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Edhe një vit tjetër i suksesshëm për Doganën e Kosovës, në vazhdën e viteve të suksesshme 
te arritura deri tani. Realizimi i mirë në mbledhjen e të hyrave duke arritur 4% mbi objektivin 
e parashikuar dhe 14% me shume krahasuar me vitin e kaluar. 

Ky sukses kryesisht është si rezultat i ngritjes së profesionalizmit gjithsesi edhe efikasitetit 
të tërë shërbimit, procedurave te thjeshtëzuara dhe bashkëpunimit të shtuar me bizneset 
përmes Odës Ekonomike dhe asociacioneve tjera te biznesit dhe parandalimit dhe luftimit 
efektiv te korrupsionit.

Që nga Prilli 2007, Shërbimi është plotësisht i kosovarizuar pra ky ishte viti i parë që Dogana 
e Kosovës tërësisht udhëhiqet nga kosovarët dhe ne arritëm jo vetëm të mbanim të njëjtin 
ritëm të zhvillimit por edhe e avancuam atë duke arritur rekorde të reja dhe duke vëne 
standarde për doganat rajonale.

Progres i rëndësishëm në drejtim të modernizimit të Doganës, progres ky i njohur nga 
Raporti Vjetor 2008 i Komisionit Evropian. Përkundër këtyre te arriturave Dogana ka 
aspirata edhe më të larta dhe nëse shikohet trendi i zhvillimit nuk ka vend për tu ndalur, por 
duhet të synojmë ndërtimin e një Dogana të fortë dhe fleksibile, e aftë që të ballafaqohet me 
të gjitha sfidat.

Qe nga 11 nëntor 2008 ka hyrë në fuqi Kodi Doganor dhe i Akcizës të Republikës së Kosovës, 
Kod që është në harmoni të plotë me Legjislacioni Evropian.

Kurorëzimi i një pune të madhe gjatë këtij viti nga Dogana u bë me 12 dhjetor 2008, datë kur 
u finalizua procesi i transferimit të plote të kompetencave nga Shërbimi Doganor i UNMIK-
ut në Doganën e Kosovës. 

Naim Huruglica
Drejtori i përgjithshëm

Fjala hyrëse e Drejtorit të Përgjithshëm 
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Zhvillimi dinamik i tregtisë dhe ekonomisë 
ne vend, nënshkrimi i marrëveshjeve te ndry-
shme, ofrimi i lehtësirave tregtare dhe dogan-
ore, kane krijuar parakushtet për integrimin 
dhe aderimin e vendit dhe organizatës tone 
ne institucionet relevante ndërkombëtare. E 
gjithë kjo ne te njëjtën kohe paraqet sfide për 
Doganën, pasi qe një nder detyrat kryesore 
është mbrojtja e ekonomisë dhe shoqërisë. 
Çka është shume me rendësi për një ekono-
mi stabile, për një vend, është edhe sundimi 
i ligjit ne tere territorin doganor si dhe kon-
tributi jone ne fushën e sigurisë nacionale ne 
bashkëpunim me agjencionet tjera te zbatimit 
te ligjit. 

Ne fillim te vitit 2008 nga Shërbimi Doganor 
është kërkuar të mblidhen 5611 milionë euro 
të hyra apo 75.29% e të hyrave të planifi-
kuara nga taksat (774.3 milionë euro) dhe 
65.59% e të hyrave totale (888.9 milion euro), 
të nevojshme për të financuar Buxhetin e 
Konsoliduar të Kosovës për vitin 2008. Me ri-
shikimin e buxhetit plani i mbledhje se te hy-
rave ka ndryshuar, respektivisht është rritur 
ne 583 milionë apo është rritur për 22 milion 
euro, gjë qe ka paraqitur një sfidë pasi që në 
këtë periudhe Dogana është ballafaquar me 
mungesën e kontrollit ne veri te vendit2. Me 
një buxhet shpenzues prej 11.034.523 euro 

shërbimit do ti kushtoj të shpenzojë rreth 2 
cent për çdo euro të mbledhur. 

Përmes dokumenti KSO3 janë caktuar qëllimet 
dhe objektivat që realizohen nëpërmjet njësive 
operative, të cilat e përbëjnë Doganën e Kos-
ovës. Ky është një plan përsëritës që do të mbu-
lojë periudhën trevjeçare të Kornizës afatmesme 
buxhetore dhe do të rifreskohet çdo vit.

Synimi kryesor i menaxhmentit të Doganës 
është që të arrijë qëllimet dhe objektivat or-
ganizative dhe në mënyrë të vazhdueshme të 
përmirësojnë të arriturat. Menaxhmenti opera-
tiv është një punë komplekse e cila kërkon një 
sërë aftësish dhe njohurish, menaxhim të disip-
linuar të kohës dhe si rezultat i kësaj njësitë op-
erative udhëhiqen nga Menaxherë të lartë. 

Dogana e Kosovës ka hyrë në vitin 2008 me 
562 oficerët nga numri maksimal i rregul-
luar me kufijtë buxhetor prej 567. Nga num-
ri i lejuar i stafit gjatë vitit 2007, 17% kanë 
qenë nga grupet minoritare dhe 25% femra. 
Përkundër planeve për të rritur shërbimin, 
për shkak të kufizimeve buxhetore, rekruti-
mi i stafit do të kufizohet me zëvendësimin 
e stafit të cilët e lëshojnë Shërbimin dhe do të 
synoj te rekrutojë minoritete si dhe persona e 
paaftë dhe me aftësi të kufizuara. 

1. Hyrje

1 Plani i mbledhjes se te hyrave për Shërbimin Doganor konform ri-shikimit buxhetor të vitit 2008.
2 Qe nga 19 shkurti ’08 Dogana e Kosovës ka humbur kontrollën në dy pikat ne veri te vendit.
3 Korniza e Strategjisë Operative 2008-2010
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Kontributi në çështjet ekonomike 

•  Mbledhja e taksave: Taksa dogan-
ore, Tatimit mbi vlerën e shtuar; 
Akcizën për Buxhetin e Konsoliduar 
të Kosovës. 

•  Kontrollimi importit dhe eksportit, 
mbrojtja e ekonomisë; mbrojtja e 
markave tregtare etj. 

•  Statistika të sakta mbi tregtinë me 
jashtë. 

Kontributi për sigurinë 

•  Luftimi i aktiviteteve ilegale 

•  Rritja e sigurisë përmes prezencës 
në pikat kufitare; luftimi i krimit ku-
fitar; luftimi i trafikut të drogës etj.

2. Misioni i Doganës së Kosovës 

Shërbimi Doganor ka një mision të gjerë, duke filluar 
nga mbrojta e shtetit, ekonomisë dhe qytetarëve.  
Misioni i Shërbimit doganor mund të ndahet në dy 
kategori kryesore: 
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Qëllimet kryesore të Doganës janë administri-
mi në mënyrë korrekte dhe efikase të sistemit 
të themeluar me ligjin e doganave dhe kon-
trollin e taksave për mallrat e importuara dhe 
eksportuara nga Kosova dhe çdo çështje tjetër 
e cila mund të caktohet herë pas here. Aspekt 
tjetër është mbrojtja e të hyrat dhe qytetarëve 
nga efektet e dëmshme siç janë kontraban-
dimi i mallrave komerciale, drogave ilegale 
dhe mallrat e tjera të ndaluara.

Zhvillimi i Doganës për të arritur plotësimin 
e sfidave të komunitetit të bizneseve dhe pro-
gresin krahasues kundrejt kërkesave të UE4 
(dokumenti i Blue Print-it për Doganat) dhe 
Standardeve për Kosovën, progres ky i njohur 
edhe me raportin e Komisionit Evropian5. Duke 
u nisur nga Strategjia e përgjithshme e Doganës 
derivojnë edhe Objektivat për njësit operative 
të Doganës. Progresi është arritur në të gjithë 
objektivat dhe shumica prej tyre janë tejkaluar. 

Objektivat

Objektivi 1: Mbledhja e të hyrave për vitin 
2008 janë 583 milionë €. 

Objektivi 2: Promovimi i komunikimit dhe 
bashkëpunimit nacional me komunitetin e 
biznesit të Kosovës, shërbimet qeveritare dhe 

në aspektin ndërkombëtar me administratat 
e tjera Doganore në regjion dhe më gjerë.

Objektivi 3: Zhvillimi i kapaciteteve të tjera 
përbrenda shërbimit për të avancuar integ-
ritetin, zhvillimin e resurseve, politikave, 
kornizën ligjore, të arrijë më shumë transpar-
encë dhe përdorë praktikë sa më të mirë.

Objektivi 4: Shfrytëzimi i fuqive dhe proce-
durave të Kodit Doganor dhe të Akcizave për 
efekt më të mirë për të përmirësuar përm-
bushjen dhe të lehtësojë aktivitetet ekono-
mike në bashkëpunim me tregtarët. 

Objektivi 5: Puna me tregtarë të cilët dëshi-
rojnë të përmirësojnë përmbushjen e tyre 
duke përdorur fuqitë ligjore.

Objektivi 6: Zhvillimi i mëtejmë i kapac-
iteteve të zbatimit të ligjit për:

a.    parandalimin dhe zbulimin e mash-
trimeve, kontrabandimin e mallrave 
komerciale, drogave ilegale dhe 
mallrat tjera të ndaluara dhe të 
kufizuara; dhe

 
b.   të hetojë dhe përndjek kundërvajtjet 

nën udhëheqjen e Prokurorit publik.

3. Strategjia e Doganës së Kosovës 

4 Unioni Evropian 
5 Raporti i Progresit 05.11.2008 SEC(2008) 2697 – Komisioni Evropian, faqe 35 pika 4.1.4
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Objektivi 7: Implementimi i rekomandimeve 
të grupeve punuese të ekspertëve të themeluar 
nga niveli i lartë i konferencës për Doganën. 

Objektivi 1

Të hyrat 

Një vit shumë i suksesshëm dhe domethënës 
që ka arritur 14.7% ose 77.7 mililion €uro më 
shumë të hyra se vitin e kaluar 2007, sigurisht 
se është një efektivitet më i mirë në mbledhjen 
e të hyrave, duke i pasur parasysh problemet 
e Veriut dhe mos funksionimi i dy pikave do-
ganore Porta 1 dhe Porta 31 që nga data 19 
shkurt 2008. Të hyrat e inkasuara nga Doga-
na e Kosovës gjatë vitit 2008, në shumën prej 
604.8 milion euro, janë 21.8 milion ose rreth 4 
% mbi projeksion e caktuar nga Qeveria e Ko-
sovë dhe Ministria e Ekonomisë dhe Finan-

cave (Departamenti i Makroekonomisë) ku 
me rastin e ri-shikimit buxhetor është ndry-
shuar dhe rritur projeksioni nga 561 milion € 
në 583 milion €.

Projeksioni i Buxhetit dhe i të hyrave të 
përgjithshme prej BKK6-ës për vitin 2008 ishte 
862.1 milion €uro respektivisht 888.9 milion 
€uro (pas rishikimit buxhetor gusht/2008) 
nga i cili projeksion Dogana e Kosovës ka ar-
ritur të mbledhë 68.02% të hyrave të përgjith-
shme buxhetore pas rishikimit ne muajin 
gusht 2008 ose 604.6 mil.€.

Faktorët kryesore që kanë ndikuar në rritjen e 
shumës së të hyrave nga detyrimet doganore 
për ketë periudhë njëvjeçare mund të ceken:

•  Rritje e efektivitetit dhe efikasitetit 
të punës si rezultat i mbikëqyrjes 

6 Buxheti i konsoliduar i Kosovës 
7 Zyra e Doganore e brendshme

Dega Doganore  Viti 2007  Viti 2008 +- Diferenca

Hani i Elezit 253,590,894.75 263,493,246.20 9,902,351.45

Peja 48,068,656.98 63,113,329.82 15,044,672.84

Aeroporti 35,115,604.74 41,081,701.53 5,966,096.79

ZDB7 21,657,195.94 50,818,782.61 29,161,586.67

Vërmica 12,746,071.58 13,746,402.46 1,000,330.88

Mitrovica 42,534,675.67 39,723,610.59 -2,811,065.08

Dheu i Bardhë 18,176,177.19 13,412,575.06 -4,763,602.13

Podujeva 29,015,990.52 39,746,551.12 10,730,560.60

Krahasimi i të hyrave të përgjithshme nga Degët Doganore për vitin 2007-2008:
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dhe kontrollimi i mbarëvajtjes se 
punës në degë doganore, organizimi 
dhe mbajtja e trajnimeve të ndry-
shme profesionale për stafin etj.

•  Menaxhimi i riskut -aplikimi i kon-
trolleve selektive, dhe fokusimi i 
resurseve të dërgesat me rrezik të 
lartë 

•  Instalimi dhe funksionalizimi i skan-
erit në Hani i Elezit dhe Aeroport

•  Rritja e të hyrave të inkasuara nga 
taksa e akcizës së brendshme për 
pije alkoolike dhe jo alkoolike kraha-
suar me vitin 2007.

•  Aplikimi i çmimeve sipas bursës 
ndërkombëtare për disa artikuj 
kryesor që importohen në Kosovë.

•  Unifikimi dhe standardizimi i pro-
cedurave dhe çmimeve për disa 
produkte me rastin e zhdoganimit të 
mallrave8 

•  Implementimi i teknikave të bazuara 
të riskut, vendosjen e sistemeve të 
reja në shfrytëzim, një auditim dhe 
revizion më të mirë nga ekipet bren-
da shërbimit, mbulimin e zbrazëti-
rave në funksionalitetin e zgjidhjes 
së problemeve, një funksionalitet 

më i mirë me kontrollet e jashtme, 
thjeshtësimin e procedurave në ndi-
hmësen e tregtisë dhe ekonomisë 
(lehtësirat tregtare dhe zvogëlimi i 
pritjeve ne kufi), mbrojtjen e bizne-
sit legal, luftimin me efikasitet të 
praktikave të korrupsionit, angazhi-
mi dhe operimi me i madh i FAST9-it 
(njësitet antikontrabandë) ne pjesën 
veriore me pika statike dhe lëvizëse, 
etj. 

•  Implementimi i sistemit me te 
avancuar të pagesave KOS – Giro10 
nga Dogana e Kosovës, i cili sistem 
e lejon standardizimin automatik të 
lëshimit të pagesave (urdhërpag-
esave) si dhe barazimin automatik 
të gjitha pagesave të lëshuara nga 
dogana me pranimin e raporteve 
ne forme elektronike nga BQK11-ja 
në emër të taksave doganore. Me 
sistemin e pagesave KOS-Giro, që 
ka filluar të implementohet në prill 
2007, tani është mbi 97% plotësisht 
operacional në të gjitha vendkali-
met, degët dhe zyrat doganore ku 
shërbimi lëshon pagesa të taksave 
doganore. Përjashtim nga mos ap-
likimi i pagesave me KOS-Giro, janë 
vetëm pagesat qe bëhen përmes 
MEF-Departamentit te Thesar-it 
për institucionet dhe organizatat 
buxhetore. 

8 Sipas analizës se Sektorit të MP, vlera e mallrave të zhdoganuara është përafërsisht 20% më e lartë se sa gjatë vitit 2007.
9 Njësit Anti – kontrabandë të Doganës së Kosovës 
10 Sistemi i pagesave elektronike përmes bankave
11 Banka Qendrore e Republikës së Kosovës
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Objektivi 2

Promovimi i komunikimit me biznesin 

Dogana e Kosovës gjatë këtij viti është fokusu-
ar në dy qasje kundrejt biznesit

•  Ofrimi i Lehtësirave tregtare, me-
naxhimi i rrezikut dhe selektiviteti. 

•  Promovimi i komunikimit dhe bash-
këpunimit brenda në Kosovë me 
komunitetin e  biznesit.

Trendi i rritjes së bashkëpunimit me institu-
cione, përfaqësues të biznesit dhe vet bizne-
sin përmes komunikimit edhe të drejtpër-
drejtë në ofrimin e: 

•  Këshillave për shfrytëzim te proce-
durave doganore me ndikim ekono-
mik 

•  Rregullave të origjinës dhe kumu-
limit të origjinës 

•  Barrierave jo-tarifore dhe shfrytëzi-
mi i procedurave te thjeshtëzuara

•  Pjesëmarrje e drejtpërdrejtë në 
takime – prezantime të organizuara 
nga OEK12, dhe MTI13 përfshirë ato 
regjionale dhe nëpër komuna 

Numri i autorizimeve për procedurat doganore 
me ndikim ekonomik për vitin 2008 është:

• Depo doganore  

Lejimi i autorizimeve 
te reja gjate vitit 
2008

40

Vazhdimet dhe 
ndryshimet

45

Totali i Autorizimeve 
Aktive

138 

• Përpunim i brendshëm 39, prej tyre 
autorizime te reja ne 
këtë vit kane qenë 9  

•  Lirim ne qarkullim te 
lire për përdorim final

17

•  Procedura te 
thjeshtëzuara

45, prej tyre 
autorizime te reja në 
këtë vit kanë qenë 20

Projekti MIK

Bazuar në Planin dhe obligimet që lindin 
nga Protokolli i Bashkëpunimit dhe Plani për 
Veprim i Menaxhimit te Integruar te Kufirit, 
aktiviteti dhe puna e Doganës me prioritet të 
veçantë është përkushtuar që gjatë vitit 2008 
të përmbush qëllimin dhe synimet që dalin 
nga këto akte respektivisht. 

12  Oda Ekonomike Kosovës 
13  Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
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Gjithashtu një rëndësi te veçante i është kush-
tuar Koordinimit dhe bashkëpunimin nëmes 
të gjitha autoriteteve dhe agjencive përkatëse, 
të angazhuara në kontrollimin e kufirit, në 
lehtësimin e tregtisë dhe në bashkëpunimin ku-
fitar, përmes tri shtyllave qendrore te MIK-ut:

• Bashkëpunimi në mes shërbimeve,

•  Bashkëpunimi në mes agjencive – 
ndër-agjensi, dhe 

• Bashkëpunimi ndërkombëtar

Gjashtë mujori i parë i vitit 2008 karakterizo-
het fillimisht me angazhimet pas shpalljes se 
Pavarësisë se Kosovës andaj sikur Doganat 
ashtu edhe Policia u angazhuan në planin 
emergjent në rast të mbylljes së kufirit nga 
pala Serbe. Nga kjo situatë e krijuar dogana 
filloi të punojë në planin operacional të kod-
uar me emrin “Shpallja e Pavarësisë”. Pas 
aprovimit te këtij plani janë koordinuar te 
gjitha aktivitetet me Polici kufitare. 

Gjatë periudhës se gjashtëmujorit te dyte te 
vitit 2008 nga Departamenti Menaxhimit te 
Integruar te Kufirit janë mbajtur takime te 
ngjeshura me struktura relevante si dhe janë 
intensifikuar takimet me Policinë Kufitare, 
me organizatën TACTA si dhe me struktu-
rat Qeveritare për koordinimin dhe bash-
këpunimin midis të gjitha autoriteteve dhe 
agjencive përkatëse te angazhuare ne kon-
trollimin dhe menaxhimin efikas dhe të suk-
sesshëm te kufirit.

Objektivi 3

Zhvillimi 

Shpenzimet dhe projektet 

Dogana e Kosovës ka arritur ta shpenzoj bux-
hetin e ndarë për vitin 2008 duke e përfshirë 
edhe buxhetin e ndare për fazën e tranzicion-
it në shumën prej 8.8 milion € ose rreth 80 % 
te buxhetit te miratuar ne shumën prej  11.03 
milion  €  (11,034,523 euro).

“Koncepti i MIK14-ut për Ballkanin Perëndimor 
e sidomos dokumentit EU Blue Print si dhe te 
Objektivave te përcaktuara te doganës si një shembull 
të rëndësishëm se si duhet të menaxhohen në mënyrë 
efikase dhe efektive kufijtë e hapur, të kontrolluar dhe të 
sigurt për tregti dhe lëvizjen e njerëzve”. 

14  Menaxhimi i integruar i kufijve
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Mos-ndarja e hapësirës për ndërtimin e 
ndërtesës qendrore për Doganën nga KK 
Prishtina, mos lejimi i procedimit te shpen-
zimit te skemës se shpërblimeve nga kat-
egoria e mallra & shërbime, lëshimi i pu-
nës nga oficeret doganor ne pikat dogan-
ore G1 dhe G31, mos finalizimi i projektit 
te ndërtesës së laboratorit nga operatori i 
përzgjedhur nga AVUK-u, kane ndikuar 
ne mos realizimin e plote te shpenzimit te 
buxhetit. 

Gjate vitit 2008 kemi pranuar donacion nga 
Ambasada Amerikane për projektet e X 
Ray-ve dhe pajisjeve te zbatimit te ligjit ne 
vlere  prej 356,285.84 Euro.

Numri i përgjithshëm i të punësuarve në 
Doganën e Kosovës në fund të muajit 31 
Dhjetor 2008 arrin në 541 zyrtar. Nga ky 

numër aktiv janë gjithsejtë 514 zyrtar. 46 
oficer te nacionalitetit serb e kane lënë pu-
nën derisa Dogana ka arrite ti punësoj 16 
oficer te rinj te nacionalitetit serb gjate vitit 
2008. 

Gjate vitit 2008 është formuar sektori për 
inspektim te brendshëm roli i te cilit është 
inspektimi dhe kontrollimi i deklaratave 
te pasurisë si dhe marrja e masave preven-
tive dhe represive përmes kontrolleve dhe 
forcimit të sistemeve si dhe realizimit dhe 
zbatimit te planit anti-korrupcion. 

Tabela e mëposhtme është një tregues 
statistikor me të dhëna për numrin e stafit 
sipas nacionalitetit dhe koeficienteve të 
pagesave (gradave të përkohshme dhe 
përhershme në Doganën e Kosovës më 
31.12.2008,Tabela 1.

Struktura etnike dhe e gradimit në Doganën e Kosovës

Kombësia G
ra

da
 4

G
ra

da
 5

G
ra

da
 6

G
ra

da
 7

G
ra

da
 8

G
ra

da
 9

G
ra

da
 1

0 
- 4

 
dh

e 
 G

20
 - 

1

To
ta

l

Pë
rq

in
dj

a 

Shqiptar 12 113 182 110 42 11 5 475 87.96%

Serb 0 24 6 1 0 0 0 31 5.74%

Boshnjak 0 5 4 5 0 0 0 14 2.59%

Goran 0 1 1 1 0 0 0 3 0.56%

Turq 1 8 4 1 0 0 0 14 2.59%

Rom/A/E.etj 0 2 1 0 0 0 0 3 0.56%

Totali 13 153 198 118 42 11 5 540

% e stafit 2.41% 28.33% 36.67% 21.85% 7.78% 2.04% 0.93% 100.00% 100.00%
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Anti korrupsioni 

NJSP15 ka proceduar dhe zhvilluar procedura 
disiplinore kundër 85 oficerëve doganor.

Një prezantim statistikor i të dhënave mbi 
rastet në NJSP do të ofrojë një pasqyrim të 
qartë të numrit të rasteve për periudhën Ja-
nar - Dhjetor 2008.

Gjatë këtij viti, për 32 zyrtar për të cilët janë 
përfunduar procedurat disiplinore deri 
më tani janë shqiptuar gjithsej 34 masa di-
siplinore, 6 përjashtime nga puna, 1 ndalim 
promovimi, 2 degradime, 1 transfer ne detyre 
tjetër, 24 vërejtje si dhe 13 raste janë dërguar 
ne polici dhe ne gjykate.

Viti 2008 ka rezultuar me 60-te zyrtarë të cilët 
e kanë lëshuar doganën në mënyrë  vulln-
etare, për shkak të punësimit në ndonjë in-

stitucion tjetër apo për arsye personale (këtu 
bëjnë pjesë edhe 46 zyrtarët serb). 

Sektori i trajnimeve gjate vitit 2008 ka zbat-
uar kornizën afatmesme të trajnimeve 2008 
-2010, sipas prioriteteve dhe buxhetit të vitit 
2008 kurse totali i stafit të doganës të trajnuar 
/ zhvilluar, në nivel qendror përgjatë periud-
hës mujore Janar - Dhjetor, 2008 është 1155 
zyrtare te trajnuar, gjegjësisht 75 fusha tra-
jnimi dhe 139 aktivitete përfshire trajnime 
menaxheriale, trajnime profesionale dhe tra-
jnime teknike.

Prokurimit gjatë vitit 2008 ka realizuar një varg 
aktivitetesh të parapara me plan të përgjith-
shëm të veprimit dhe ka punuar në disa drej-
time në fushëveprimin e këtij departamenti 
gjithherë duke e respektuar ligjin e prokurim-
it publik. Ky departament brenda këtij viti ka 
publikuar 98 aktivitete të prokurimit. 

Janar-Dhjetor 2008
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27 85 34 11 13 0 54* 6 2 0 1 1 13 29 32 11

15   Njësia e standardeve profesionale 
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Teknologjia Informative

Gjate vitit 2008 janë realizuar projekte të 
rëndësishme për mbarëvajtjen e punëve ne 
Doganën e Kosovës : 

•  DTI16 Ueb Portali - është përfunduar 
zhvillimi i ueb portalit dhe janë 
iniciuar testimet e para. Është për-
shtatur dizajni i portalit me dizajnin 
e faqes së re dhe gjatë muajit tetor 
2008 përmes këtij portali ka filluar 
dërgimi i XML17.

•  EP Enhancments18 - është përfun-
duar specifikimi teknik për projek-
tin evidenca e paraqitjes. Me datë 
01.09.2008 nëpër të gjitha degët 
doganore është instaluar moduli 
evidenca e paraqitjes (ep). moduli 
është plotësisht funksional dhe 
është duke u shfrytëzuar pa prob-
leme të theksuara.

•  TIMS Enhancments19 - është përfun-
duar specifikimit teknik për këtë 
projekt. Me datë 01.12.2008, nëpër 
të gjitha degët doganore është in-
staluar versioni ri i aplikacionit TIMS 
dhe CAAS20, dhe me këtë rast është 
implementuar në tërësi projekti.

•  Data Exchange - ka përfunduar 
specifikim teknik për implemen-
timin e këtij projekti por zhvillimi i 
të njëjtit është shtyre pasi që është 
diskutuar një iniciativë për një 
projekt në nivel rajonal i cili do të 
përdoret për shkëmbimin e infor-
matave në mes administratave do-
ganore (projekti i quajtur SEMS21).

•  Display Screen in Local22 - është 
përfunduar specifikimit teknik për 
këtë projekt. Me datë 01.12.2008, 
kemi pranuar versionin final të këtij 
moduli i cili është testuar në DD 
Hani Elezit. Implementimi i plotë i 
këtij projekti varet nga prokurimi 
i LCD monitorëve të cilët duhet të 
instalohen nëpër të gjitha pikat.

Objektivi 4

Përmirësimi i përmbushjes 

Mbikëqyrjen e afarizmit të subjekteve të 
autorizuara për PMNE23, është kryer duke 
kontribuar në arritjen e bilancit mes ofrim-
it të lehtësirave tregtare dhe mbikëqyrjes 
adekuate doganore. Kjo bëhet konform prak-
tikave bashkëkohore evropiane. Rreth 20% të 
importeve të mallrave në Kosovë gjatë vitit 

16  Futja direkte e të dhënave 
17  Aplikacioni për pranimin e dokumenteve përmes ueb faqes
18  Evidenca e Paraqitjes
19  Shtesa ne sistemin TIMS për funksionalitet
20  Aplikacion për TIMS – shkëmbimi i dosjeve në mes të serverëve lokal dhe qendror
21  South European Managment System – Sistemi i menaxhimit të të dhënave për Evropën Jug-lindore
22  Vendosja e monitorve në secilën degë doganor ashtu që palët e interesuara mund të shohin statusin e kërkesës së tyre në çdo kohë
23  Procedurat me ndikim ekonomik – janë procedurat të cilat ndihmojne biznesin
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2008 janë importuar përmes këtyre proce-
durave, apo mbi 350 milion €. 

Sektori i planifikim & selektimit ka kryer 
178 analiza post-importuese, ndërsa sektori 
matja e përmbushjes ka kryer 258 raporte të 
ndryshme mbi performancën e Doganës nga 
aspekte të ndryshme

Rritja e të hyrave nga Akciza

Dogana gjatë vitit 2008 ka inkasuar të hyra 
nga taksa e akcizës dhe ky trend është rritur 
në krahasim më vitin e kaluar:

Taksa e akcizës në 
cigare

70.816.290,72  
(+14.24% më shumë se 
2007)

Akciza e brendshme në 
pijet alkoolike

2.675.650,96 (+ 7.75%)

Akciza në pijet 
joalkoolike

652.377,71 (+ 27,53%)

Totali 74.144.319,39

Siç mund të shihet nga të dhënat e lartshënu-
ara kemi rritje 14.24 % të inkasimit të akcizës 
në cigare në krahasim me vitin paraprak. 
Inkasimi i taksës së akcizës në pije joalk-
oolike paraqet rritje prej 27.53%. Ka rritje prej 
7.75% edhe në inkasimin e akcizës në pije alk-
oolike.

Objektivi 5

Drejtoria Ligjore 

Gjate këtij viti ka pasur një rritje të numrit 
të ankesave në krahasim me vitin paraprak, 
pjesa më e madhe e kërkesave gjate kësaj pe-
riudhe kohore kanë të bëjnë me rivlerësim të 
mallit. 

Gjate këtij viti ne sektorin e ankesave janë 
pranuar 2090 ankesa: 

Rezultate: 

- aprovuar 220 ose 11% 

- aprovuar pjesërisht 69 ose 3%

- refuzuar 1585 ose 80%

- hudhura poshtë ose 78 ose 4% 

- ndërpritet procedura 33 ose 2%

-  shpallet dogana in-
kompetente për ven-
dosje

8

-  Te vendosur nëpërm-
jet letër shënimit 

13.

Natyra e ankesave ka qene;

-  Ankesa në vlerësimin 
e mallit 

47%

-  Ankesa në obligim te 
pageses se taksave 
doganore

34%
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-  Ankesa në kundërva-
jtje doganore 

11% 

Vlera e kontesteve të 
zgjidhura është

5.855.293,76 €

-  vlera e ankesave të 
refuzuara është

5.097.489,32 €

- të aprovuara 757.804,35€

Gjatë këtij viti në Bordin e Pavarur për 
Rishqyrtime, janë mbajtur gjithsej 23 seanca 
të dëgjimit kundër vendimeve te marra nga 
Dogana e Kosovës. Sektori për përfaqësime 
në Bordin e pavarur për ankesa ka marre 
pjese ne 23 seanca deri ne muajin mars kur ka 
pezulluar punën e vete. Rezultatet nga Bordi 
janë me sa vijon: 
 

-  30 fuqizojnë aktvendimin e 
Doganës që kapin vlerën e

768.444,73 € 

-  5 kthehen ne ri-procedurë që 
kapin vlerën e kontestit

19.570,83

- 4 aprovohen në vlerë prej 11.426,28 €

Në sektorin për përfaqësim në Gjykate ka 
përfaqësuar doganën ne 149 seanca gjyqë-
sore prej tyre:  

-  121 vepra penale dhe 28 kon-
teste Civile qe kapin vlerën e 

1.674.750,03 €

-  Janë ushtruara 45 padi civile për 
kërkesa juridike në vlerë prej 

61.369,78 € 

-  29 propozime për ekzekutim ne 
vlere prej 

779.498,22 €

Sektori i këshillave 

- 221  këshilla  janë dhënë stafit doganorë dhe 
palëve te interesuara jashtë doganës. 

- 44 Udhëzime Administrative, sqarime, interpretime.  

Është draftuar Kodi i Doganave dhe Akcizës 
dhe Ligji mbi Normat e tatimit te Akcizës ne 
Kosove, si dhe ndihme ne draftimin e ligjeve 
te ndryshme ne Qeverinë e Republikës Kos-
ovës ku Dogana është palë implementuese. 

Krahasimet ne vitin 2007 dhe 2008 ne drejtorin 
Ligjore: 

Ankesa të pranuara për rishqyrtim kemi ngritje 
prej 280.91%.

2007 2008

781 2090

Ngritje 280.91%

Seanca te dëgjimit në Bordin e Pavarur për 
Rishqyrtime

2007 2008

132 189

Ngritje 43.1%

Përfaqësime ne gjykata per ceshtje penale 

2007 2008

293 121

Zvogëlim 142.1%



23

St
ra

te
gj

ia
 e

 D
og

an
ës

 s
ë 

Ko
so

vë
s 

Raporti Vjetor 2008
Dogana e Kosovës

Përfaqësime ne gjykata për ceshtje civile 

2007 2008

21 28

Ngritje 33.33%

Kërkesa për Këshilla ligjore

2007 2008

90 221

  Ngritje të kërkesave 145.55%
 
Objektivi 6

Zbatimi i ligjit 

Anti kontrabanda 

Viti 2008, për të gjithë stafin e doganës, por 
në veçanti për njësitet anti-kontrabande, ka 
qenë viti me dinamiken me të madhe, sido-
mos në regjionin e Mitrovicës, ku me datë 
19 Shkurt 2008, u dogjën dy vendkalimet në 
Jarinje (porta 31) dhe te Liqeni i Gazivodës 
(Porta 1).

Humbja e prezencës të oficerëve doganor në 
atë pjese, situata politike dhe e sigurisë që 
mbretëronte në pjesën veriore të Mitrovicës, 
reflektoj në punën e doganës. Njësive tona 
nuk iu lejua që të patrullojnë në atë pjese, 

kontrabanda fillojë të rritej por reagimi ynë 
i shpejt arriti në masë të madhe të vente nën 
kontroll. Mbulimi i rrugëve që vijnë nga ver-
iu me pika statike 24 orë në ditë dhe 7 ditë në 
javë. 

Nga ekipet anti-kontrabandë gjatë kësaj peri-
udhe janë zbuluar gjithsejtë:

•  941 kundërvajtje doganore  
•  91 automjete, janë konfiskuar të 

cilat kanë bartur mallra ilegale. 

Nga muaji Tetor vitit 2008, kur edhe është 
krijuar TASK FORCE24 nga agjencitë tjera te 
Kosovës, ekipet anti-kontrabandë kanë qenë 
pjesë kësaj TASK FORCE. 

Grafikoni i vlerës së mallrave të konfiskuara 
dhe shumës së dënimeve të shqiptuara nga 
ekipet anti-kontrabandë. 

Totali 
i dënimeve, 

367,082  

Vlera 
e mallit, 

1,085,128

24   TASK FORCE është krijuar me qëllim të parandalimi të kontrabandës në këtë forcë kanë marr pjese Dogana, Policia dhe Administrata 
tatimore e Kosovës. 
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Grafikoni i kundërvajtjeve dhe gjobat ne vitin 
2008 nga njësit anti kontrabande. 
 
Gjate këtij vitit janë iniciuar 100 lende me el-
emente të dyshimit të veprave penale dogan-
ore. Dogana ka iniciuar:

•  61 Kallëzime Penale ku shmangiet 
potenciale apo të vërtetuara janë 
rreth 2,216,192.60 €uro. Në hetime 
janë 35 lëndë, dyshimet e shmangi-
eve potenciale kalojnë shumën prej 
3 mil €. 

•  Në komisionin e kundërvajtjeve Do-
ganore, gjatë këtij viti janë referuar 
731 lëndë kundërvajtëse. 

•  Janë shqiptuar gjobat administrative 
në vlere prej 888,159.00 €, kurse 
janë konfiskuar mallra në vlerë prej 
1.984,953.22 € .

•  Konfiskohen mbi 2.808.140 copë 
cigare, si dhe në shumë raste mallra 
të tjera. 

Në vazhdimësi është bërë identifikimi dhe 
selektimi i subjekteve të cilat duhet të audi-
tohen, në arritjen e nivelit sa më optimal të 
përmbushjes së obligimeve doganore. 

•  Janë kryer 153 auditime dhe janë 
nxjerrë 374 aktvendime.

•  Shuma e obligimeve doganore 
shtesë sipas aktvendimeve të au-
ditimit është 22,3 milion €, ndërsa 
janë inkasuar 970,998.15 €. 

•  Janë aktivizuar 614 profile për sub-
jekte të ndryshme. 

•  Përqindja e përgjithshme e selek-
tivitetit, në të gjitha regjimet është 
rreth 35%. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
S1 

Kundërvajtjet sipas muajve 
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•  Vështirësitë më të mëdha kanë 
qenë në zbatimin dhe mbledhjen 
e të hyrave në pjesën veriore të 
Kosovës, ku në pikat doganore nuk 
janë duke e kryer detyrën oficeret 
doganore dhe mos prezenca e 
tyre ka ndikuar edhe ne rritjen 
e kontrabandës dhe një rënie ne 
mbledhjen e te hyrave fiskale. Si 
pasojë e djegies se pikave kufitare 
ne Leposaviq dhe Zubin Potok, 
disa shpenzime të paplanifikuara 
janë krijuar dhe për këtë qeveria 
ka ndarë një buxhet suplementar 
për mbulimin e kësaj kostoje bux-
hetore prej 0.5 milion €uro. Nga 
përllogaritjet tona mund të vihet 
deri te konstatimi se deri me tani 
kemi humbur të hyra në vlerë afro 
25 deri 30 milion euro. 

•  Mos-ndarja e hapësirës për 
ndërtimin e ndërtesës qendrore për 
Doganën nga Komuna e Prishtinës, 

•  Lëshimi i punës nga oficeret dogan-
or në pikat doganore G1 dhe G31. 
Pas shpalljes se pavarësisë 48 zyrtar 
të Doganës janë suspenduar (pa 
pagesë) nga pikë-kalimet e veriut të 
Kosovës (Porta 1 dhe Porta 31) për 
mosparaqitje në punë; si rrjedhojë 
e kësaj dhe vazhdimit të mosparaq-
itjes së tyre në detyrë Drejtori ka 
marrë masën e përjashtimit të tyre. 
Gjatë vitit 2008 stafi i larguar është 
zëvendësuar me staf të ri nga radhët 
e minoriteteve me qëllim të ruajtjes 
së balancit etnik.

•  Mos-finalizimi i projektit te 
ndërtesës së laboratorit nga opera-
tori i përzgjedhur nga AVUK-u, 

•  Mos anëtarësimi ne OBD25 (WCO) 
dhe organizata tjera ndërkombëtare

•  Arrestimet e Oficereve Doganor për 
shkak të aferave korruptive 

4. Ngecjet dhe sfidat 

25  Organizata Botërore e Doganave  
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Aneksi 1 

Të hyrat 604.8 milion €

Tabela më lart paraqet mbledhje e të hyrave 
që nga viti 2000 deri ne vitin 2008 në milion 
€uro. 

Tabela në anën e djathtë paraqet krahasimin 
në mes të ndarjes së taksave. 

5. Anekset

100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000 700,000,000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2000-2007

T otali  114,618,472  244,088,370  362,660,906  428,112,473  435,909,866  435,738,464  459,606,880  526,962,919  604,868,614 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Vi
ti

Dogana

TVSH-ja

Akciza

2008  92,630,208  301,916,686  199,612,052 

2007  80,285,076  252,463,696  127,514,661 

Dogana TVSH-ja Akciza
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Për dallim nga viti i kaluar mbledhja e të hy-
rave është rritur:

Akciza  +72.09 milion 

TVSH-ja +49.4   milion

Dogana +12,3   milion 

Aneksi  2
Bilancet tregtare 2008  

Tabela e më poshtme paraqet 30 shtetet nga 
të cilat Kosova më së shumti importon si dhe 
rritjen apo zvogëlimin e importit në krahasim 
me vitin e kaluar. 

Vendi 2007 2008 % e rritjes ose zvogëlimit

Maqedonia 234,919,300.25 342,721,738.34 45.89%

Serbia 219,788,674.88 208,035,884.81 -5.35%

Gjermania 153,792,710.34 195,844,295.43 27.34%

Kina 104,834,059.35 120,054,231.79 14.52%

Turqia 100,306,242.97 124,326,615.02 23.95%

Greqia 63,530,796.74 77,914,365.98 22.64%

Italia 57,425,504.19 72,773,565.08 26.73%

Sllovenia 62,309,692.33 66,587,964.39 6.87%

Kroacia 38,946,586.88 49,452,484.13 26.98%

Shqipëria 33,371,128.95 52,580,964.60 57.56%

Bullgaria 36,370,511.58 47,702,099.70 31.16%

Brazil 30,275,076.65 43,385,877.54 43.31%

Bosnja 29,755,555.41 38,543,617.10 29.53%

Hungaria 25,477,898.14 37,169,104.84 45.89%

France 24,868,892.99 36,605,691.85 47.19%

Zvicra 28,199,745.95 32,276,471.13 14.46%

Austria 26,813,544.02 30,756,549.61 14.71%

SHBA 14,513,591.39 23,419,646.80 61.36%

Romania 30,250,131.05 6,788,002.68 -77.56%

Polonia 14,056,132.42 22,170,160.74 57.73%

Holanda 9,279,919.58 19,640,553.62 111.65%
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Tabela e më poshtme paraqet 15 shtetet në të 
cilat Kosova më së shumti eksporton si dhe 

rritjen apo zvogëlimin e importit në krahasim 
me vitin e kaluar. 

Çekia 11,390,264.17 15,331,724.83 34.60%

Ukraina 15,305,219.02 10,906,218.24 -28.74%

Mali I zi 12,367,371.77 13,783,224.83 11.45%

Suedia 12,367,470.77 9,516,042.06 -23.06%

Britania 9,127,088.44 11,767,541.68 28.93%

Japonia 10,010,365.65 10,609,988.69 5.99%

Spanja 9,435,445.35 9,138,213.35 -3.15%

Korea 8,241,881.77 8,096,052.79 -1.77%

Belgjika 5,934,825.53 7,154,153.60 20.55%

Vendi 2007 2008 % e rritjes ose zvoglimit

Maqedonia 15,163,866.81 16,348,506.30 7.81%

Shqipëria 14,798,135.30 15,145,828.52 2.35%

Zvicra 12,890,693.87 6,740,456.93 -47.71%

Greqia 8,353,048.76 10,703,905.91 28.14%

Serbia 9,452,890.71 7,048,831.64 -25.43%

Italia 8,855,129.99 6,140,936.01 -30.65%

Sllovenia 4,202,921.02 6,105,007.09 45.26%

Gjermani 5,662,567.14 4,306,959.46 -23.94%

Bosnja 4,642,564.39 4,185,441.32 -9.85%

Bullgaria 3,794,225.62 2,213,509.27 -41.66%

Mali I zi 2,233,857.18 2,868,655.18 28.42%

Austria 1,937,040.43 1,741,540.71 -10.09%

Kroacia 1,345,723.51 702,460.19 -47.80%

Turqia 763,725.18 636,091.99 -16.71%

Çekia 159,310.29 856,149.20 437.41%
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Aneksi 3 

Vlera e mallrave të importuara

Tabela e më poshtme paraqet vlerën e mall-
rave të importuar sipas muajve në dy periud-
hat të vitit 2008 dhe 2007. 

Importi 
gjatë 
muajve 2007 2008

Janar 74,906,922.33 90,443,616.96

Shkurt 96,296,317.61 115,938,659.59

Mars 117,572,216.48 125,409,958.49

Prill 120,272,443.79 142,597,059.28

Maj 129,246,593.19 163,977,823.49

Qershor 128,420,701.99 169,425,790.13

Korrik    129,933,894.77  171,517,295.62 

Gusht    140,926,398.44  170,561,583.52 

Shtator    137,150,589.23  160,207,820.63 

Tetor    141,483,548.12  169,888,732.67 

Nëntor    132,328,059.76  159,406,812.58 

Dhjetor    150,923,073.35  191,099,452.41 

Gjithsejtë 1,499,460,759.06 1,830,474,605.37

Aneksi 4 

Eksporti

Tabela më poshtë tregon eksportin Kosovar 
në krahasim me eksportin e vitit të kaluar. 

 Diferenca ne vleren e mallit 

 2007 2008

EX1 97,237,950.64 87,478,150.36

EX3 76,281,525.53 140,616,830.14 

Totali 173,519,476.17 228,094,980.50
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Aneksi 5 

Produktet kryesore

Nafta

Nafta

Sasia në 
litra

Baza 
Doganore

Dogana Akciza TVSH-ja Gjithsej
Taksat: 
20082008

Janar 16,276,739.84 8,315,302.97 - 5,045,789.71 2,004,163.90 7,049,953.61

Shkurt 17,089,076.76 8,910,295.25 - 5,291,037.22 2,130,199.87 7,421,237.09

Mars 16,902,838.45 9,580,100.96 - 5,239,880.40 2,222,997.20 7,462,877.60

Prill 18,782,432.79 10,928,792.21 - 5,815,278.84 2,511,610.66 8,326,889.50

Maj 22,699,713.06 14,787,762.93  - 7,030,495.27 3,272,738.73 10,303,234.00 

Qershor 19,082,597.19 13,158,289.39  - 5,915,605.38 2,857,602.23 8,773,207.61 

Korrik 20,434,880.91 14,235,361.44  - 6,325,512.49 3,084,131.09 9,409,643.58 

Gusht 22,434,351.19 14,262,140.27 6,954,648.81 3,182,518.36 10,137,167.17 

Shtator 20,442,481.29 12,386,562.32  - 6,328,418.43 2,807,247.11 9,135,665.54 

Tetor 25,505,987.00 13,590,079.93  7,879,975.25 3,220,508.28 11,100,483.53 

Nëntor 20,493,799.90 9,521,550.99  - 6,346,590.94 2,380,221.29 8,726,812.23 

Dhjetor 21,815,248.39 8,124,729.32  6,757,751.69 2,229,904.50 8,987,656.19 

Gjithësejtë 241,960,146.77 137,800,967.98   74,930,984.43 31,903,843.22 106,834,827.65 
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Benzina

Benzina

Sasia në
litra

Baza 
doganore

Dogana Akciza TVSH-ja Gjithsej
Taksat: 
2008 2008

Janar 9,886,645.00 4,391,937.55 - 3,312,026.08 1,155,594.54 4,467,620.62

Shkurt 8,465,749.00 3,783,246.65 - 2,836,025.92 992,890.88 3,828,916.80

Mars 9,188,371.00 4,145,591.31 - 3,078,104.29 1,083,554.34 4,161,658.62

Prill 8,557,979.00 4,044,462.85 - 2,866,922.97 1,036,707.87 3,903,630.84

Maj 9,340,656.73 4,858,430.80  - 3,129,120.10 1,198,132.63  4,327,252.73 

Qershor 9,158,611.00 5,119,141.80  3,068,134.69 1,225,273.42  4,293,408.11 

Korrik 11,973,902.00 6,638,228.65  - 4,011,257.17 1,597,422.87  5,608,680.04 

Gusht 13,780,539.00 7,186,092.92  - 4,616,480.57 1,770,386.02  6,386,866.59 

Shtator 9,649,543.00 4,927,946.72  -  3,232,596.91 1,224,081.54 4,456,678.45

Tetor 9,438,150.00 4,024,736.26  3,161,780.25 1,077,977.48  4,239,757.73 

Nëntor 8,399,482.00 2,678,970.10  2,813,826.47 823,919.49  3,637,745.96 

Dhjetor 9,111,617.56 2,342,982.96  3,052,392.03 809,306.25  3,861,698.28 

Gjithësejtë 116,951,245.29 54,141,768.57  39,178,667.45 13,995,247.33 53,173,914.77 
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Birra

Birra

Sasia në 
litra

Baza doganore Dogana Akciza TVSH-ja Gjithsej
Taksat:  
2008

  2008   

Janar 28,730.63 269,641.54 9,751.00 86,190.00 54,837.52 150,778.52

Shkurt 51,833.81 515,979.11 16,258.97 155,481.00 103,157.86 274,897.83

Mars 58,940 590,271.02 26,606.35 176,802.00 119,051.91 322,460.26

Prill 64,932.47 691,687.70 41,815.44 194,625.00 139,219.22 375,659.66

Maj 94,021.29 929,422.09 50,367.33 282,078.00 189,280.11 521,725.45 

Qershor 82,776.81 811,301.58 32,646.56 248,325.00 163,840.97 444,812.53 

Korrik 89,029.54 906,127.40 49,706.70 267,120.00 183,443.11 500,269.81 

Gusht 99,297.23 1,092,080.53 63,430.75 297,894.00 218,010.79 579,335.54 

Shtator 52,153.05 521,620.55 23,302.52 156,483.00 105,210.91 284,996.43 

Tetor 66,463.52 700,330.97 36,488.26 199,392.00 140,431.68 376,311.95 

Nëntor 55,530.53 493,296.95 15,883.74 166,590.00 101,365.60 283,839.34 

Dhjetor 99,408.44 1,056,180.50 62,812.54 298,236.00 212,584.36 573,632.89 

Gjithsejtë 843,117.32 8,577,939.94 429,070.16 2,529,216.00 1,730,434.04 4,688,720.21 



36

A
ne

ks
et

Raporti Vjetor 2008
Dogana e Kosovës

Kafe e pjekur

Kafe e 
pjekur

 Kne
Baza 

doganore
Dogana Akciza TVSH-ja Gjithsej

të hyra:
2008 “€” 2008

Janar 61,914.00 194,584.30 19,458.43 37,148.40 37,678.67 94,285.50

Shkurt 48,580.00 140,256.97 12,475.22 28,132.80 27,129.75 67,737.77

Mars 63,060.00 204,154.00 19,512.20 38,622.12 39,343.25 97,477.57

Prill 40,201.00 162,737.50 16,194.55 24,135.60 30,460.15 70,790.30

Maj 74,724.95 266,530.11 15,077.01 44,824.20 48,964.70 108,865.91 

Qershor 35,912.20 183,107.60 16,408.21 21,547.80 33,159.54 71,115.55 

Korrik 52,030.60  202,153.21 10,035.72 31,218.60 36,511.13 77,765.45 

Gusht 58,867.00 215,244.06 13,304.40 35,319.00 39,580.12 88,203.52 

Shtator 51,379.60  250,905.62 15,733.38 30,828.00 44,620.05 91,181.43 

Tetor 67,263.32 249,483.97 13,712.96 40,357.80 45,533.21 99,603.97 

Nëntor 49,149.80 152,015.15 7,226.15 22,290.00 27,229.70 56,745.85 

Dhjetor 60,666.50 248,279.23 10,894.44 36,423.60 44,339.59 91,657.63 

Gjithsejtë 663,748.97 2,469,451.72 170,032.67 390,847.92 454,549.86 1,015,430.45 
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Kafe e pa pjekur

Kafeja 
e pa
pjekur

Sasia në 
Kne

Baza 
Doganore

Dogana Akciza TVSH-ja Gjithsej
të hyra:

2008 “€”2008 

Janar 268,740.00 372,120.00 37,212.00 80,622.00 73,493.10 191,327.10

Shkurt 265,740.00 387,574.06 38,757.41 79,722.00 75,908.02 194,387.43

Mars 192,590.00 295,480.77 29,548.08 57,777.00 57,420.88 144,745.95

Prill 311,175.00 398,369.14 39,836.91 93,352.50 79,733.78 212,923.20

Maj 185,115.00 253,392.75 25,339.28 55,534.50 50,139.98 131,013.75 

Qershor 216,206.00 277,802.75 27,780.28 64,861.80 55,566.72 148,208.80 

Korrik 221,520.00 302,887.64 30,288.76 66,996.00 60,025.86 157,310.62 

Gusht  234,495.00 327,238.53 32,723.85 70,348.50 64,546.63 167,618.99 

Shtator 190,727.00 265,263.11 26,526.31 57,218.10 52,351.13 136,095.54 

Tetor 144,200.00 189,779.20 18,977.92 43,260.00 37,802.57 100,040.49 

Nëntor 79,192.50 174,345.82 12,724.58 31,819.20 32,833.44 77,377.22 

Dhjetor  302,700.00 448,615.71 44,861.57 90,810.00 87,643.09 223,314.66 

Gjithsejtë  2,612,400.50 3,692,869.48 364,576.95 792,321.60 727,465.20 1,884,363.75 
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26  Kjo sasi e shprehur në ton është 4166 ton. Kurse në vitin e kaluar ishte 3516 ton. Ka një rritje prej 15,6 % të zhdoganimit. 

Duhani

Duhani

Importet 
e duhanit 

Baza 
Doganore 

Dogana Akciza TVSH-ja Gjithsej 
të hyra: 

 2008  2008

Viti 2008 4,166,493.8226  57,377,719.01 5,216,412.89 70,520,828.00 19,967,243.99 95,704,484.86 

Automjetet

Autom-
jetet

Importet 
në copë

Baza  
Doganore

Dogana Akciza TVSH-ja
Gjithsej 
të hyra: 

2008

Viti 2007 
 10,125.00 

 
65,617,472.04 

  
6,503,521.24  5,027,500.00 

 
11,515,226.47 

  
23,046,247.71 

Viti 2008
  12,060.00 

 
84,417,884.43 

 
8,381,180.43  5,996,500.00 

 
14,728,422.70  29,106,103.12 
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