PKD më detalisht duke e këshilluar aplikuesin për çka duhet të bëj ai, për shembull 
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për të mbajtur evidencën. Në anën tjetër, kjo vizitë do t’i jep rastin edhe aplikuesit për të ngritur ndonjë 
çështje që nuk e ka kuptuar tërësisht. 
 
Gjatë periudhës së autorizimit mund të bëhen vizita të mëtejshme nga ana e Doganës së UNMIK-ut për 
të kontrolluar shënimet e tij për t’u kujdesur që ai është duke iu përmbajtur të gjitha kushteve të 
autorizimit. 
 
Bartësi i autorizimit duhet të mbajë të gjitha shënimet në lidhje me transakcionet e tij të PKD për 3 vite 
pasi të skadojë autorizimi. Dogana e UNMIK-ut prapë mund të kryejë vizita gjatë kësaj periudhe. Ai duhet 
t’i ketë në dispozicion këto shënime nëse oficerët e Shërbimit Doganor të UNMIK-ut kërkojnë të kryejnë 
një kontroll. 
 
 
3.5 Periudha (afati) i autorizimit 
 
Periudha për të cilën jepet një autorizim për PKD varet nga nevojat e aplikuesit, por zakonisht autorizimi 
nuk jepet për një periudhë më të gjatë se 2 vjet nga data kur fillon të zbatohet.  
 
Kur të skadon afati i autorizimit bartësi i autrizimit duhet të aplikojë për përtrirje të autorizimit, shih 
paragrafin 3.10, nëse dëshiron të vazhdojë të shfrytëzojë procedurën. 
 
 
3.6 Refuzimi i kërkesës për autorizim 
 
Nëse refuzohet një kërkesë, atëherë personi përkatës nuk do të ketë të drejtën që të deklarojë mallra nën 
procedurën PKD. Dogana e UNMIK-ut do t’a njoftojë atë me shkrim për arsyet për marrjen e këtij vendimi. 
Personi përkatës ka të drejtën e ankesës kundër këtij vendimi. 
 
 
3.7 Mbajtja e evidencës 
 
Bartësi i autorizimit duhet të mbajë evidencë për të gjitha mallrat që ai i importon për t’i përpunuar përmes 
procedurës PKD. Këto shënime duhet të tregojnë: 
 

• llojin e mallrave të importit; 
 

• operacionet e përpunimit të cilat kryhen; 
 

• cilat janë produktet e përpunuara; dhe 
 

• në cilën mënyrë largohen produktet e përpunuara ose mallrat e papërpunuara nga procedura. 
 
Bartësi i autorizimit duhet të ketë mundësi të shfrytëzojë evidencën e tij komerciale, por Dogana e 
UNMIK-ut mund të kërkojë nga ai që t’a përshtat atë evidencë në mënyrë që të tregohen ato informata që 
janë të nevojshme për të mbështetur kërkesat e tij për lirim nga detyrimet. 
 
 
3.8 A mund të mbahet evidenca në kompjuter? 
 
Nëse bartësi i autorizimit dëshiron të mbajë evidencën e tij të procedurës PKD në një sistem kompjuterik 
ose në mjete tjera elektronike, ai duhet të njoftojë Doganën e UNMIK-ut për këtë në momentin kur bën 
kërkesë për autorizim. Dogana e UNMIK-ut duhet të bëj përgatitjet e duhura për t’u vërtetuar se ai sistem 
i përmbush kërkesat e tyre. Bartësi i autorizimit poashtu duhet të sigurojë informata tjera teknike dhe të 
ofrojë ndihmë për personelin e Doganës nëse ata kërkojnë. 
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3.9 Përmirësimi ose ndryshimi i autorizimit 
 
Nëse ndryshojnë rrethanat e bartësit të autorizimit pasi të ketë marrë autorizimin, ai duhet të njoftojë 
Doganën e UNMIK-ut me shkrim menjëherë. Si bartës i autorizimit ai është i obliguar të kujdeset që të 
gjitha detalet në autorizimin e tij të jenë aktuale dhe të sakta. 
 
Nëse një bartës i autorizimit dëshiron të shfrytëzojë një operacion tjetër të përpunimit, ose të përpunojë 
një lloj tjetër të mallit, ai duhet të bëjë një kërkesë të veçantë në Doganën e UNMIK-ut. 
 
 
3.10 Ndryshimet e emrit të biznesit ose statusit juridik  
 
Nëse bartësi i autorizimit ndryshon emrin e biznesit pa ndryshuar statusin juridik, ai duhet njoftuar 
Doganën e UNMIK-ut. Autorizimi i tij mund të ndryshohet për të paraqitur emrin e ri të biznesit.  
 
Nëse bartësi i autorizimit e ndryshon statusin juridik të biznesit, p.sh duke u shndërruar në kompani 
aksionare, ose nëse ai merr kontrollin e një afarizmi që është i autorizuar më herët, ai do të duhet të 
aplikojë për autorizim për subjektin e ri juridik nëse ka ndërmend të përdorë edhe më tutje PKD. 
 
 
3.11 Përtrirja e autorizimit 
 
Nëse bartësi i autorizimit dëshiron të ripërtrijë autorizimin, dhe mallrat dhe operacionet përpunuese të 
përfshira mbeten të pandryshuara ai duhet të aplikojë me shkrim në Doganën e UNMIK-ut, jo më vonë se 
një muaj para skadimit të afatit të autorizimit ekzistues. Ai nuk do të ketë nevojë të plotësojë një kërkesë 
të veçantë 
 
Si bartës i autorizimit është në përgjegjësinë e tij që të kujdeset për të aplikuar për të përtrirë autorizimin 
nëse ende i duhet. Nuk është detyrë e Doganës që t’i përkujtojë ata.  
 
 
3.12 Anulimi i një autorizimi 
 
Nëse rrethanat e bartësit të autorizimit ndryshojnë dhe ai nuk ka nevojë më për një autorizim për të 
përdorur PKD, ai mund të anulojë autorizimin e tij duke njoftuar me shkrim Doganën e UNMIK-ut. Në 
letrën e tij duhet të konfirmohet data nga e cila kërkohet anulimi i autorizimit.  
 
Dogana e UNMIK-ut mund të anulojë një autorizim nëse zbulohet se është lëshuar mbi baza të 
informatave jo të sakta dhe komplete. Në rrethana të tilla bartësi i autorizimit mund të kërkohet që të 
paguajë shumën e detyrimeve të importit për të cilat është liruar në bazë të autorizimit. Dogana e UNMIK-
ut mund poashtu të anulojë autorizimin nëse nuk janë përmbushur kushtet e autorizimit. 
 
Dogana e UNMIK-ut do të njoftojë me shkrim bartësin e autorizimit për arsyet e anulimit të autorizimit. 
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4. Importimi i mallrave përmes procedurës PKD 

 
 
Në këtë Pjesë shpjegohet si të importohen/futen mallrat nën procedurën PKD. 
 
4.1 Si të futen mallrat nën PKD? 
 
Një deklaratë në një DUD duhet të plotësohet me informatat në vijim: 
 
Fusha  Informatat që duhet shënuar 
1 Në nënndarjen e parë “IM” dhe në nënndarjen e dytë të shënohet shifra 9. 
8 Emri, adresa dhe numri i TVSH-së së bartësit te autorizimit, nëse e posedon. 
31 përshkrimi i hollësishëm i mallrave ashtu si kërkohet për t’u dhënë në autorizim   
33 Kodi tarifor për mallrat e shënuara në fushën 31 
37 Kodi i Procedurës Doganore (KPD) në vargun 91. Kodi i dytë dy-shifror (procedura 

paraprake) që përdoret varet nëse mallrat janë importuar direkt nga jashtë Kosovës (00) 
ose nëse ato vijnë nga një procedurë paraprake (për shembull deponimi doganor 71, 
procedura e përpunimit të brendshëm-sistemi me pezullim 51) 

44 Referencat (numri dhe data) e autorizimit për PKD si dhe shifra e zyrës mbikqyrëse 
47 Llogaritja e detyrimeve. Duhet të sigurohet një garancion për atë shumë (shih paragrafin 

4.3). 
54 Lloji i përfaqësimit (direkt ose indirekt), shih paragrafin 4.2 
D/J Masat identifikuese që aplikohen, periudha e shkarkimit (shih paragrafin 2.2) në përputhje 

me periudhën e shënuar në autorizim ose për rastet përkatëse– vazhdimin e kësaj 
periudhe. Këto të dhëna duhet të shënohen nga oficeri doganor dhe të konfirmohen me 
vulë të Doganës  

 
 
4.2 Autorizimi i palës së tretë për të vepruar në emër të bartësit të autorizimit  
 
Mbajtësi i autorizimit mund të përdorë një palë të tretë, psh. agjent doganor ose shpediter për të plotësuar 
deklaratat në emër të tij mirëpo ai duhet të ketë kujdes që t’i jep instruksione të qarta me shkrim për 
mallrat që kanë për t’u futur në procedurën PKD. Përfaqësimi mund të jetë direkt ose indirekt:  
 

• Përfaqësimi direkt – pala e tretë bën një deklaratë në emër dhe në llogari të mbajtësit të 
autorizimit mirëpo bartësi i autorizimit prapë është përgjegjës për borxhin doganor që mund të 
lind si pasojë e plotësimit të pasaktë të një deklarate. 

 
• Përfaqësimi indirekt – pala e tretë bën një deklaratë doganore në emrin e vet ndërsa ai me 

bartësin e autorizimit bartin përgjegjësi individuale dhe të përbashkët për çfarëdo borxhi doganor 
që mund të lind si pasojë e plotësimit të pasaktë të një deklarate. 

 
Bartësi i autorizimit duhet të sigurohet që pala e tretë t’ia dërgojë atij një kopje të deklaratës për të 
kontrolluar se a janë përdorur drejtë detalet dhe KPD (kodi i procedurës doganore) të PKD. 
 
Vërejtje: Pala e tretë që hyn në procedurë të PKD pa një autorizim me shkrim të personit në emrin e të 
cilit janë bërë deklaratat do të jetë përgjegjëse për çfarëdo borxhi doganor të lindur. 
 
 
4.3 Garancioni 
 
Garancioni duhet të sigurohet atëherë kur mallrat e importit vendosen nën procedurë. Garancioni duhet të 
mbulojë shumën e borxhit doganor që mund të lind. 
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5. Transferimi i mallrave të procedurës PKD 
 
 
5.1 Në përgjithësi 
 
Në autorizimin për procedurën PKD duhet të specifikohet nëse lejohet dhe sipas të cilave kushte mund të 
bëhet lëvizja e mallrave të vendosura nën procedurën e përpunimit nën kontroll doganor (PKD) në mes 
vendeve të ndryshme (transferi). Për këto transfere është e obligueshme mbajtja e evidencës. 
 
 
5.2 Llojet e transferit dhe kushtet 
 
(a) Transferi në mes të vendeve të ndryshme i caktuar në të njejtin autorizim për KPD mund të bëhet pa 
formalitete doganore. Transferi duhet të regjistrohet në evidencën e mallit. 
 
(b) Transferi nga zyra e hyrjes për në procedurë e deri te objektet e bartësit të autorizimit ose të operatorit 
mund të kryhet përmes një deklarate për hyrjen në procedurë IM 9. 
 
Në rast se është autorizuar transferi në pajtim me Nenin 8.3 të Udhëzimit Administrativ Nr. 8/2004 që 
parashtron dispozitat për Procedurat Doganore, një referencë për Nenin 8.3 duhet të jepet në fushën 44 
të IM 9. 
 
(c) Transferi deri në zyrën e daljes me qëllim të rieksportimit mund të bëhet përmes procedurës së 
përpunimit nën kontroll doganor (deklaratës së eksportit EX 3). Në këtë rast, procedura nuk shkarkohet 
derisa mallrat e deklaruara për rieksport realisht të mos dalin nga Kosova. 
 
Dëshmia për të vërtetuar se mallrat e deklaruara për rieksport me të vërtetë kanë dalur jashtë Kosovës 
mund të sigurohet me anë të kopjes 3 të DUD-it, e cila vërtetohet nga zyra doganore e daljes, dhe ku 
konfirmohet dalja fizike e mallrave. Kur zbatohet procedura e thjeshtë e rieksportit, zyra e daljes poashtu 
mund të vërtetojnë largimin fizik të mallrave në një dokument komercial ose administrativ 
 
Kur shkarkimi është autorizuar në pajtim me Nenin 8.4 të Udhëzimit Administrativ Nr. 8/2004 që 
parashtron dispozitat për Procedurat Doganore, një referencë e këtij Neni 8.4 duhet të bëhet në fushën 
44 të deklaratës EX 3 ose në dokumentin komercial apo administrativ. 
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6. Shkarkimi i procedurës PKD 

 
 
6.1 Largimi i produkteve PKD nga procedura 
 
Qëllimi kryesor i PKD është se produktet e përpunuara duhet të vendosen në qarkullim të lirë. Megjithatë 
nëse ndryshojnë rrethanat bartësi i autorizimit mund t’i largojë ato produkte ose çfarëdo mallra në gjendje 
të pandryshuar në njërën nga mënyrat tjera në vijim: 
 

• t’i vendosë ato në një procedurë tjetër doganore, për shembull në LPB (Lirim për përpunim të 
brendshëm), deponim doganor etj; 

 
• t’i eksportojë ato; 

 
• t’i fut përsëri në PKD për përpunim të mëtejshëm; ose 

 
• t’i shkatërrojë ato nën mbikqyrjen doganore. 

 
 
6.2 Vënia në qarkullim të lirë 
 
 
a) Plotësimi i deklaratës  
 
Bartësi i autorizimit duhet t’i deklarojë produktet ose mallrat në zyrën e shkarkimit në një DUD. Në veçanti 
duhet të plotësohen fushat në vijim me informata që pasojnë: 
 
Fusha  Informatata që duhet shënuar 
1 Në nëndarjen e parë “IM” dhe në nënndarjen e dytë shënohet shifra 4. 
8  Emri dhe adresa e personit në emër të të cilit do të paguhen detyrimet dhe numri i tij i 

TVSH-së nëse posedon.  
31  Përshkrimi i hollësishëm i mallrave (produktet e përpunuara ose mallrat në gjendje të 

pandryshuar) ashtu siç kërkohet të jepet në autorizim 
33 Kodi tarifor për mallrat e shënuara në fushën 31 
37  Kodi i Procedurës Doganore (KPD) 4091  
44  Referencat (numri dhe data) e autorizimit për PKD si dhe shifra e zyrës mbikqyrëse 
47  Shuma e detyrimeve dhe TVSH-së 

 
 
 
b) PKD dhe lirimi për arsye të përdorimit final 
 
Produktet e përpunuara të cilat kualifikohen për lirim për arsye të përdorimit final mund të lejohen në 
qarkullim të lirë me normë të zvogëluar të detyrimeve për arsye të përdorimit final pavarësisht nga fakti se 
a kanë qenë mallrat e importit objekt i trajtimit tarifor favorizues apo jo.  
 
 
c) Mbetjet dhe hedhurinat 
 
Nëse operacioni përpunues prodhon mbetje ose hedhurina në formë të produktit sekondar, bartësi i 
autorizimit do të duhet të deklarojë mbetjet dhe hedhurinat në normën e detyrimit që i përgjigjet mallrave 
të importit (e jo në normën që zbatohet për atë mbetje dhe hedhurinë), në bazë të një përqindje të vlerës 
së mallrave të importit. 
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d) Llogaritja e detyrimeve të pagueshme për mallrat ose produktet që lëshohen në qarkullim të lirë 
(QL) 
 
Për ato produkte që u nënshtrohen detyrimeve “ad valorem” (d.m.th norma e detyrimit e shprehur si 
përqindje e vlerës doganore) bartësi i autorizimit duhet zgjedh njërën nga metodat që pasojnë si metodë 
për vlerësim: 
 

• vlerën doganore të mallrave të importuara plus shpenzimet e përpunimit (shih paragrafin 6.2, e)); 
 

• vlerën doganore të produkteve identike ose të ngjashme të importuara nga jashtë Kosovës në të 
njejtën apo përfarësisht të njejtën kohë kur ai i vendos produktet në qarkullim të lirë; 

 
• çmimin shitës të produktit, me kusht që nuk influencohet nga një marrëdhënie (lidhje) në mes atij 

dhe klientit; ose 
 

• çmimin e shitjes në Kosovë të produkteve identike apo të ngjashme me kusht që ai çmim nuk 
ndikohet nga ndonjë lidhje mes blerësit dhe shitësit. 

 
e) Shpenzimet e përpunimit 
 
Shpenzimet e përpunimit nënkuptojnë të gjitha shpenzimet që krijohen për të fituar produktin e 
përpunuar, duke përfshirë shpenzimet e përgjithshme dhe vlerën e mallrave vendore që shfrytëzohen në 
prodhim, nëse ka, duke përjashtuar fitimin, vlerën doganore të mallrave të importit dhe detyrimet e 
importit. 
 
Kjo shumë duhet t’i shtohet vlerës doganore të mallrave të importit nëse zbatohet metoda e parë e 
vlerësimit e përmendur në paragrafin 6.2, d) për të llogaritur detyrimet që duhet paguar për mallrat ose 
produktet të cilat kanë për të hyrë në qarkullim të lirë. 
 
f) Produktet që i nënshtrohen normave specifike të detyrimit 
 
Për produktet që u nënshtrohen detyrimeve “specifike” (d.m.th. një shumë e caktuar e detyrimit për një 
artikull të caktuar) detyrimet duhet të paguhen për sasinë e mallrave të përpunuara në atë normë e cila 
zbatohet në ditën kur ato futen për t’u lëshuar në qarkullim të lirë. 
 
Nëse mallrat e pandryshuara (e paprekura) lëshohen në qarkullim të lirë atëherë detyrimi duhet të 
llogaritet në vlerën doganore të mallrave të importit, në normën e cila zbatohet në ditën kur ato janë 
vendosur në procedurën PKD. 
 
Deklaratat për lëshim në qarkullim të lirë për produktet e përpunuara ose për mallrat në gjendje të 
pandryshuar duhet të prezentohen në zyrën doganore të shkarkimit të procedurës të shënuar në fushën 8 
(b) të autorizimit. 
 
g) Përfitimi nga normat preferenciale të detyrimeve për produktet 
 
Produktet e përpunimit në Kosovë nuk mund të kualifikohen për preferenca si të tilla, por ka raste kur ato 
mund të përfitojnë nga një normë favorizuese e detyrimeve. Rregullat në lidhje me preferencat janë 
komplekse mirëpo nëse: 
 

• mallrat e importuara kualifikohen për preferencë(favorizim), (dhe nëse prezentohet certifikata e 
duhur përkatëse); dhe 

 
• ekziston një normë preferenciale e detyrimeve sipas marrëveshjeve të njejta preferenciale për 

produktet e përpunuara atëherë kur ato lirohen në qarkullim të lirë; 
• atëherë ajo normë preferenciale për produktet mund të zbatohet. 
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Personi përkatës duhet të jetë në dijeni se disa norma preferenciale poashtu mund të jenë objekt i 
kuotave tarifore. Nëse ky është rasti atëherë ai mund të shfrytëzojë normën preferenciale për produktet e 
tij të përpunuara vetëm nëse kuota që aplikohet për produktet e importuara është e hapur atëherë kur ai i 
lëshon produktet në qarkullim të lirë. Shuma që ka për t’u zbritur nga kuota është sasia e mallrave të 
importuara që përdoren për të prodhuar produktet që lejohen në qarkullim të lirë. 
 
Nëse është në dispozicion preferenca për mallrat e importuara ndërsa personi përkatës dëshiron t’i 
shmanget ballafaqimit me kompleksitetin e rregullave të mësipërme, ai mund të parapëlqejë që të 
përfitojë nga norma favorizuese e detyrimeve në momentin e importimit e të mos i vendos fare mallrat në 
procedurën PKD. 
 
 
h) TVSH 
TVSH-ja në import suspendohet bashkë me detyrimet tjera doganore atëherë kur mallrat deklarohen për 
procedurën PKD në import. Në momentin kur produktet e përpunuara deklarohen për qarkullim të lirë 
atëherë lind obligimi i pagesës së TVSH-së mbi vlerën bashkë me detyrimet doganore për produktet.  
Produktet e pandryshuara të deklaruara për qarkullim të lirë poashtu do t’i nënshtrohen TVSH-së në 
normën përkatëse. 
 
6.3 Rieksportimi 
 
a) Plotësimi i deklaratës  

 
Bartësi i autorizimit duhet të deklarojë mallrat në zyren e shkarkimit në një DUD. Në veçanti duhet të 
plotësohen fushat në vijim me informatat që pasojnë: 
 
Fusha  Informatat që duhet shënuar 
1 Në nëndarjen e parë “EX” dhe në nënndarjen e dytë shënohet shifra 3. 
8  Emri dhe adresa e personit ose kompanisë përkatëse dhe numri i tyre i TVSH-së nëse 

posedojnë. 
31  Përshkrimi i hollësishëm i mallrave (produktet e përpunuara ose mallrat në gjendje të 

pandryshuar) ashtu siç kërkohet të jepet në autorizim. 
33 Kodi tarifor për mallrat e shënuara në fushën 31 
37  Kodi i Procedurës Doganore (KPD) 3191 
44  Referencat (numri dhe data) e autorizimit për PKD si dhe shifra e zyrës mbikqyrëse  

 
 
b) Dëshmia e rieksportit 
 
Dëshmi e pranueshme për rieksportin duhet të jetë kopja 3 e DUD-it, e cila vërtetohet nga zyra doganore 
e daljes, me të cilën dëshmohet dalja fizike e mallrave. 
 
 
c) Lëvizja e mallrave deri në zyrën e daljes nën procedurën PKD 
 
Dogana mund të lejojë, si pjesë të autorizimit për KPD, lëvizjen e mallrave deri në zyrën e daljes nën 
procedurën PKD (shih paragrafin 5.2 (c)). Përparësia e kësaj është se nuk është e nevojshme deklarata e 
tranzitit për të mbuluar lëvizjen e mallrave deri te pika e daljes nga Kosova.  
 
Megjithatë, bartësi i autorizimit mbetet përgjegjës për mallrat dhe përgjegjësia e tij mbaron vetëm atëherë 
kur ai të pranon dëshmitë e duhura se mallrat janë rieksportuar (shih paragrafin 6.3 (b)). Kjo dëshmi 
duhet të mbahet nga bartësi i autorizimit.  
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6.4 Hyrja në një procedurë tjetër doganore (p.sh. LPB (Lirimi për përpunimin e brendshëm, DD-
deponimi doganor, PKD- përpunimi nën kontrollin doganor) 
 
a) Plotësimi i deklaratës 

 
Bartësi i autorizimit duhet t’i deklarojë mallrat në zyrën e shkarkimit me anë të një DUD-i (Dokumenti Unik 
Doganor). Në veçanti duhet të plotësohen fushat në vijim me informatat që pasojnë: 
 
Fusha  Informatat për t’u shënuar 
1 Në nënndarjen e parë “IM” dhe në nënndarjen e dytë shifra 5 (LPB-sistemi me pezullim), 

7 (deponimi doganor) ose 9 (PKD). 
8  Emri dhe adresa e personit ose kompanisë përkatëse dhe numri i tyre i TVSH-së nëse 

posedojnë.  
31  Përshkrimi i mallrave sipas kërkesave të autorizimit për LPB/PKD. 
33 Kodi tarifor për mallrat e shënuara në fushën 31 
37  
 

Kodi i Procedurës Doganore (KPD) në vargun 51 (LPB-sistemi me pezullim), 71 
(deponimi doganor) ose 91 (PKD). Kodi i dytë dy-shifror (procedura paraprake) do të jetë 
91.  

44  Referencat (numri dhe data) e autorizimit për LPB/DD/PKD si dhe shifra e zyrës 
mbikqyrëse. 

 
 
b) Dëshmitë e hyrjes për në procedurë tjetër 
 
Bartësi i autorizimit duhet të ketë dëshmi se mallrat kanë hyrë në procedurë të re. Si dëshmi e tillë 
shërben kopja e deklaratës përkatëse IM 5, IM 7 ose IM 9, e vërtetuar nga Dogana. 
 
6.5 Shkatërrimi i mallrave 
 
a) Plotësimi i deklaratës 
 
Bartësi i autorizimit duhet t’i deklarojë mallrat në zyrën e shkarkimit me anë të një DUD-i (Dokumenti Unik 
Doganor). Në veçanti duhet të plotësohen fushat në vijim me informatat që pasojnë: 
 
Fusha  Informatat për t’u shënuar 
1 Në nënndarjen e parë “IM” dhe në nënndarjen e dytë shifra 9. 
8  Emri dhe adresa e personit përkatës dhe numri i tij i TVSH-së nëse posedon. 
31    -  përshkrimi i mjaftueshëm i mallrave që mundëson identifikimin e tyre; 

  - detalet për vendet dhe mjetet me të cilat planifikohet të kryhet shkatërrimi  
33 Kodi tarifor për mallrat e shënuara në fushën 31 
37  Kodi i Procedurës Doganore (KPD) 9391. 
44  referencat (numri dhe data) për autorizimin për PKD dhe kodi i zyrës mbikqyrëse  

 
b) Dëshmitë për kryerjen e shkatërrimit 
 
Si dëshmi shërben kopja e deklaratës përkatëse IM 9, e vërtetuar nga Dogana. 

 17



 
 
6.6 Borxhi doganor 
 
Një borxh doganor lind: 
 

• nëse në momentin kur mallrat ishin deklaruar për procedurën PKD nuk është përmbushur një nga 
kushtet që rregullojnë vendosjen e mallrave nën procedurën PKD; 

 
• nëse nuk përmbushet një obligim që është kërkesë e procedurës PKD, p.sh. nëse nuk dorëzohet 

një raport, nëse nuk përdoret drejtë KPD (kodi i procedurës doganore); ose 
 

• nëse mallrat PKD nuk janë vënë në qarkullim të lirë ose nuk janë vendosur nën ndonjë procedurë 
tjetër doganore me të cilën shkarkohet PKD (borxhi lind në momentin kur mallrat ndërrojnë 
destinacionin). 

 
Vërejtje: Nëse bartësi i autorizimit dështon të përmbush një obligim që kërkohet me autorizimin për PKD 
atij mund t’i refuzohet kërkesa për lirim nga detyrimet. 
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7. Zgjatja e periudhës për shkarkim 

 
7.1 Kërkesa 
 
Nëse kërkohet nga rrethanat, bartësi i autorizimit mund të kërkojë nga zyra mbikqyrëse një zgjatje të 
periudhës për shkarkim (afati i vlefshmërisë së deklaratës IM 9). 
 
Rrethanat që pasojnë mund të kualifikohen për një zgjatje të tillë: 
 

• kërkesa e një klienti për të shtyrë për më vonë dërgimin e produkteve të përpunuara; 
 
• dërgesë e vonuar si pasojë e vështirësive të natyrës teknike (defekt në makineri); 

 
• problemet me dërgimin si pasojë e situatave politike ose ekonomike. 

 
Kërkesa me shkrim duhet të përmbajë: 
 

• një shpjegim të rrethanave specifike; 
 

• për sa kohë kërkohet zgjatja e kësaj periudhe ; 
 

• sasia e mallrave të importit që ende ka për t’u shkarkuar; 
 

• aprovimi nga personi i cili ka angazhuar garancionin e tij (nëse ky është një person tjetër nga 
deklaruesi), ose një garancion i ri. 

 
7.2 Zgjatja e afatit 
 
Pas shqyrtimit të kërkesës dhe dokumenteve të bashkangjitura, zyra mbikqyrëse mund të zgjat afatin e 
deklaratës IM 9 duke shënuar datën e re të skadimit të deklaratës në fushën J, e cila vërtetohet me vulën 
doganore. 
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8. Raportet (tabela e shkarkimit) 

 
 
8.1 Dorëzimi i raporteve 
 
Dorëzimi i një raporti ose i “tabelës së shkarkimit” është një kusht i autorizimit për të shfrytëzuar 
procedurën PKD. Raporti duhet t’i dorëzohet zyrës mbikqyrëse, në formën që është dhënë në paragrafin 
8.4.  
 
 
8.2 Kur duhet të dorëzohet një raport? 
 
Raporti duhet të arrijë në zyrën mbikqyrëse brenda 30 ditëve nga data e largimit të mallrave nga 
procedura, ose brenda 30 ditëve nga dita e përfundimit të periudhës për kryerjen e procesit (periudha e 
shkarkimit). 
 
 
8.3 Çka nëse bartësi i autorizimit nuk dorëzon një raport? 
 
Në rast se bartësi i autorizimit nuk i dorëzon raportet atëherë lind obligimi i pagesës së detyrimeve 
doganore dhe TVSH-së në import. Është përgjegjësi e tij që të kujdeset që raportet të dërgohen në kohën 
e duhur. Atij nuk do t’i dërgohen përkujtues. 
 
Nëse bartësi i autorizimit nuk ka dorëzuar një raport brenda afatit të paraparë, ai mund të aplikojë në 
zyrën mbikqyrëse për një zgjatje të këtij afati. Mirëpo aprovimi i këtij afati nuk është automatik sepse ai do 
të duhet të tregojë se janë rrethanat e tilla që arsyetojnë zgjatjen e afatit para se të aprovohet kërkesa. 
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8.4 Fletëraporti 
 

RAPORTI PËR MALLRAT E PËRPUNUARA NËN KONTROLLIN DOGANOR 
 

Numri i autorizimit: 
 
Raporti përfshin periudhën prej ………….deri…….. 
 
Emri dhe adresa e kompanisë:  ……………………………………………………….. 
    ………………………………………………………… 
    ……………………………………………………….. 
 
Seksioni A Mallrat e importuara nën procedurën PKD gjatë kësaj periudhe 
 

Kodi tarifor Sasia e 
importuar 

Vlera 
doganore (1) 

Koeficienti i 
shfrytëzimit 

(2) 

Numri i 
deklaratës 

hyrëse (dekl. 
IM 9) 

Data e hyrjes 
në 

procedurën 
PKD 

      
      
      
      
 
Seksioni B Largimet nga procedura e produkteve të përpunuara ose mallrave të pandryshuara gjatë 
kësaj periudhe 
 
Kodi tarifor Sasia Natyra e 

produktit 
Kostoja e 
përpunimit 

(3) 

Destinimi i 
mallrave 
(p.sh QL, 
EKS) (4) 

Numri i 
deklaratës 
hyrëse (nr i 
deklaratës) 

Data  e 
hyrjes 

 

       
       
       
       
       
 
 
Deklarim: 
 
Unë deklaroj se shënimet e paraqitura në këtë raport janë të vërteta dhe të sakta. 
 
 
Nënshkruar………………………….Statusi i nënshkruesit…………………………..Data…………………….. 
 
……………………………………………………………………. 
Udhëzime për plotësimin e raportit 
 
(1) Të shënohet vlera doganore e mallrave të importuara. 
(2) Të shënohet koeficienti i shfrytëzimit ashtu siç ështe përcaktuar në autorizim. 
(3) Kostoja e përpunimit kërkohet vetëm atëherë kur vlera e produkteve të përpunuara bazohet në vlerën e mallrave të importit plus 
shpenzimet (kostoja ) e përpunimit. 
(4) Të shënohet njëra nga shifrat në vijim për të treguar se në cilin trajtim ose përdorim të lejuar doganor kanë hyrë mallrat: 
Qarkullim i lirë=QL; Eksport=EKS; Përpunim i brendshëm=LPB; Përpunim i jashtëm=LPJ; Deponimi doganor=DD; Një procedurë 
tjetër e përpunimit nën kontroll doganor=PKD; Shkatërrim=SH. 
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9. Kërkesa për autorizim për të shfrytëzuar procedurën e përpunimit nën kontroll doganor 

 
 
 
 
 
 

 
UNMIK CUSTOMS SERVICE 

SHËRBMI DOGANOR I UNMIK-ut 
CARINSKA SLUŽBA UNMIK-a 

 

 
KËRKESA PËR AUTORIZIM PËR TË SHFRYTËZUAR 

PROCEDURËN E PËRPUNIMIT NËN KONTROLLIN DOGANOR 
 

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 përpunimit nën kontrollin doganor. 
  
 
 
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 përpunimit nën kontrollin doganor 
(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. Produktet e përpunuara 
- Kodi tarifor dhe komentet: shiko komentet ne pikën 5 
- Koeficienti i shfrytëzimit: sheno koeficientin e përafërttë  shfrytëzimit apo mënyrën përmes së cilës ai koeficient duhet të 
përcaktohet 

Kodi tarifor Përshkrimi Koeficienti i shfrytëzimit 
   
   
   
   
   
   
7. Detalet e aktiviteteve të planifikuara 
Përshkruaj natyrën e aktiviteteve të planifikuara (p.sh. detalet e operacioneve përpunuese) që duhet të kryhen në mallërat e 
importuara brenda procedures së përpunimit nën kontrollin doganor. Gjithashtu, sheno vendin(et) përkatës(e). Nëse e 
nevojshme, sheno emrin e plotë, adresën dhe titullin e operatorëve të tjerë të përfshier.  
 
 
 
 
 
 
 
8. Koeficienti i shfrytëzimit:  
Shëno koeficientin e përafërt të shfrytëzimit ose metodën me të cilën ai koeficient ka për t’u përcaktuar 
 
 
 
 
9 Zyra(et) doganore 
Sheno zyrën(et) e propozuar doganore 
(a) e hyrjes 
 

 

(b) e shkarkimit 
 

 

(c) e mbikqyrjes 
 

 

10. 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) 

11. Periudha e shkarkimit (muajt) 
Sheno periudhen e përafërt të nevojshme për operacionet që duhet të kryhen brenda procedures së përpunimit nën kontrollin 
doganor. 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. 
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12. Procedurat e thjeshtësuara 

(a) Në fillim të procedurës 
Nëse ka për qëllim të përdoret ndonjë procedurë e thjeshtëzuar hyrëse, sheno së paku njërën nga më poshtë: 

 Deklarate e pakompletuar 
 Procedura e thjeshtësuar e deklarimit   
 Procedura e zhdoganimit lokal 

(b) Për shkarkim të procedurës 
Nëse ka për qëllim të përdoret ndonjë procedurë e thjeshtëzuar shkarkuese, sheno së paku njërën nga më poshtë: 

 Deklarate e pakompletuar 
 Procedura e thjeshtësuar e deklarimit   
 Procedura e zhdoganimit lokal 

13. Transferi 
Nëse ka për qëllim një transfer të mallërave apo prodhimeve, sheno cili formalitet i transferit është propozuar 

 Transfer pa formalitete doganore mes vendeve të ndryshme të caktuara ne 
autorizimin për të cilin është parashtruar kërkesa 

 Transferi nga zyra e hyrjes deri në lokalet e aplikuesit apo operuesit, apo deri në 
vendin e përdorimit, i mbuluar me deklaratë për hyrje për procedurë doganore 

 Transferi deri ne zyrën e daljes me synim ri-eksporti i mbuluar me deklaratë 
doganore. 

 
 
 
 
 
Nënshkruar ……………………...……….. 
 
Emri ……………………………….………. 
 

 
 
 
 
 
Data ………………………………………… 
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10. Autorizimi për përpunimin nën kontrollin doganor 

 
 
 
 
 

 
UNMIK CUSTOMS SERVICE 

SHËRBMI DOGANOR I UNMIK-ut 
CARINSKA SLUŽBA UNMIK-a 

 

 
AUTORIZIM PËR PËRPUNIM NËN KONTROLL DOGANOR 

 
 
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 për hyrje në procedurë vlen deri më  …………………………………………... 
 
4. Mallrat për t’u vendosur nën procedurën e përpunimit nën kontroll doganor (mallra importi) 
 

Kodi tarifor 
Përshkrimi Sasia Vlera 

    
    
    
    
    
5. Produktet e përpunuara 
 
Kodi tarifor Përshkrimi Koeficienti i shfrytëzimit 
   
   
   
   
   
6. Detalet e aktiviteteve të planifikuara 
 
Operacionet përpunuese: 
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Vendet ku mund të kryhen operacionet përpunuese  
 
7. Koeficienti i shfrytëzimit: 
 
 
 
8. Zyra(et) doganore 
 
(a) e hyrjes 
 

 

(b) e shkarkimit 
 

 

(c) e mbikqyrjes 
 

 

9. Masat identifikuese 
 
(a) në hyrje 
 
 
(b) gjatë shkarkimit 
 
 
10. Periudha e shkarkimit  
 
 
 
11. Procedurat e thjeshtësuara 

 
 
 

12. Transferi 
 
 

 

Vula 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
Data ……………… 
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