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Përmbledhur nga 

Zyra e Drejtorit të Përgjithshëm 
Kopjet e tjera të këtij dokumenti mund të merren nga:
Zyra e shtypit,
Drejtoria e Doganës, Prishtinë- Republika e Kosovës. 
Tel: 038 540 796 
Fax: 038 540 065 
E-mail: hq@dogana-ks.org 
Raporti është gjithashtu në dispozicion nëpërmjet faqes së internetit të Doganës: 
www.dogana-ks.org 
Janar 2016
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Mbledhja e të Hyrave 2014 2015 ndryshimi në %
Të hyrat totale 871,8 951.8 9.3
Taksa doganore 126,3 131.4 4
Akciza 315,4 360.6 14.3
TVSH-ja 423,9 456.5 7.7
Të tjera (kundërvajtjet, shitja e konfiskimeve etj.) 5,08 3.3 -37.73 %

Buxheti dhe Shpenzimet 
Buxheti vjetor 9.1 8.6 -5.8
Paga dhe mëditje 4.6 5.2 13.4
Mallra dhe shërbime 3,2 2.6 -18.7
Komunali 0,19 0.2 -
Shpenzime Kapitale 1,1 0.6 -46.4

Kthimi i investimit (indikator)
Shpenzimet/të hyrat 0.98% 0.99% N/A

Borxhi 
Vlera e mallrave të vendosura në procedura 320.9 314.4 - 2 %
Shkarkimet nga procedurat 150.8 277.06 83.7 %
Borxhi i bartur 13.8 37.3 170.2%

Vlera e mallrave në eks/imp
Importi 2,477 2.572 3.7%
Eksporti (EX1+EX3) 384,2 390 1.5 %

Statistikat e operimeve 
Numri i ankesave 1895 1320 -30.3%
Përqindja e ankesave për zhdoganime 0,7% 0,5% N/A
Numri i këshilla ligjore 1286 1388 7.9
Numri i kundërvajtjeve 1519 1173 -22.8
Kallëzimet penale 85 76 -10.6
Vlera e kallëzimeve penale 11 mil 6.1mil -44
Vendime për inkasim 253 148 -41.5
Dënimet 1,6 mil 0.6 mil - 166%
Kontrollet pa paralajmërim 285 249    -14%
Profili i riskut 22% 20% -10%
Nr. DUD të procesuar 266120 281679 5.5 %

Statistikat teknike 
Numri i oficerëve 565 572 1,2%
Numri i degëve 18 22 - 18 %
Drejtoritë doganore 7 7 N/A
Numri i njësive 49 49 N/A
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Viti 2015 - Rishikimi

Dogana e Kosovës gjatë këtij viti ka pasur arritje të mëdha, gjatë kësaj periudhe 
raportuese deri në fund të vitit 2015, kemi arritur progres të theksuar në të gjitha 
fushat e Doganës. Gjatë vitit 2015, Dogana ka bërë përpjekjet maksimale për 
mbledhje të saktë, si dhe për mbrojtjen e financave publike. Ne ishim pararojë 
e financave publike dhe si i tillë viti 2015 do të mbahet në mend për arritje të 
shumta, derisa arritja kryesore e këtij viti ishte tejkalimi për herë të parë, që nga 
themelimi i objektivit si dhe në të njëjtën kohë tejkalimi i shifrës prej 900 milionë 
euro të mbledhura. Dogana në 15 vite ekzistencë asnjëherë nuk kishte arritur të 
tejkalonte shifrën prej 900 milionë, derisa gjatë këtij viti kemi vendosur standarde 
të reja dhe kemi mbledhur mbi 950 milionë euro. Tatimet kanë shënuar ngritje 
në shumë prej 82 milionë apo për 9.6 % më shumë se arkëtimi në periudhën 
e njëjtë të vitit paraprak 2014. Raporti nga Komisioni evropian ka vlerësuar 
lartë performancën e Doganës, ku theksohet se “Reformat e suksesshme në 
administratën Doganore kanë ndikuar në vlerësimin më të mirë të mallrave dhe 
luftimin e kontrabandës, që si rezultat sollën 7,4 % më shumë të hyra krahasuar 
me shtatë muajt e parë të viti 2014” (faqe 34 KOSOVO 2015 REPORT). Edhe 
përkundër faktit që kemi pasur ndryshime të politikave fiskale, të cilat kanë 
ulur në përqindje të caktuar taksat të cilat mblidhen në kufi, performanca e 
Doganës ka përmirësuar të hyrat përmes uljes së kontrabandimit dhe luftimit 
të evazionin fiskal. Në vitin 2015 Dogana ka arritur, që secilin muaj të këtij viti të 
ketë arkëtime, të cilat e kanë tejkaluar vitin parakrak dhe njëherit paraqesin 
mbedhjen më të mirë, që nga themelimi i Doganës së Kosovës.

Reforma e filluar në vitin 2014 prodhoi efektet e saja gjatë një vitit të plotë dhe 
efektet e saj ishin të jashtëzakonshme. Dogana u shndërrua në një administratë 
moderne, ashtu që të përshtatet me nevojat e biznesit dhe sfidat e rrugëtimit 
tonë. 

Gjithashtu, Dogana ka qenë pjesë e shumë operacioneve për mbrojtjen 
e shoqërisë. Rëndësia e Doganës, roli dhe veprimet operative ishin shumë të 
mëdha, duke pas parasysh realizimin e objektivave të Doganës dhe në bazë të 
ushtrimit të kompetencave ligjore që i jep Kodi  Doganor dhe i Akcizave, si  dhe 
legjislacioni tjetër i Republikës së Kosovës. 

Kompleksiteti i punëve ka qenë i ndërvarur, jo vetëm në Doganë por edhe me 
institucionet tjera të zbatimit të ligjit si Policia, Prokuroria, Administrata Tatimore, 
etj.. Prandaj, mund të themi se gjatë gjithë kohës, puna bashkërenduar me 
akterë tjerë si brenda ashtu edhe jashtë Doganës. Me mekanizmat në disponim, 
Dogana në mënyrë të vazhdueshme ka arritur objektiva, duke menaxhuar me 
riskun në procesin e zhdoganimit, auditimin e subjekteve, luftimin e ekonomisë 
joformale me njësitet e antikontrabandës dhe hetimet e veprave penale 
doganore. Për herë të parë që nga themelimi, Dogana ka arritur të fusë në 
funksion standardin e ri, ku parimi i punës ishte, që operativa udhëhiqet nga 
inteligjenca 

Raporti para jush prezanton punën e Doganës gjatë vitit 2015, të shpërndarë 
në 14 kapituj, ku secili prej tyre përfaqëson të arriturat dhe krahasimet me vitin 
paraprak. 

Lulzim Rafuna 
Drejtor i Përgjithshëm
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Hyrje

KRAHASIMI I OBJEKTIVAVE ME TË ARRITURAT 

Dogana e Kosovë në fillim të secilit vit kalendarik përcakton objektivat, të cilat 
duhet të arrihen gjatë tërë vitit; Plani strategjik i Doganës (viti 2015) përcakton 
objektivat  kryesore. 

Objektivi i parë i Doganës së Kosovës- është sigurimi i të hyrave për buxhetin 
e shtetit. Ky objektiv është më i rëndësishëm, pasi që nga performanca e 
Doganës varet edhe vetë performanca e të gjitha institucioneve tona, të cilat 
financohen indirekt nga Dogana e Kosovës. Raporti për Doganën e Kosovës 
për vitin 2015, tregon qartazi se ajo ka pasur një vit të suksesshëm, ku janë arritur 
që deri më 31 janar 2015 të mblidhen saktësisht 951,808,447.18 € euro. Gjatë 
periudhës raportuese 2014 - 2015 për të gjitha regjimet e importit, taksat kanë 
shënuar ngritje në shumë prej 82,2 ose shprehur në përqindje 9.62%. Dogana e 
Kosovës, që nga viti 2009 nuk ka arritur të tejkalojë projeksionin por vetëm ketë 
vit ka tejkaluar projeksioni. Vlen të theksohet se dy vitet e fundit falë reformës, 
Dogana ka mbledhur mbi 110 milionë euro më shumë se periudha e kaluar.

Dogana e Kosovës përveç mbledhjes së të hyrave punon edhe në krijimin 
e lehtësirave për biznesin. Dogana për herë të parë në rajon vuri në përdorim 
konceptin e punës pa letër (paperless). Gjatë qershorit të vitit 2015, DK ka 
lansuar projektin e ri, i cili është mbështetur nga Ambasada Amerikane në 
Kosovë, për t`iu krijuar kompanive lehtësira në të bërit biznes. Dogana ka 
përgatitur infrastrukturën për eliminimin e regjistrimit të bizneseve për eksport-
import, shitjen e mallrave online, si dhe është implementuar projekti E-Payment.

Të dhënat e Doganës të paraqitura tregojnë qartazi se gjatë periudhës 
raportuese për vitin 2015 është shënuar një ulje e madhe e numrit të kërkesave për 
këshilla ligjore dhe përgjigjeve në to në krahasim me vitin paraprak, duke përfshirë 
këtu kërkesat e palëve me shkrim dhe në formë verbale për subjektet brenda dhe 
jashtë Doganës. Është përmbushur qëllimi i uljes së numrit të ankesave dhe rritjes së 
numrit të këshillave ligjore 1230 ankesa 2015, 1895 ankesa 2014.

Gjatë vitit 2015 kemi proceduar 75 kallëzime penale në Prokurori të shtetit, 
në vlerë të shmangieve prej 6 milionë €. Vlera e mallrave të sekuestruara në 
fazën e hetimeve tejkalon 560.000,00 €. Gjatë këtij viti janë kapur në 18 raste 
të ndryshme mbi 20 kg lëndë narkotike. Rritja e numrit të thirrje në linjën e sigurt 
të Doganës, ku saktësia e tyre është mbi 90% ka ndikuar në rritjen e besimit të 
qytetarëve në Doganën e Kosovës. 

Të dhënat e importit tregojnë se në aspektin e peshës për periudhën 
raportuese 2014 - 2015, pesha neto e importit të mallrave ka shënuar rritje prej 
289, milionë kilogram apo shprehur në përqindje 7.6 %, derisa vitin e kaluar 
kishim në total peshë importi prej 3,7 miliardë kilogram. 

Këtë vit kemi afër 4 miliardë kilogram produkte të importuara, kurse vlera e 
mallrave të importuara ka rritje prej 3.8 %, pra nga 2.4 miliardë euro në 2.5 miliardë. 

Produktet të cilat janë importuar më së shumti kanë mbetur të njëjta, kurse me 
përqindjen më të madhe të janë derivatet e naftës, duhani, automjetet, makineri 
të ndryshme, pijet e ndryshme alkoolike dhe jo-alkoolike, plastika etj.. Derisa vendet 
nga të cilat importojmë më së shumti janë, Serbia, Gjermania, Turqia, Kina, Italia etj. 
Tek eksportet, gjatë këtij viti ka pasur eksport (EX1+EX3) në lartësi prej 390 milionë 
euro, që krahasuar me vitin e kaluar është një rritje e ulët për 6 milionë euro, pasi 
në 2014 kishte eksport me 384 milionë euro. Ndërsa, partnerët kryesor për eksportin 
e Kosovës janë Shqipëria, Serbia, Maqedonia, India dhe Italia. 
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1. Të Hyrat

Një prej objektivave kryesor të Doganës së Kosovës, është sigurimi i të 
hyrave për buxhetin e shtetit. Ky objektiv është më i rëndësishme, pasi që nga 
performanca e Doganës varet edhe vetë performanca e të gjitha institucioneve, 
të cilat financohen indirekt nga Dogana e Kosovës. 

 

Tab.1
 

Siç shihet edhe nga tabela 1, që nga viti 2011 Dogana kishte një trend të 
mbledhjes së shumës deri në 850 milionë euro, vetëm gjatë dy viteve të fundit 
u arrit të tejkalohet kjo shifër, ku fillimisht të hyrat arritën në mbi 870 milionë euro, 
kurse në vitin 2015 definitivisht thyhet barriera prej 950 milionë euro. Të hyrat nga 
detyrimet doganore (Doganë, Akcizë dhe TVSH) gjatë tërë viti kanë shënuar 
rritje progresive, tabela në vijim: 

 

Tab. 2

Të hyrat e ndara sipas taksave tregojnë se kemi rritje progresive, prandaj 
edhe ndryshimet fiskale nuk kanë ndikuar në performancën e Doganës, por, 
nëse krahasohen të tri taksat që ne mbledhim, vërehet rritje nga të gjitha.

Mbledhja e të Hyrave 2014 2015 % 
Të hyrat totale 871.8 951 + 9,2% 
Taksa doganore 126.3 131,4 +3,8% 
Akciza 304,5 360,6 +15,5% 
TVSH-ja 424,2 456,5 + 7% 
Të tjera (kundërvajtjet, shitja e konfiskimeve etj.) 5.08 3,3 -47.1%

 Tab. 3

Taksa doganore nuk ka pasur ndryshime fiskale dhe është rritur nga 126,1 
milionë euro që ishte në vitin 2014 në 131,4 milionë euro gjatë vitit 2015 apo 
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shprehur në përqindje + 3,8 %. 
Akciza ka pasur disa ndryshime gjatë këtij viti te veturat, duhani dhe lojërat e 

fatit, po ashtu gjatë vitit 2015 arkëtimi i Doganës është ngritur në 360.6 milionë 
euro nga 304,5 milionë euro që ishte në vitit 2014, pra rritje e përgjithshme prej 
+15.5 %.

TVSH-ja ka pasur ndryshimet, ku ndryshimi kryesor ishte të lirimi i lëndës së parë 
që përdoret në procesin e prodhimit dhe ulja në 8% e një grupi të produkteve, 
derisa është bërë edhe rritja prej 16% në 18%. Përkundër ndryshimeve Dogana 
ka ruajtur dhe ka rritur arkëtimin, pra kemi mbledhur 456.5 milionë euro apo7% 
më shumë se vitin e kaluar 

Nëse shikohet trendi i mbledhjes së të hyrave në krahasim me vitin e kaluar, 
vërehet se deri në mars 2015 është bërë edhe rritja progresive, ku edhe arrihet 
të punohet mbi të gjitha parashikimet. Në vazhdim është paraqitur lakorja e 
cila tregon qartë rritje e të hyrave kundrejt vitit të kaluar. 

Tab. 4
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2. Në shërbim të qytetarëve dhe biznesit

Dogana duhet të jetë në shërbim të qytetarëve të saj, prandaj për të arritur 
këtë objektiv është obligim i yni që të zhvillojmë procedura dhe sisteme të cilat 
lehtësojnë punë e biznesit dhe shërbimet ndaj qytetarëve, ashtu që biznesi 
dhe qytetarët të marrin vlera maksimale për investimet e tyre në Doganën e 
Kosovës. 

Krijimi i sistemeve me qëllim që të lehtësohet puna e kompanive, gjithashtu 
është një ndër prioritetet e Doganës së Kosovës. Gjatë vitit të kaluar kemi hapur 
kanalin e kaltër, ky kanal gjatë vitit 2015 ka arritur rezultate të theksuara, ku 
qarkullimi i mallrave përmes këtij kanali janë rritur dhe njëkohësisht janë rritur 
edhe të hyrat e përgjithshme. Ky kanal është një indikator i qartë, pasi që 
kompanitë importuese përfitojnë këtë të drejtë me punën e tyre. 

Viti 2015 quhet viti i progresit në aspektin teknologjik, ku Dogana për herë të 
parë ka implementuar sisteme për procedura të caktuara. Dogana e Kosovës 
ka arritur të fillojë dhe përmbyll një mori të sistemeve, sisteme këto të cilat kanë 
ndikuar direkt në performancën e jashtëzakonshme të Doganës. Pra, reforma e 
Doganës e cila ka pasur një sukses të plotë është përkrahur edhe nga module 
të cilat kanë përkrahur këtë reformë. 

Të gjitha këto sisteme të krijuara reflektojnë në transparencë, si dhe eliminojnë 
diskrecionin dhe vendimmarrjen e zyrtarit doganor. Dogana është duke 
punuar edhe në një numër të moduleve të reja, të cilat do të avancojnë dhe 
modernizojnë më tutje organizatën tonë, përfshirë: sistemin për përzgjedhjen e 
lëndëve për auditim, sistemin për arkiv dhe menaxhim të kërkesave/ankesave 
(case management), portali tregtar i cili do të ofrojë qasje më transparente për 
subjektet gjatë procedurës së zhdoganimit të mallrave.

Krijimi i sistemeve lehtëson punën e oficerëve doganor, si dhe ofron 
kapacitete shtesë. 

1. Sistemi për menaxhimin e depove doganore ‘online’ – mundëson 
mbikëqyrjen elektronike- online e të gjitha depove doganore të autorizuara. 
Ky sistem i mundëson Doganës, kontroll të saktë dhe azhur në të gjitha hyrje-
daljeve nga depot dhe procedurat doganore, në këtë mënyrë Dogana ushtron 
kontroll 24 orë pranë depove pa prezencë fizike. 

2. Sistemi për Lojërat e fatit – mundëson evidentimin dhe mbikëqyrjen e 
aktivitetit të subjekteve të autorizuara për veprimtari të lojërave të fatit. Sistemi i 
ofron Doganës fleksibilitet në gjetjen e të dhënave të kompanive dhe pagesave 
të tyre në kohë reale.

3. Deklarimi ‘online’ i mjeteve monetare – është krijuar mundësia që deklarimi 
i mjeteve monetare, pritet ndërlidhja e këtij sistemi me BQK dhe njësinë e 
inteligjencës financiare. Sistemi ka mundësuar heqjen e formularëve klasik, 
të cilët plotësoheshin nga oficerët dhe tani sistemi mundëson përcjelljen dhe 
kalkulimet automatike të deklarimeve monetare. 

4. Sistemi për evidentimin e kundërvajtjeve doganore – sistemi mundëson 
menaxhimin e tërë procesit të kundërvajtjeve doganore, duke filluar nga faza 
e inicimit e deri në përmbylljen e lëndës. 

5. Shitja Online (e-auction) – kemi zhvilluar sistemin i cili mundëson shitjen 
online të mallrave të konfiskuara. Aktivizimi i tij pritet gjatë viti 2016. 

6. Sistemi për Autorizime dhe Normativa – është krijuar sistemi i cili evidenton 
dhe menaxhon të gjitha autorizimet për procedura me ndikim ekonomik (depo 
doganore, përpunim i brendshëm, etj.), në procedurë të përpunimit doganor.

7. Sistemi për evidentimin e garancineve bankare – është krijuar sistemi i cili 
menaxhon të gjitha garancionet bankare në nivelin e gjithë institucionit.
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8. Sistemi për menaxhimin e kthimit të akcizës për prodhues – sistemi 
mundëson menaxhimin e autorizimeve për subjektet prodhuese.

9. Sistemi për Sektorin e Rishqyrtimit të Vendimeve – mundëson evidentimin 
dhe menaxhimin e lëndëve (ankesave), të cilat paraqiten në sektorin e 
rishqyrtimit të vendimeve. 

10. Sistemi për bashkëpunim ndërkombëtar – evidenton dhe menaxhon të 
gjitha kërkesat të cilat kanë të bëjnë me shkëmbimet ndërkombëtare.

11. Sistemi për përzgjedhje ASG – ky sistem mundëson përzgjedhjen 
automatike të lëndëve për kontrolle të dyta.

12. Sistemi për selektim të ngarkesave në procedurë të thjeshtëzuar – është 
krijuar sistemi i cili në mënyrë të rastësishme përzgjedh për kontrolle detale një 
numër të ngarkesave, të cilat janë të autorizuara për procedurë të thjeshtëzuar. 

3. Zhvillimi 

DK ka politika të modernizimit të cilat udhëhiqen sipas Udhërrëfyesit doganor 
të BE-së (EU Blueprint). Plotësimi i të gjitha standardeve dhe prioriteteve të 
përcaktuara nga dokumentet strategjike të BE-së, për qëllim të procesit të 
stabilizim asociimit. Gjithashtu, zbatimi i instrumenteve për të arritur standardet 
që kërkohen për anëtarësim në Organizatën Botërore të Doganave (OBD) dhe 
organizatat e tjera rajonale dhe ndërkombëtare. DK punon edhe në forcimin 
e mëtejmë të bashkëpunimit ndërkombëtar dhe rajonal, me qëllim të përfitimit 
të përvojave nga proceset integruese evropiane.

Gjatë vitit 2015, Dogana e Kosovës ka marr pjesë në takimet sektoriale për 
DPSA-të: 1. Tregu i Brendshëm dhe konkurrenca; 2. Tregtia, Dogana dhe Tatime; 
dhe 3. Drejtësi, Liri dhe Siguri. Në këto takime Dogana ka raportuar për zhvillimet 
dhe sfidat për të cilat janë planifikuar përmbushja e tyre. Në kuadër të MSA-së, 
Dogana ka finalizuar pjesën e Planit Kombëtarë për Adaptimin e Acquis, ku 
do të harmonizohet legjislacioni doganor me theks të veçantë nga kërkesat e 
dala për zbatim të MSA-së. 

Sa i përket Programit për reformat ekonomike, Dogana e Kosovës ka 
adresuar masat e nevojshme me qëllim të lehtësimit të mëtejshëm të tregtisë, 
si dhe mbrojtjen e pronësisë intelektuale, ndër to përmes ndryshim/plotësimit të 
Kodit doganor dhe Ligjit për DPI. 

Gjatë kësaj periudhe kemi qenë në koordinim me MPJ në lidhje me kërkesën 
e anëtarësimit të Kosovës në OBD. Në këtë kontekst, në mars 2015 është mbajtur 
takimi i parë bilateral me Drejtorin e Përgjithshëm të DG TAXUD, i cili është edhe 
kryetar i Rajonit të Evropës të OBD-së. Në prill 2015 DG TAXUD iu është dërguar 
një letër informuese mbi zhvillimet e Doganës, si dhe Letër me argumente për 
anëtarësim, për t’ua përcjellë 51 anëtarëve (shteteve) të Rajonit të Evropës 
të OBD-së, me qëllim të ofrimit të mbështetjes për anëtarësimin e Kosovës në 
OBD. Gjatë këtij viti në kuadër të Projektit të Binjakëzimit janë realizuar të gjitha 
aktivitetet e parapara me Planin Operativ. Në bashkëpunim me ekspertët 
e Projektit janë finalizuar Udhëzime Administrative për çështje të burimeve 
njerëzore, është draftuar Plani i Veprimit që implementon Planin Strategjik, janë 
draftuar udhërrëfyes për auditimin, analizën e rrezikut dhe DPI, janë mbajtur 
trajnime dhe seminare për Komponentën 2, me theks në çështje të Auditimit të 
Jashtëm, DPI,  kontrollin e mallrave të rrezikshme etj..

Dogana e Kosovës ka vazhduar me përmirësimi e mëtutjeshëm të 
infrastrukturës së IT-së për të lehtësuar qasjen e bizneseve në shërbimet e 
Doganës. Është bërë harmonizimi i sistemit Asycuda World me legjislacionin 
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aktual të Kosovës. Ndryshimet janë bërë bazuar në Ligjin 05/L-37 për Tatimin 
mbi Vlerën dhe Udhëzimi Administrativ mbi përcaktimi e procedurave dhe 
kërkesave për zbatimin e Ligjit Nr. 05/L-037 për TVSH në Republikën e Kosovës, 
që ka të bëjë me Listën e mallrave me Tatim zero të TVSH-së, bazuar në ligjin 
e TVSH-së në fjalë lidhur me lirimet lëndës së parë, që shfrytëzohet në procesin 
e prodhimit, pajisjet e teknologjisë së informacionit, linjat e prodhimit dhe 
makineritë për përdorim në procesin e prodhimit. Po ashtu, DK-ja është duke 
implementuar UA 05/2015- Udhëzimin Administrativ për Mallrat e Liruara nga 
data 30.09.2015 Dogana e Kosovës, ka implemantuar versionin më të ri të 
ASYCUDA World, duke përmirësuar në veçanti të gjitha raportet e financave, 
eliminimin e pagesave të dyfishta dhe konfirmimin e pagesave në mënyrë të 
drejtpërdrejtë nga bankat komerciale. Procedura e pritjes se konfirmimit të 
pagesave nga koha prej 30 minutave është zbritur për më pak se 10 sekonda.

4. Legjislacioni 

Aspekt tjetër i rritjes së shërbimeve të Doganës është përpjekje maksimale 
për realizimin e objektivave të përcaktuara, siç janë çështjet rreth ofrimit të 
këshillave, draftimit të akteve nënligjore dhe ligjore, vendosjes së kërkesave 
për rishqyrtim në mënyre meritore dhe transparente, duke i përfshirë edhe 
vendimet e kthyera në ri-procedurë nga Bordi i Pavarur për Rishqyrtime dhe 
Gjykata Themelore, vazhdimin e aktivitetit në kuadër të përfaqësimeve në 
ofrimin e mbështetjes teknike dhe të konsultimeve me Ministrinë e Drejtësisë, 
Gjykatat Themelore, Përmbaruesit Privat, Prokurorinë dhe institucione të tjera 
sipas kërkesave, aktivitete rreth menaxhimit dhe zhvillimit të burimeve njerëzore, 
si dhe aktivitete në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë.

Gjatë vitit 2015 është shënuar një rritje e madhe e numrit të kërkesave për 
mendime/opinione sqarime ligjore në krahasim me vitin paraprak (2014), duke 
përfshirë këtu kërkesat e palëve me shkrim dhe në formë verbale, për subjektet 
brenda dhe jashtë Doganës, konsultimeve me telefon dhe në zyrë. Gjithashtu, 
numri i ankesave në aspektin e zhdoganimeve të tërësishme ka rënë në 0,5% 
(281,679dud/1323 ankesa) nga viti i kaluar kur kishim 0,7% të numrit të tërësishëm 
të zhdoganimeve. 

Të gjitha kërkesat e pranuara gjatë kësaj periudhe janë shqyrtuar brenda 
afatit ligjor dhe janë dhënë gjithsej 1.388 opinione ligjore që paraqet rritje të 
numrit të përgjithshëm, që nga viti paraprak ishin 1.286 derisa natyra e kërkesave 
të cilat dominojnë janë dhënë në tabelën 5. 

Gjatë shqyrtimit të kërkesave të pranuara është vërejtur se shumica e 
kërkesave kanë të bëjnë me natyrën e lirimit nga detyrimet doganore për 
invalid të luftës, OJQ-të, transferim i vendbanimit, donacionet, privilegjet 
dhe benificionet që i gëzojnë subjektet, ndalesave, importit të përkohshëm, 
borxhin doganor, vlerësimin e mallrave, mallra akcizor, eksportit të përkohshëm 
, vështirësitë që hasin gjatë aplikimit të procedurave doganore, vështirësitë në 
implementimin të Kodit Doganor dhe të Akcizave, si dhe legjislacionit tjetër që 
zbaton Dogana në përgjithësi etj..

Lloji i kërkesave për sqarime ligjore 2015
Lirimet nga detyrimet doganore 41% 
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Import/eksport/transit 16 %
Vlerësimi i mallrave/Origjina/Tarifa 5.6 %
Marka Tregtare 1 %
Kundërvajtjet / vepra penale 9.1 %
Borxhi Doganor 3.8 %
Akciza 3.3 %
Regjimet Pezulluese 9.6 %
Të ndryshme nga KDA etj. 9.6 %

 Tab. 5

Të dhënat e cekura me lart tregojnë se kemi trend me të lartë në kërkesa për 
mendime ligjore nëpërmjet telefonit/ takimeve në zyrë, ndërsa kemi rënie në 
numrin e kërkesave me shkrim për mendime ligjore gjatë këtij viti. Po ashtu, gjatë 
këtij viti kemi parë një rënie të theksuar të numrit të ankesave, më saktësisht 
janë deponuar 1320 kërkesa për rishqyrtim:

- Gjatë vitit 2015 – 1323 ankesa janë dorëzuar. 
- Lëndë të rregullta të bartura nga viti paraprak- 226.
- Lëndë të bartura të BPR-së, 69 lëndë dhe 5 të GJTH-re = 74.

Derisa DK ka arritur të zgjidhë gjatë vitit 2015, 1558 lëndë (të rregullta 1476 
lëndë, 69 janë të BPR-së dhe 13 të GJTH-re, derisa në procedurë kanë mbetur 
62 lëndë (të rregullta 53, të GJTH-re 9).

 

Tab. 6 

Mënyra e vendosjes (zgjidhjes) së kërkesave nga totali 1558, është si vijon:

a) Mënyra e vendosjes së kërkesave të rregullta –Totali 1485 lëndë. 
Refuzim- 1204; aprovim 79 lëndë; aprovohet Pjesërisht 95 lëndë; Hidhen 

poshtë 51 lëndë; ndërpritet procedura 9 lëndëve, Pezullohen 7 lëndë; kthehet 
në rishqyrtim 8 lëndë;  të tjerat 32 lëndë;

b) Mënyra e vendosjes së kërkesave të BPR-së 69 dhe GJTH – 13, Totali= 82 
lëndë.

Refuzim-66 lëndë; Aprovim-3 lëndë; Aprovim i Pjesshëm -10 lëndë; Hidhen 
poshtë - 2 lëndë; Rivendosje-1 lëndë.
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Natyra e kërkesave të zgjidhura për lëndë të rregullta:
-Vlerësim -1016 lëndë; obligim - 76; Kundërvajtje doganore – 285 lëndë; kthim 

mjeteve – 17 lëndë; klasifikim tarifor –19 lëndë; Lirim nga taksa doganore - 8 
lëndë; përsëritje të procedurës 5; lejim të autorizimit- 3 lëndë; depo doganore 1 
lëndë; ndërrim të dhënave 2 lëndë; origjinë 4 lëndë; të tjera 49 – lëndë.

Natyra e lëndëve të zgjidhura për lëndë të BPR-së dhe të GJTH-re:
- Vlerësim – 43 lëndë; Kundërvajtje - 22 lëndë; Obligim - 9 lëndë; Kontest 

tarifor- 5 lëndë; Lirim nga taksa doganore 1 lëndë; Procedura doganore- 1 
lëndë; Kompensim të demit- 1 lëndë.

  Vlerat e kontestit të lëndëve të zgjidhura gjatë të vitit 2015

Vlera e 
përgjithshme 

e kontestit për 
lëndët ë cilat 
janë zgjidhur 

gjatë vitit 2015

Vlera e 
përgjithshme 

e kontestit 
për lëndët 
për të cilat 

janë refuzuar 
kërkesat

Vlera e 
përgjithshme 

e kontestit për 
të cilat është 
aprovuar dhe 

aprovuar 
pjesërisht 
kërkesa e 

palës

Vlera e 
përgjithshme 

e kontestit për 
të cilat është 
aprovuar dhe 

aprovuar 
pjesërisht 

kërkesa për 
te cilat janë 
kthyer mjete 

në emër 
të taksës 

doganore 
dhe të TVSH-

së

Vlera e 
përgjithshme 

e kontestit për 
të cilat është 
aprovuar dhe 

aprovuar 
pjesërisht, 

që nuk janë 
kthyer mjete 

në emër 
të taksës 

doganore 
dhe të TVSH-

së.

6,528,440.51€ 5960,952.69 € 567,487.82 € 237,431.67 € 330,056.15€
Viti 2015

6,907,511.43€* 6,355,886.71€* 551,624.72€* 332,647.76€* 218,976.96€*
Viti 2014

  Tab. 7 

Krahasimi i lëndëve të vendosura për vitin 2014 dhe 2015

Aprovim dhe Ap. i Pjesshëm Refuzim Të tjera
Viti 2014 216 1387 101
Viti 2015 187 1270 110

Tab. 8
   
Statistikat tregojnë që në këtë vit në raport me vitin e kaluar kemi pasur ulje 

të ankesave për 575 kërkesa apo 43.00% e cila ulje reflektohet me faktin se 
edhe vetë subjektet janë vetëdijesuar në zbatimin e kritereve të parapara me 
dispozita ligjore nga ana e DK-së.
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5. Mbrojta e qytetarëve dhe biznesit 

Përveç kufirit, Dogana e Kosovës aplikon kontrolle doganore në kufi por 
edhe nëpërmjet njësive të specializuar për të siguruar, që gjatë importimit të 
mallrave secili deklarim të bëhet saktë. Dogana mbron qytetarët e Kosovës 
nga importi i mallrave të ndaluara, luftimin efikas kundër krimit të organizuar 
dhe kontrabandës. Gjithashtu, Dogana ka përmirësuar aftësinë në zbulimin 
e formave të ndryshme të tregtisë së paligjshme dhe importit të mallrave të 
ndaluara. 

Në vitin 2015 nga janë përgatitur gjithsejtë 793 informacione të përpunuara, 
të cilat janë adresuar në sektorët të ndryshme brenda Doganës dhe janë 
shpërndarë tek autoritetet tjera të zbatimit të ligjit. Me konkretisht, janë 
shpërndarë 90 raporte të inteligjencës, 320 shënime të brendshme dhe 383 
shënime të jashtme me autoritetet tjera të zbatimit të ligjit, si me: Policinë e 
Kosovës, ILECU/Interpol, NJIF, etj. Në sistemin ASYCUDA janë aktivizuar 146 
profile të riskut. Në përjashtim të automjeteve, në bazë të profileve të riskut 
në kanalin e kuq janë përzgjedhur 38,771 deklarata apo rreth 20% e numrit 
të përgjithshëm të importit. Në kanalin e verdhë janë përzgjedhur 130,733 
deklarata apo 68%, në kanalin e gjelbër 16,397 deklarata apo 9%, ndërsa në 
kanalin e kaltër 5,500 deklarata apo 3% e numrit të përgjithshëm të importit. 
Gjatë viti 2015 është vazhduar me aktivitete operative për parandalimin dhe 
luftimin e kontrabandës. Njësitet e antikontrabandës së DK-së kanë operuar 
në të gjitha Pikë Kalimet Kufitare. Patrullimet janë bërë sipas planit të punës në 
Regjionin e Mitrovicës, Podujevës, Gjilanit, Vitisë, Hani të Elezit, Pejës, Gjakovës 
dhe Prizrenit. Janë ndërmarr 90 aktivitete/operacione të përbashkëta me 
qëllim të luftimit dhe parandalimit të kontrabandës, janë zbuluar 130 raste. 
Vlen të theksohet se rastet tjera të zbuluara janë raste të ndryshme me vajra 
motorike, pjesë të automjeteve, telefona dhe mallra tjera në vlerë të përafërt, 
vlera e mallrave të konfiskuara është rreth 400.000 €. Vlen të theksohet se në 
vitin 2015 ka pasur rritje të konfiskimit të mallrave akcizorë në krahasim me 
vitin 2014, pra bëhet fjalë për mallra si: Cigare pa banderola, Duhan Refuz, 
Fishekzjarrë si dhe derivate të naftës. Nga ana tjetër, Dogana nëpërmjet Sektori 
për Pajtueshmërinë e Procedurave Operative doganore, ka realizuar një mori 
aksionesh dhe veprime.  

SPPOD gjatë periudhës raportuese ka realizuar: 

- 309 kontrolle në terren në fushëveprimin Operacional;
- 42 kontrolle në PKK në kuadër të Planit Operativ;
- 78 Kontrolle procedurale;
- 45 rastet kanë rezultuar me të gjetura dhe kundërvajtje, në vlerë prej 

700,365.78 €, shmangie  nga taksat 135, 505.61 dhe gjoba 44,000.00 €;
- 20 prej tyre kanë rezultuar me të gjetura në rivlerësime, në vlerë prej 

95,394.65 €; dhe
- 6 prej tyre kanë rezultuar me të gjetura në DPI në vlerë prej 23,865.00€.

Kontrollet e auditimit kanë rezultuar me rezultate të mira, të cilat kanë 
tejkaluar vitin e kaluar duke vetëdijesuar  biznesin. 
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Kontrolle pas Importuese 2015 2015 2014
Vlera e aktvendimeve për inkasim 1,460,820.15 € 2,280,472.76 €
Shuma e të hyrave të arkëtuara Totali 1,343,867.00 € 1,314,717.50 €
Shuma e të hyrave nga viti 2015 493,901.32 € 725,455.20 €
Shuma e të hyrave nga viti 2014 dhe vitet tjera 849,966.13 € 589,262.30 €
Shuma e të hyrave nga Kundërvajtjet 3,150.00 € 13,790.00 €
Shuma e borxhit doganor të pa inkasuar i 
vitit 2015

1,020,343.82 € 1,384,493.71 €

Kontrolle të rregullta dhe pa paralajmërim 249 285
Numri i Aktvendimeve për inkasim 147 253
Lëndët e përcjella në hetuesi 55 60

6. Ndikimi ekonomik 

Dogana nëpërmjet sektorëve të saj të specializuar ndikon direkt në zhvillimin 
ekonomik, procedurat me ndikim ekonomik janë krijuar ashtu që të zhvillojnë 
biznesin dhe të rrisin konkurrencën në aspektin rajonal por edhe global. Këto 
procedura i ofrojnë biznesit lehtësira por edhe nënkuptojnë kontrolle të shtuara 
dhe mbikëqyrje. 

Dogana pas ristrukturimi ka themeluar sektorë të veçantë të cilët janë në 
shërbim të biznesit. Gjatë vitit 2015  janë shqyrtuar 781 lëndë të natyrave të 
ndryshme. Më poshtë janë paraqitur të dhëna në lidhje me autorizimet e reja 
të lëshuara gjatë vitit 2015 për procedurat me ndikim ekonomik:

• Depo doganore (WH) - 20 autorizime të reja;
• Përpunim nën kontroll Doganor (PKD) - 2 autorizime të reja;
• Përpunim të brendshëm (PA) -14 autorizime (45 ri autorizime);
• Përpunim i jashtëm (PJ) - 1 autorizim; dhe
• Lirim në qarkullim të lirë (LQL) - 3 autorizime të reja.

Është arritur që të lëshohen 14 autorizime të reja për procedurën e përpunimit 
të brendshëm, 20 autorizime për Depo Doganore, tri autorizime për PKD dhe 
3 autorizime për LQL. Janë ri-autorizuar të gjitha subjektet të cilat iu kanë 
përmbajtur kërkesave dhe rekomandimeve të marra nga SRP në lidhje me 
normativët dhe plotësimin e dokumentacionit të kërkuar në lidhje me paraqitjen 
e argumentuar me mbetjet dhe humbjeve. 

Janë evidentuar në aplikacionin e normativëve- normativët 53 subjekteve. 
Gjatë vitit 2015 i është kushtuar rëndësi e madhe PB –sistemit me pezullim. 

Është formuar një grup punues i veçantë, që është marrë me analizën e aktivitetit 
të këtyre subjekteve, me qëllim që të kemi një pasqyrë reale dhe një prerje të 
gjendjes nga fillim i aktivitetit apo autorizimit. Janë kontrolluar gjithsejtë 31 subjekte 
dhe është përpiluar raport i detajuar, janë dhënë rekomandime dhe në katër raste 
janë nxjerr aktvendime për inkasim. Në disa raste është bërë raport përfundimtar 
dhe është bërë një prerje e gjendjes aty ku ende zhvillohet aktivitetet. 

Dogana i ka kushtuar rëndësi edhe procedurave të thjeshtëzuara, ku 
gjatë 2015 kanë qenë të fokusuara në shqyrtimin dhe trajtimin e kërkesave 
të subjekteve për t’u pajisur me Autorizime për PTH. Gjatë kësaj periudhe të 
raportimit (2015) ka pasur një numër të madh të kërkesave për t’u pajisur rishtazi, 
si dhe për t’i vazhduar autorizimet ekzistuese. 
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7. Akciza

DK gjatë viti 2015 ka licencuar 14 subjekte, 13 sosh për import të cigareve dhe 
1 për import të duhanit të papërpunuar dhe eksport në përputhje me dispozitat 
ligjore në fuqi, të cilat rregullojnë çështjet që kanë të bëjnë me duhanin. Sa i 
përket importit të cigareve, viti 2015 ka arritur shifrën 2,830,345 copë cigare 
ose - 4.89 % më pak krahasuar me vitin 2014. Në tabelën e mëposhtme janë të 
specifikuar të dhënat e importit sipas muajve.

Muaji Importi Mil cigare 2014 Importi Mil cigare 2015
Janar 142,863 194,340
Shkurt 216,920 128,535
Mars 237,841 245,580
Prill 234,853 225,065
Maj 202,282 198,591
Qershor 201,867 216,260
Korrik 242,596 342,906
Gusht 261,390 263,194
Shtator 313,407 255,734
Tetor 300,357 262,484
Nëntor 301,575 229,760
Dhjetor 317,031 267,896
 Totali 2,972,892 2,830,345

Tab. 10

Përkundër rënies se importit të cigareve në vitin 2015, shkalla e inkasimit 
është me lartë për afër 7%. Kjo është si rezultat i ngritjes se normës se akcizës 
me vendimet e Qeverisë 16/20 të datës 24.03.2015 nga 32 në 35 €/1000 copë 
cigare dhe sipas vendimit 04/39 të datës 22.07.2015 nga 35 në 38€ për 1000 
copë cigare. Në vitin 2015 konform procedurave të parapara me Udhëzimin 
Administrativ 86/2010, që përcakton obligimin e vendosjes se pullave fiskale për 
pijet alkoolike, janë licencuar 64 subjekte importuese dhe prodhuese.

Në vitin 2015 bazuar në ligjin 03/L-220 për normat e akcizave në Kosovë i 
plotësuar me vendimin e Qeverise nr.16/20 të datës 24.03.2015, si dhe neni 236 
të Kodit Doganor dhe të Akcizave në Kosovë, pastaj U.B nr. 15/2015 për kthimin 
e akcizës për subjektet prodhuese për shfrytëzimin e propan –butan gazit, janë 
autorizuar gjithsej 25 subjekte: 

Dy subjekteve u është refuzuar kërkesa për autorizim, për shkak se nuk kanë 
qenë të pajisur me voltmetër-aparat për matjen e gazit të shpenzuar në procesin 
e prodhimit. Prodhuesit e pijeve joalkoolike- gjatë vitit 2015 të autorizuar kanë 
qenë gjithsej 20 subjekte, prej tyre 18 janë aktive, ndërsa një subjekti i është 
revokuar autorizimi për shkak të borxhit dhe një subjekt aktualisht nuk prodhon 
pije që i nënshtrohen taksës se akcizës. Në raport me vitin 2014 kemi një ngritje 
të inkasimit në shkallë 19.715 % pa e përfshirë edhe borxhin e inkasuar nga viti 
paraprak. 

Gjatë vitit 2015 në Kosovë, kanë operuar 33 kompani të licencuara për ushtrimin 
e veprimtarisë me lojëra të fatit. Prej tyre të kategorizuara për lojëra me:
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• Aparate në klube të veçanta – 9; 
• Baste sportive - 16 kompani; 
• Tombola Bingo - 7 kompani ; dhe
• Lotaria e Kosovës si subjekt i autorizuar për lojën 7/39 dhe lojën Keno. 

Gjatë këtij viti kemi pasur bashkëpunim me ATK, PK dhe Inspektoratin 
komunal të disa komunave, ku janë organizuar operacione të përbashkëta për 
kontrollin e subjekteve të Lojërave të Fatit. Në total gjatë vitit 2015 janë realizuar 
79 aksione në terren me ç‘ rast janë kontrolluar 177 lokale të subjekteve të 
ndryshme, që kanë rezultuar me 53 raste të kundërvajtjeve doganore.

    - Janë sekuestruar 184 pajisje që janë përdorur në mënyrë të jashtëligjshme 
për ushtrimin e veprimtarisë se lojërave të fatit, ku për këto raste janë shqiptuar 
gjoba në vlerë  92,960.00 €.

- Së bashku me zyrtarët e ATK-së dhe PK janë mbyllur 31 lokale të lojërave të 
fatit, për shkak të shkeljeve të ndryshme të dispozitave të ndryshme ligjore.

- Në muajin gusht të këtij viti janë asgjësuar në mbikëqyrje doganore 288 
njësi (aparate) të lojërave të fatit dhe në muajin nëntor janë asgjësuar 26 njësi 
të lojërave të fatit. 

 
2014 2015

Pajisjet e 
taksuara

Taksat e 
inkasuara

Pajisjet e 
taksuara

Taksat e 
inkasuara

Janar 2252 1,140,336.39 1601 819260.06
Shkurt 1915 992,896.54 1700 864076.78
Mars 1651 889,493.90 1733 886894.62
Prill 1831 886,670.56 1690 855242.88
Maj 1652 874,555.54 1509 775699.2
Qershor 1672 875,090.24 1503 772592.56
Korrik 1662 872,671.35 1500 768280.37
Gusht 1615 848,739.68 1375 994961.05
Shtator 1587 837,242.69 1367 996927.06
Tetor 1566 829,276.62 1401 1014329.9
Nëntor 1583 830,444.34 1420 1020669.7
Dhjetor* 1579 835,927.07 1420 1020669.7
TOTAL 20565 10,713,344.92 18219 10,789,603.9

Tab. 11

Nga këto të dhëna del se derisa në vitin 2014 kemi pasur në qarkullim 20565 
njësi të taksuara nga të cilat janë inkasuar 10,713,344.92 €, në vitin 2015 kemi 
më pak njësi të taksuara (18219), por të hyrat i kemi më të mëdha për rreth 1% 
si rezultat i ngritjes se taksës se akcizës e cila ka filluar nga muaji gusht 15.
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8. Pronësia Intelektuale

Inovacioni dhe kreativiteti janë motorët kryesor të zhvillimit të ekonomisë, 
është e rëndësishme që shteti të sigurojë mbrojtje për bartësit e të drejtave, për 
të ngritur nivelin e ekonomisë së ligjshme.

Dogana e Kosovës në vitin 2009 ka krijuar njësitin e DPI-së, ndërsa me 
strukturën e re organizative për gjatë vitit 2014-2015, është duke operuar në 
kuadër të Departamentit për Procedura dhe Akciza. Bazuar në dispozitat 
ligjore të Ligjit 03-L/170-2010 dhe Udhëzimit Administrativ 07/2010, Sektori i DPI-së 
edhe gjatë vitit 2015 ka ndërmarr veprime, të cilat kanë rezultuar me rezultate 
të kënaqshme. Vlen të theksohet se, njëra ndër rezultatet e kënaqshme është 
edhe ngritja dhe forcimi i bashkëpunimit me agjencionet përkatëse të zbatimit 
të ligjit dhe komunitetin e biznesit, kjo vërehet përmes aplikimeve në Doganën e 
Kosovës, ku nga viti në vit është shtuar numri i kërkesave për aplikimin e veprimit 
Doganor, e që tani Dogana numëron gjithsej 101 aplikacione për 391 marka 
tregtare dhe 34 të drejta të autorit.

Dogana e Kosovës si anëtare e Këshillit Shtetëror për Pronësi Intelektuale 
dhe anëtare e TASK FORCËS, është duke dhënë në vazhdimësi imputin në 
përmbushjen e objektivave të Strategjisë Kundër Falsifikimit dhe Piraterisë /2012-
2017. Task Forca Kundër Piraterisë dhe Falsifikimit, në përbërje prej Doganës 
së Kosovës-anëtare, Inspektorati i Tregut-anëtare dhe Drejtorisë për Hetimin 
e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit të Policisë së Kosovës-anëtare, në disa 
regjione të Kosovës janë realizuar kontrolle të subjekteve, të cilat merren me 
prodhimin, shitjen dhe shpërndarjen e materialeve që mbrohen me të drejtën 
e autorit. Kontrolli është realizuar në gjashtë regjione të Kosovës, ku si rezultat 
janë sekuestruar 1464 libra, 1732 CD dhe DVD.

Si rezultat i nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Doganës 
së Kosovës dhe zyrës për të Drejtat e Autorit, nënshkrimi i MIM me Agjencinë për 
Pronësi Industriale, nënshkrimi i MIM ndërmjet Doganës së Kosovës dhe Imperial 
Tobakos, ngritja e bashkëpunimit me komunitetin e biznesit, ku është arritur 
progres në këtë drejtim, vlen të theksohet edhe krijimi i aleancës strategjike me 
IP CRIME Unit (http://www.ipcrimeunit.com/ip_crime_unit_establish_strategic_
alliance_with_kosovo_customs),  kemi ngritje të efikasitetit dhe progres në 
luftimin e falsifikimit dhe piraterisë. 

Ndalesat në Total 2013 2014 2015
Numri i Rasteve 163 300 230 
Sasia e mallrave 733 033cp 1,814 736cp 121 313cp 
Vlera e Mallrave 984,563.00 € 4,755,170.00 €  1,322,989.00 €

Tab. 12

Dogana e Kosovës gjatë vitit 2015 ka zbuluar 230 raste, prej të cilave për:

• 129 raste – të konstatuar false, për mallin në sasi prej 62 467cp dhe vlerë 
~951,173.00€;

• 64 raste - të konstatuara origjinale, për mallin në sasi prej 21 594cp dhe 
vlere prej ~215,738.00€; 
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• 32 raste - nuk janë ndërmarrë veprime nga bartësi i së drejtës, malli në sasi 
prej 17 616cp dhe vlerë ~53,862.00€;

• 6 raste – është ngritur kontesti gjyqësor për mallin ne sasi prej 19 636cp dhe 
vlere prej ~183,440.00€; 

• 124 raste - të asgjësimit të mallrat në sasi prej 51 594cp dhe vlerë prej 
~835,753.00€, (28 raste të bartura nga viti 2014);

• Për të krijuar module të riskut pranë sektorit të Riskut, janë komunikuar 108 
informata të nevojshme mbi shkelësit e të drejtave të pronësisë intelektuale, 
si dhe janë lëshuar 6 raporte inteligjente për produkte farmaceutike, pije 
alkoolike dhe lodra për fëmijë.

Vendi i origjinës në parim është vendi ku janë prodhuar mallrat apo vend 
burimi prej të cilave edhe janë importuar për në Kosovë. 

Sipas statistikave të ndalesave të mallrave nën dyshimin se shkelet e drejta e 
pronësisë intelektuale, si vend burim i mallrave vazhdon të prijë Kina me 53.04%, 
Turqia me 18.7%, .

Statistikat mbi prejardhjen e mallrave të ndaluar nga Dogana

Tab. 13

9. Zbatimi i ligjit 

Edhe në fushën e zbatimit të ligjit është bërë progres, ku kemi arritur të rrisim 
dhe tejkalojmë sasinë e mallrave të konfiskuara. Janë ngritur 65 kallëzime 
penale në fushën e evazionit fiskal, të cilat për dallim me vitet e kaluara janë 
shumë kualitative dhe presim të prodhojnë rezultate në gjykata. Gjithashtu, 
është bërë progres i theksuar në parandalimin e mallrave të ndaluar, që gjatë 
këtij viti janë kapur në 18 raste të ndryshme afërt 20 kg lëndë narkotike, derisa 
janë parandaluar importet ilegale të armëve si revolet dhe pajisje të tjera. 

Viti 2015 2014
Kundërvajtjet 1173 1519

Tab. 14

Në vitin 2015 janë dërguar në Prokurori 65 Kallëzime Penale për shmangie të 
konstatuara prej 4.2 mil. €. Janë sekuestruar mallra në vlerë prej 600 000.00€. Si 
rezultat i hetimeve pro-aktive nga ajo që mund të vërejmë, përveç të hyrave të 
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rritura tek importet e deklaruara (shembull derivatet), drejtpërdrejt konstatohet 
se ndalimi në vepër ka rezultuar me vlerën e parandaluar prej 1.8 milionë €. Në 
vijim janë disa nga rastet kryesore ku janë ndërmarrë veprimet pro-aktive.

Operacionet e duhanit të kontrabanduara, ku gjatë ekzekutimit të 4 
mandateve është ndalur dhe sekuestruar duhani i përpunuar dhe i papërpunuar 
në sasi prej 19 tonë, si dhe 4 makina për grirjen e duhanit. Dalja e këtij duhani 
në treg do të shkaktojë evazionin fiskal në vlerë prej 720000€, prandaj me 
sekuestrimin e mallit është parandaluar ky evazion fiskal. Operacionet e 
ndërmarra në kontrollimin e subjekteve që operojnë me lojëra fati, ku janë 
sekuestruar 100 aparate të lojërave të fatit, si dhe  hetimi i Krimit të organizuar 
në gamë të gjerë i kontrabandës me derivate nga Mitrovica e veriut. Ndalesa 
dhe parandalimi i kontrabandimit të një rasti kamioni me cigare destinacion 
kishte shtetin e Greqisë, ku pranues i mallit paraqitej si një subjekt in-ekzistent 
dhe po të kontrabandohej ky mall në Kosovë,  shmangiet do te ishin në lartësi 
prej rreth 500 000€.

Antikontrabanda 

• Janë ndërmarr 90 aktivitete/operacione të përbashkëta. 
• Janë kontrolluar 2186 Automjetet, 330 Autobus, 200 Aeroplan me 

pasagjerë, si dhe 20 maune me mallra.
• 100 aktivitete në të gjitha pika kalimet kufitare. 
• 70 patrullime në vijën e gjelbër.
• 40 plane operative të organizuar nga sektorë të ndryshme brenda 

Doganës, si dhe nga Policia e Kosovës.
• Janë zbuluar 130 raste. 
• Mallrave të konfiskuara rreth 400.000euro.

Hetimet 

Duke u bazuar në objektivat qeveritare, strategjitë dhe planet e veprimit 
ketë vit si fokus kryesor ka qenë luftimi i informalitetit në përgjithësi, duke filluar 
nga kontrabanda, evazioni fiskal, krimi i organizuar, korrupsioni dhe shpëlarja e 
parave etj.. 

Këtë vit jemi orientuar më shumë në hetime pro-aktive, qasje kjo e ndjekur 
sipas planit DK-së, për të qenë me efikas në parandalimin e shmangieve nga 
taksat në trendët aktuale siç është kontrabanda e duhanit, që është problem 
në rritje në mbarë regjionin, përmirësimi i disiplinës së stafit drejt përmirësimit të 
performancës së organizatës dhe parandalimi i krimeve që bëhen me ndihmesën 
e zyrtarëve, si dhe po ashtu kemi adresuar kërkesat e BE-së që derivojnë nga 
raporti i progresit, projektet në vijim në Kosovë, procesi i liberalizimit të vizave 
etj..  

Gjatë vitit janë regjistruar gjithsej 95 raste të reja dhe brenda kësaj kohe 
janë dorëzuar në Prokurori 65 kallëzime Penale, ku shmangiet nga taksat janë 
4.199.071.88 €,

•  Janë ekzekutuar 22 Mandate të Gjykatës për Bastisje.
•  Janë ndalur dhe sekuestruar mallra në vlerë prej 566 518.63€.
•  Nr. i lëndëve që aktualisht janë nën hetime është gjithsejtë 44.

Krahasimi i arritjeve me vitin paraprak - Në nivel të gjithmbarshëm, si rezultat 
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i hetimeve pro-aktive nga ajo që mund të vërejmë, përveç të hyrave të rritura 
tek importet e deklaruara (shembull derivatet), drejtpërdrejt konstatohet 
se qasja pro-aktive ka rezultuar me vlerën e parandaluar prej 1.8 milion €. Si 
prioritet gjatë këtij viti ka qenë hetimi i Krimit të organizuar, pastrimi i parasë, 
keqpërdorimi i detyrës, mallrat akcizore etj.. Në vijim janë të dhënat në formë 
tabelore.

Aktivitetet nga Hetuesia Tatimore: 

Si rezultat i aktiviteteve që janë zhvilluar për ta luftuar informalitetin ekonomik 
dhe kryesisht shmangien tatimore, nga Njësia e Hetimeve Tatimore dhe 
Inteligjencës (NJHTI), për vitin 2015 janë arritur këto rezultate:

• 56 raste të hapura (iniciuara), 11 Kallëzime Penale, 12 raste të mbyllura 
(raporte finale hetuese), 24 raporte kontrolli, 428 aktivitete, 1 bastisje, 171 
informata për palët e treta, 23 aksione të përbashkëta me Policinë e 
Kosovës dhe Dogana. 

• Gjatë këtyre aktiviteteve janë lëshuar 14 gjoba, vlera e gjobave 24,750 €. 
Gjatë kësaj periudhe rezultatet nga shmangia tatimore, janë realizuar në 
vlerë prej: 1,940,554.25 €, pa ndëshkime dhe interesa.

Analiza e Riskut 

Si rezultat i mbledhjes, analizimit dhe vlerësimit të informacioneve, në sistemin 
ASYCUDA janë aktivizuar 146 profile të riskut për subjekte dhe mallra. Në bazë të 
profileve të riskut në kanalin e kuq janë përzgjedhur 38,771 deklarata apo rreth 
20% të numrit të përgjithshëm të importit, në kanalin e verdhë janë përzgjedhur 
130,733 deklarata apo rreth 68% të importit, në kanalin e gjelbër 16,397 deklarata 
apo rreth 9% të importit, ndërsa në kanalin e kaltër 5,500 deklarata apo rreth 3 
% e numrit të përgjithshëm të importit.

Bazuar në profilet e proceduara në sistemin ASYCUDA, niveli i kontrollit në 
deklarata ka vijuar, si në vijim:  
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Tab. 16

• Profilet e riskut kanë dhënë kontribut parësor në parandalimin e 
kontrabandës dhe parregullsive tjera doganore.

• Janë zbuluar 108 kundërvajtje në kanalin e kuq dhe konsistojnë me 
informacionet dhe udhëzimet e profileve të riskut ose shprehur në 
përqindje, 86.4 % e numrit total të kundërvajtjeve të ngritura me DUD. 

• Mbi 99,5% të mallrave të rivlerësuara (rreth 78 milionë euro rivlerësim) janë 
përzgjedhur në kanalin e kuq ose të verdhë dhe shumica dërmuese e 
deklaratave të rivlerësuara konsistojnë me informacionet dhe udhëzimet 
e kritereve të riskut në deklaratë. 

• Në kuadër të njësisë së përbashkët të analizës së riskut (NJPIARK) në QKMK, 
janë krijuar 83 profile për persona dhe automjete për kontrolle të vijës së 
dytë, si dhe profile për biznese të cilat janë proceduar tek autoritetet e 
MIK-ut.

• Janë draftuar 56 kërkesa tjera për identifikim lokacioni dhe ushtrim kontrolli. 
Nga nivelet rajonale janë draftuar 44 raporte për rajone sipas modelit 
“Policimi i udhëhequr nga Inteligjenca”, si dhe 11 raporte mujore të 
përgjithshme të vlerësimit taktik përpiluar nga NJPIARK, 1 raport strategjik 
për vitin 2014, raporte këto të cilat janë adresuar grupit për caktim dhe 
koordinim të detyrave.

10. Luftimi i korrupsionit 

Qëllimi i Doganës gjatë 2015 ishte të përmirësojë etikën doganore dhe 
parandalimi i korrupsionit dhe çdo lloj konflikti të interesit, gjithashtu përmirësimi 
i mekanizmave dhe mjeteve për parandalimin, hetimin dhe zbulimin e rasteve 
të korrupsionit, si dhe shmangien e rasteve të konfliktit të interesit.

Lidhur më këtë çështje edhe luftimi i korrupsion, i cili ka kontribuar direkt në 
rritjen e të hyrave përmes sistemeve dhe ngritjes së kapaciteteve, normalisht 
me theks të veçantë në parandalimin e rasteve të keqpërdorimit, korrupsionit 
dhe shkeljeve etike. Gjatë këtij viti kemi pasur 29 raste, 42 zyrtarë kanë qenë në 
procedura disiplinore. Derisa Dogana ka shqiptuar gjithsejtë 57 (përfshirë edhe 
rastet e vitit 2014) masa disiplinore si suspendim, degradim, para-përjashtim, 
ndalim në avancim dhe përjashtim gjatë vitit 2015. 

Inspektimet e rregullta dhe trajtimi i rasteve të konflikti të interesit në 
bashkëpunim me Agjencionet e tjera kanë ndikuar që të kemi ulje të dukshme 
të rasteve, respektivisht rritjet të performacës së Doganës në përgjithësi. Rritja e 
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numrit të thirrjeve në linjën e sigurt të Doganës, ku saktësia e tyre është mbi 90% 
dhe ka ndikuar në rritjen e besimit të qytetarëve në Doganën e Kosovës.

Thirrjet e Qytetarëve për lajmërim të Kontrabandës dhe 
Korrupsionit

2015 2014

Total 263 259
Tab. 17

Kjo qasje e re ka ndikuar edhe në matje të perceptimit të korrupsionit nga 
FOL për Doganën, ku theksohet qartë se qytetarët vetëm në 7.5% të rasteve 
mendojnë që u është dashur të japin ryshfet. Nëse kjo përqindje krahasohet 
me periudhat paraprake, respektivisht me matjen e perceptimeve të bëra nga 
UNDP nëpërmjet raportit Public Pulse të bërë gjatë prillit të 2013, ku perceptimi 
për korrupsion ka qenë 58.9% dhe në prill të viti 2014 perceptimi për korrupsion 
ka qenë në 22.5%. Pra, rënia në 7,5 % është një progres domethënës që tregon 
se angazhimi i Doganës, reformat dhe luftimi i korrupsion kanë arritur rezultate 
dhe Dogana si institucion ka arritur një progres i cili po vlerësohet edhe nga 
qytetarët e Republikës.

11. Stafi 
Aktiviteti i përgjithshëm vjetor ka pasur në fokus plotësimin e skemës 

organizative, planifikimin dhe realizmin e pagave dhe shpenzimeve tjera nga kjo 
kategori buxhetore, trajtimin e të gjitha adresimeve nga marrëdhënia e punës 
së stafit gjithëpërfshirës të institucionit, menaxhimin elektronik e të dhënave dhe 
aspektet tjera për të siguruar funksionim efikas të proceseve dhe procedurave.

• Raporti gjinor - gjinisë mashkullore i përkasin gjithsejtë 438 zyrtar (76.57%), 
ndërsa gjinisë femërore i përkasin 134 zyrtare (23.40%). (ANEX tabela nr.1). 

• Raporti etnik - sipas strukturës etnike: 86.54% shqiptarë, 6.12% serbë, 2.62% 
turq, 2.80% boshnjakë, 1.40% RAE, 0.52% goran.

• Raporti statusor i stafit - prej totalit të 572 zyrtarëve, 500 kanë status 
doganor dhe 72 kanë status civil, që të shprehura në përqindje qëndrojnë 
në raportin 87.41% Oficerë doganor dhe 12.59 % Shërbyes Civil.

Në aspektin e trajnimeve janë realizuar gjithsej 70 aktivitete trajnuese 
zhvillimore, 66 në fusha të ndryshme profesionale, menaxhuese dhe teknike. 
Viti 2015 përmbyllet me 538 Oficerë dhe Zyrtarë Doganor të trajnuar/zhvilluar, 
në kuadër të aktiviteteve të brendshme të DK-së dhe të jashtme.

12. Shpenzimet 

Nuk ka organizatë në botë e cila mund të funksionojë pa investime dhe 
pa buxhet. Por dallimi që Dogana e Kosovës ka me të tjera është rentabiliteti. 
Përveç tendencës për kursime maksimale investimet publike përmes parasë 
publike dhe besimit të qytetarëve, ka një indikator kthimi në masën prej 99%, që 
nënkupton se qytetarët e Kosovës investojnë te Dogana vetëm 1 cent, ndërsa, 
ne kthejmë 99 cent përsëri te qytetarët.
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Tabela në vijim sqaron shpenzimet:

Tabela 18, sqaron se si janë shpenzuar mjetet buxhetore, të cilat Dogana i 
ka pasur në dispozicion, ku pjesa më e madhe e tyre janë shpenzuar në paga 
dhe mëditje. Edhe pse me një buxhet për 6% më të vogël ne kemi arritur që 
përmes menaxhimit të mirë dhe ri-strukturimit t’i mbajmë shpenzimet në nivelet 
minimale pa e rrezikuar performancën e organizatës.

Buxheti 2015 Shpenzimet 
2015 Mbetja Shpen. 

në %

Kategoria ekonomike
Buxheti pas 
-rishikimit 

2015
Total Mbetja 

Buxhetore %

Paga dhe Mëditje 5,238,414.00 5,247,274.14 -8,860.14 100.17
Mallra dhe shërbime 2,617,717.00 1,912,784.82 704,932.18 73.07
Komunali 193,375.00 92,230.77 101,144.23 47.70
Shpenzimet Kapitale 585,000.00 344,960.47 240,039.53 58.97
TOTALI 8,634,506.00 7,597,250.20 1,037,255.80 87.99
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13. Ngjarjet e vitit 2015

Parandalohet  futja e materialit 
për prodhimin e fishekëve të gjuetisë 

14 janar 2015 – Oficerët e 
Doganës së Kosovës në pikë-
kalimin e Vërmicës,  kanë arritur 
të parandalojnë  importimin ilegal 
të materialeve për prodhimin e 
fishekëve të gjuetisë.

Kapen afër 6000 kg duhan i përpunuar  

Ferizaj, 22 janar 2015- Njësitet e 
Doganës kanë ushtruar kontroll 
në dy  lokacione, me qëllim të 
konfiskimit të mallit të zbuluar pa 
prejardhje.

Qeveria Amerikane vazhdon me 
përkrahje për Doganën e Kosovës  

Prishtinë, 22 janar 2015- Dogana 
e Kosovës  ka pranuar edhe një 
donacion nga Qeveria e SHBA-
ve nëpërmjet programit të EXBIS 
(kontrolli i eksportit dhe siguria 
kufitare). 

Kapen fishek të fshehur në trup 

25 shkurt 2015- në Vërmicë, kanë 
arritur të parandalohet kontrabandë 
me municion, ku personat e 
involvuar kishin fshehur fishekët në 
trup. 
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Parandalohet hyrja e produkteve 
kozmetike të falsifikuara 

27 shkurt 2015- Oficerët doganor 
gjatë kontrollit të mallrave të 
importuara arritën të gjejnë 
produkte të falsifikuara kozmetike, 
parfum dhe kremra në sasi të 
konsiderueshme.   

Parandalohet 
kontrabanda me autobus    

Hani i Elezit, 6 mars 2015- Me rastin 
e ndalimit të autobusi që vinte 
nga Turqia, janë gjetur mallra të 
ndryshme të cilat ishin fshehur në 
sistemin e ftohjes.

Parandalohet 
kontrabanda me duhan

Mitrovicë, 7 mars 2015 - Njësit e 
Doganës së Kosovës, kanë arritur të 
parandalojnë kontrabandimin  e një 
sasie të konsiderueshme të duhanit, 
me vlerë mbi 6000 euro.

Kapet substancë narkotike

Vërmicë, 9 mars 2015 - Oficerët 
doganor arritën të parandalojnë 
futjen e substancave narkotike. 
Substanca narkotike ishte e llojit 
marihuanë në sasi prej 1.1 kg. 
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Kapet një revole 

22 prill 2015 – kapet në revole në 
pikë kalimin e Vërmicës.   
  

Zhdoganimi “Pa letër” 
lehtëson të bërit biznes

24 qershor 2015- Dogana e 
Kosovës ka lansuar projektin e ri, 
të mbështetur nga Ambasada 
Amerikane në Kosovë, për t`iu krijuar 
kompanive lehtësira në të bërit 
biznes. Koncepti “Pa letër”.

Dogana parandalon kontrabandën 
e telefona me vlerë 10.000 euro  

17 shtator 2015 – Oficerët e Doganë 
së Kosovës, kanë parandaluar 
kontrabandë në pikë kalimin kufitar 
Dheu i Bardhë dhe kanë arritur të 
kapin në 2 raste sasi në të 80 copë.

Tentim ikje nga kontrolli doganor për 
shkak të transportit të narkotikëve 

1 tetor 2015 – njësitet e Doganës 
kanë arritur të kapin një person i cili 
iku nga kontrolli doganor, për shkak 
se transportonte lëndë narkotike
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Seminar mbi “Mbrojtjen e shëndetit 
publik të konsumatorëve nga 
mallrat e falsifikuara” 

25 nëntor 2015 – Dogana e 
Kosovës në bashkëpunim me EULEX 
organizuan seminarin mbi “Mbrojtjen 
e shëndetit publik të konsumatorëve 
nga mallrat e falsifikuara”.

Kapen 20 ton 
fishekzjarrë kontrabandë 

23 dhjetor 2015- njësitet e Doganës, 
parandalojnë futjen kontrabandë të 
fishekzjarrëve. 

Përmbyllet viti 2015 suksesshëm 

29 dhjetor 2015 – Dogana në një 
ceremoni rasti suksesshëm përmbylli 
vitin 2015. Dogana gjatë këtij viti 
mblodhi taksat më shumë për 9,5 %  
se arkëtimi në periudhën e njëjtë të 
vitit paraprak 2014.  
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14. Statistikat e përgjithshme të Importit dhe Eksporti

Importi           
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Kapitujt më të importuar                                                                                                  

Top seksione sipas taksave                                                                                              

Top vendet nga importojmë produkte                                                                           

 2014 2015 
Vlera (+ -) % (+-)

Neto Kg Vlera Neto Kg Vlera

1 Serbia 1,069,925,137.97 358,125,432.72 1,079,124,021.49 372,079,292.50 13,953,859.78 3.90%

2 Germany 103,327,646.57 271,584,636.82 116,027,362.26 289,023,328.59 17,438,691.78 6.42%

3 Turkey 133,940,740.86 230,831,460.75 160,994,009.23 246,154,007.85 15,322,547.10 6.64%

4 China 106,236,486.31 201,708,830.01 113,409,682.91 229,658,540.74 27,949,710.73 13.86%

5 Italy 239,267,314.85 202,107,749.36 283,686,113.88 225,114,117.19 23,006,367.83 11.38%

6 Macedonia 398,356,075.47 138,450,288.57 472,229,785.11 142,405,760.52 3,955,471.95 2.86%

7 Albania 687,119,803.33 125,485,312.65 734,374,094.82 143,650,194.60 18,164,881.95 14.48%

8 Greece 245,656,877.77 137,162,558.78 247,578,487.37 109,938,755.28 ▼27,223,803.50 ▼19.85%

9 Bosnia And 
Herzegovina 107,028,115.00 63,345,903.07 139,392,485.21 75,236,973.84 11,891,070.77 18.77%

10 Croatia 71,144,978.80 62,993,366.45 87,804,902.45 69,692,747.16 6,699,380.71 10.64%

11 Slovenia 45,848,854.45 66,633,811.36 41,061,007.96 58,458,153.43 ▼8,175,657.93 ▼12.27%

12 Poland 18,917,582.12 55,226,360.04 22,642,946.31 69,308,801.87 14,082,441.83 25.50%

13 United States 73,971,291.10 62,467,475.89 17,228,791.40 37,273,337.08 ▼25,194,138.81 ▼40.33%

14 Bulgaria 48,723,562.21 47,138,118.04 59,330,555.76 46,346,002.69 ▼792,115.35 ▼1.68%

15 Brazil 27,328,935.47 39,544,148.24 26,931,861.49 37,883,671.32 ▼1,660,476.92 ▼4.20%

16 Austria 33,840,437.31 35,642,336.16 39,983,054.70 40,301,838.92 4,659,502.76 13.07%

17 Romania 34,193,541.94 27,838,170.66 41,301,928.13 30,494,119.22 2,655,948.57 9.54%
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Eksportit                    

18 Switzerland 16,165,700.74 29,612,470.00 15,471,153.29 23,240,500.57 ▼6,371,969.42 ▼21.52%

19 France 6,252,184.23 29,002,081.18 7,592,537.10 22,373,553.44 ▼6,628,527.74 ▼22.86%

20 Hungary 28,052,740.99 24,464,644.68 28,661,938.14 24,067,852.76 ▼396,791.92 ▼1.62%

21 Spain 33,488,069.05 21,683,919.45 44,261,507.00 24,350,129.15 2,666,209.70 12.30%

22 Netherlands 9,708,954.87 26,889,275.67 11,080,624.55 16,918,183.15 ▼9,971,092.52 ▼37.08%

23 Czech Republic 8,138,028.28 17,896,461.53 8,021,287.12 18,785,017.41 888,555.88 4.96%

24 Montenegro 88,727,824.50 13,753,015.26 103,917,393.77 15,658,006.19 1,904,990.93 13.85%

25 United Kingdom 2,419,538.56 13,411,788.11 3,021,737.54 15,815,681.50 2,403,893.39 17.92%

26 Japan 2,063,708.83 11,281,618.95 2,392,102.89 11,798,914.74 517,295.79 4.59%

27 India 6,822,427.93 9,193,411.45 12,762,732.25 13,428,823.05 4,235,411.60 46.07%

28 Vietnam 3,629,546.36 7,866,264.25 4,398,078.12 11,537,561.13 3,671,296.88 46.67%

29 Taiwan 4,897,584.35 9,779,104.22 4,478,665.57 8,553,441.20 ▼1,225,663.02 ▼12.53%

30 Sri Lanka 2,147,366.04 7,416,692.09 2,645,742.64 8,903,338.26 1,486,646.17 20.04%
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Eksporti sipas seksioneve – Kilogram dhe vlerë                                                           

Top 5 seksionet 2015                                                                                                       
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Eksportet sipas vendeve të destinimit                                                                           

2014 2015
Dif Neto Kg Dif Vlera (+ -) % Neto Kg % Vlera (+-)

Neto Kg Vlera Neto Kg Vlera

1 Albania 111,542,824.55 29,797,599.28 100,654,460.45 29,242,537.53 ▼10,888,364.10 ▼555,061.74 ▼9.76% ▼1.86%

2 Serbia 66,215,559.39 23,235,860.42 79,795,679.50 27,933,445.39 13,580,120.11 4,697,584.97 20.51% 20.22%

3 Macedonia 75,257,711.02 26,138,135.23 83,875,473.87 24,400,586.82 8,617,762.85 ▼1,737,548.42 11.45% ▼6.65%

4 India 6,347,202.00 18,035,751.78 12,348,560.00 24,153,329.05 6,001,358.00 6,117,577.27 94.55% 33.92%

5 Italy 11,747,569.13 27,681,478.16 5,624,492.25 10,194,918.00 ▼6,123,076.88 ▼17,486,560.16 ▼52.12% ▼63.17%

6 Montenegro 17,000,308.01 15,392,443.23 16,562,994.15 11,187,245.30 ▼437,313.86 ▼4,205,197.93 ▼2.57% ▼27.32%

7 Switzerland 7,160,613.14 9,239,416.26 4,429,997.27 10,881,928.17 ▼2,730,615.87 1,642,511.91 ▼38.13% 17.78%

8 Austria 4,527,966.07 6,161,867.19 4,444,312.07 11,988,176.23 ▼83,654.00 5,826,309.04 ▼1.85% 94.55%

9 China 41,494,038.70 14,130,031.69 2,273,851.54 167,886.16 ▼39,220,187.16 ▼13,962,145.53 ▼94.52% ▼98.81%

10 Germany 5,545,623.55 5,739,780.03 5,481,988.74 7,393,996.53 ▼63,634.81 1,654,216.50 ▼1.15% 28.82%

11 Belgium 1,246,291.49 232,546.30 4,626,527.09 9,808,866.51 3,380,235.60 9,576,320.21 271.22% 4,118.03%

12 Bulgaria 6,995,796.10 3,211,420.91 7,945,036.73 5,904,828.97 949,240.63 2,693,408.06 13.57% 83.87%

13 Turkey 10,650,258.95 4,399,515.48 3,796,996.25 2,967,250.24 ▼6,853,262.70 ▼1,432,265.23 ▼64.35% ▼32.56%

14 Poland 10,405,051.08 4,387,480.48 5,051,286.22 2,306,698.56 ▼5,353,764.86 ▼2,080,781.92 ▼51.45% ▼47.43%

15 South Africa   2,408,911.30 5,497,342.13 2,408,911.30 5,497,342.13   

16
Bosnia And 
Herzegovina

1,744,495.72 1,801,380.38 3,162,180.37 3,391,653.11 1,417,684.65 1,590,272.73 81.27% 88.28%

17 Croatia 3,708,513.67 2,204,031.31 5,109,369.44 2,590,785.96 1,400,855.77 386,754.65 37.77% 17.55%

18 France 318,445.90 429,762.44 933,487.20 2,508,616.58 615,041.30 2,078,854.14 193.14% 483.72%

19 Lithuania 150,931.28 2,543,482.31 6,445.26 378,630.00 ▼144,486.02 ▼2,164,852.31 ▼95.73% ▼85.11%

20
Czech 
Republic

274,024.00 2,453,631.60 146,084.73 271,660.65 ▼127,939.27 ▼2,181,970.95 ▼46.69% ▼88.93%

21 Netherlands 565,431.54 818,745.29 839,122.85 1,777,012.02 273,691.31 958,266.73 48.40% 117.04%

22 Japan 8,096.90 506,539.00 28,137.70 2,061,596.40 20,040.80 1,555,057.40 247.51% 307.00%

23 Sweden 2,193,496.58 848,105.87 1,258,647.98 1,249,404.36 ▼934,848.60 401,298.49 ▼42.62% 47.32%

24 Taiwan 3.00 1,825.40 1,020,289.80 2,040,669.09 1,020,286.80 2,038,843.69 34,009,560.00% 111,692.98%

25 Slovenia 1,137,980.68 526,479.63 2,134,241.02 1,289,087.73 996,260.34 762,608.10 87.55% 144.85%

26 Spain 43,213.63 127,480.43 825,088.49 1,624,421.59 781,874.86 1,496,941.16 1,809.32% 1,174.25%

27 Greece 987,345.04 822,388.18 1,017,288.06 922,970.92 29,943.02 100,582.74 3.03% 12.23%

28 Cyprus 2,667,036.00 1,737,247.48   ▼2,667,036.00 ▼1,737,247.48   

29 Romania 615,302.41 651,172.10 1,571,449.29 992,232.53 956,146.88 341,060.43 155.39% 52.38%

30 United States 141,811.10 411,592.74 11,874.63 158,482.49 ▼129,936.47 ▼253,110.25 ▼91.63% ▼61.50%
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