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1. Ç`është origjina? 

2. Ç`është origjina  jo-preferenciale?

3. Ç`është origjina preferenciale ? 

4. A munden të gjitha produktet të kenë tretman favorizues në pajtim me origjinën 
preferenciale? 

5. Si mund të informohem nëse produkti  mund të  kualifikohet për tretman preferencial?

6. Klasifikimi i mallrave

7. A ka kritere tjera përveç listës së operacioneve  në të cilat bazohet përcaktimi i origjinës 
së mallit? 

8. Ç`është kumulimi ?

9. Ç`është kumulimi bilateral?

10. Ç`është kumulimi diagonal?

11. Ç`është kumulimi pan-euro-mediteran?

12. Cilat vende e zbatojnë kumulimin pan-euro-mediteran të origjinës? 

13. Çka nënkuptojmë me termin “variabel gjeometrke”?

14. Ku mund ta gjejmë protokolin e origjinës me vendin me të cilin jami duke bërë trgtinë?

15. Cilat dokumente dëshmiojnë origjinën e mallit?

16. A ka përjashtime nga vërtetimi i origjinës?

17.     Ku mund të furnizohem me ekzemplarë të certifikatës së origjinës eur.1

Aneksi 1 certifikata e origjinës eur.1 forma a

Aneksi 2 certifikata e origjinës eur.1 forma c

Aneksi 3 certifikata e origjinës form a ose GENERALIZED SYSTE OF PREFERENCES
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1. Ç`ËSHTË ORIGJINA ?

Origjina e mallit ka të bëjë me “përcaktimin 
nacional” të tij në tregun ekonomik 
internacional.
Për t'u përcaktuar shkalla e detyrimit doganor, 
restrikcionet e ndryshme dhe obligimet tjera 
për ndonjë produkt të caktuar d.m.th. zbatimi i 
politikave ekonomike tregtare është e 
nevojshme dhe e domosdoshme tarifimi i 
drejtë në TARIK dhe përcaktimi i Origjine së atij 
malli.
Prandaj ekzistojnë dy lloje të origjinës së 
mallit:

- Origjina Jo-preferenciale dhe
- Origjina preferenciale.
 
2 .  Ç ` Ë S H T Ë  O R I G J I N A  J O -
PREFERENCIALE?
   
 Origjina jo-preferenciale thjesht konfirmon 
origjinën nacionale të mallit dhe nuk konfirmon 
ndonjë përfitim nga kjo.
Origjina jo-preferenciale është edhe nga 
produktet tërësisht të përfituar në një vend 
(koncepti i produkteve tërësisht të përfituar, që 
është i dhënë në nenin 27 të Kodit Doganor dhe 
të Akcizave në Kosovë),
Pastaj, kur dy ose më shumë vende janë të 
involvuara në përfitimin e një produkti, origjina 
i takon vendit ku është kryer përpunimi i fundit 
substancial i argumentuar.
Origjina jo-preferenciale përdoret për të 
zbatuar masat e politikës tregtare si p.sh. 
përdor imin e masës ant i -dumping,  
restrikcioneve kuantitative, si dhe për qëllime 
të ndryshme statistikore.
Origjina jo-preferenciale po ashtu mund të 
përdoret për përcaktimin në kontekst të 
origjinës “shenja e origjinës” (siç është Made 
In) për mallrat.
 
3.  Ç`ËSHTË ORIGJINA PREFERENCIALE?

Origjinën preferenciale e përfitojnë produktet 
nga vendet e caktuara pasi t'i kenë përmbushur 
disa kritere të caktuara.
Produktet tërësisht të përfituara gëzojnë nga 
statusi preferencial i origjinës dhe kanë 

përfitim nga ky status.
Përndryshe, kriteri për përfitimin e statusit 
preferencial për produktet në të cilat është 
kryer një punim apo përpunim substancial, do 
të thotë se mbi këtë produkt është kryer një 
shkallë më e lartë e përpunimit në krahasim me 
atë, në të cilën produkti përfiton origjine 
jopreferenciale.
Origjina preferenciale sjell beneficion të caktuar 
për mallin i cili është subjekt i tregtisë së 
jashtme ndërmjet vendeve të cilat e kanë 
aranzhuar atë marrëveshje, që më së shpeshti 
në këto marrëveshje shkohet në drejtim të 
reduktimit të taksës së doganës në import ose 
në eliminimin e saj.

4. A MUNDEN TË GJITHA PRODUKTET TË K 
ENË TRETMAN FAVORIZUES NË PAJTIM ME 
ORIGJINËN PREFERENCIALE?

Teorikisht të gjitha produktet mund të kenë 
tretman favorizues në pajtim me origjinën 
preferenciale.
Kurse në realitet vendet nuk u japin preferencë 
mallrave, të cilat ata i konsiderojnë si të 
ndjeshme për ekonominë e tyre, për këtë arsye 
këto çështje janë tema diskutimi ndërmjet 
palëve në marrëveshje.
Në parimet e Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë 
CEFTA 2006, ku edhe vendi ynë është pjesë e 
saj, si dhe në Marrëveshjen e Stabilizim 
Asocimit me BE-në, që kanë vendet tjera të 
Ballkanit Perëndimor, mallra të caktuara janë të 
përjashtuara nga preferencat që u japin palët në 
marrëveshje apo është caktuar një periodë 
kohore e zbritjes graduale e tarifës doganore 
mbi ato produkte, që pas kalimit të këtij afati 
kohor këto produkte ta gëzojnë këtë 
preferencë.
Prandaj, është e një rëndësie të veçantë që 
palët në marrëveshje t'i harmonizojnë 
qëndrimet që malli konkret i cili është subjekt i 
tregtisë ndërmjet tyre të përfitojë nga këto 
beneficione.

5.SI MUND TË INFORMOHEMI NËSE 
PRODUKTI  MUND TË KUALIFIKOHET PËR 
TRETMAN PREFERENCIAL?

Nëse një produkt trajtohet me origjinë 
preferenciale, atëherë ai produkt duhet t'i 
plotësojë konditat të cilat dalin nga Protokolli në 
lidhje me përkufizimin e konceptit të “Produkte 
Origjinuese” dhe Metodat e Bashkëpunimit 
Administrativ (ANEKSI 4 i Marrëveshjes së 
Tregtisë së Lirë CEFTA 2006, si dhe në pajtim me 
Udhëzimin Administrativë nr. 11/2009 i cili bënë 
implementimin e Kodit Doganor dhe të 
Akcizave).

Kjo do të thotë që mallrat duhet të jenë tërësisht 
të përfituara në një vend ose t'i nënshtrohen një 
punimi apo përpunimi të mjaftueshëm.
Bashkangjitur në çdo Protokoll të Origjinës 
ekziston Aneksi, në të cilin është e përpiluar 
Lista e operacioneve të përpunimit ose 
proceseve që kërkohet t`i nënshtrohen mallrat 
jo-origjinuese, në mënyrë që produkti 
përfundimtar të përfitojë statusin e Origjinës 
me qëllimi të trajtimit preferencial të tij.

Kjo listë është e bazuar në klasifikimin e 
mallrave në Nomenklaturën e Harmonizuar 
(HS).

Për këtë arsye, para se të caktohet se në çfarë 
mase duhet të punohet apo përpunohet ky 
produkt, është e domosdoshme që të 
klasifikohet ai në sistemin e harmonizuar (HS).
Informata më detale se si interpretohet kjo Listë 
e punimit apo përpunimit mund të gjenden në 
Aneksin II të Protokollit mbi Përkufizimin e 
Konceptit të: Produkteve Origjinuese dhe 
Metodave mbi bashkëpunimin administrativ.
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6. KLASIFIKIMI I MALLRAVE

Klasifikimi Tarifor është një fushë në vete, mjaft 
komplekse e specializuar në kontekstin e 
doganës, në këtë rast është e domosdoshme të 
ceket kuptimi dhe rëndësia e saj. Klasifikimi 
tarifor bazohet në sistemin i cili është hartuar në 
identifikimin e secilit produkt i cili është subjekt i 
tregtisë, si atyre produkteve të thjeshta natyrale 
deri tek ato të cilat kanë një teknologji të lartë të 
përpunimit, si pjesët e aparateve të ndryshme 
mjekësore etj.

Në kuadër të këtyre kërkesave secilit produkt i 

korrespondon numri tarifor.

Kodet tarifore janë të përfshira në tarifat 
nacionale doganore të secilit vend. Në rastin e 
Marrëveshjes CEFTA 2006 ose në Marrëveshjen 
e Stabilizim Asocimit ose në Konventën PAN-
EURO-MEDTITERANE, sistemi i klasifikimit 
tarifor është i bazuar në sistemin e harmonizuar 

të përshkrimit të mallit dhe sistemit të kodimit, i 
njohur si SISTEMI I HARMONIZUAR ose (HS).
Sistemi I Harmanizuar është i ndarë në 97 
KAPITUJ, të cilët më pastaj janë të ndarë në 
Krerë Tarifor prej 4 shifrave.

Bazuar në klasifikimin tarifor dhe në kombinim 
me origjinën, për çdo produkt është e mundur të 
përcaktohet niveli i shkallës së doganës dhe 
taksave tjera, të cilat e ngarkojnë preferencat, 
kuotat, ndalesat etj.

Në raste të caktuara klasifikimi tarifor dhe 
origjina jo-preferenciale janë të nevojshme të 
caktohen (p.sh. në rastet e masës anti-
dumping).
 
Në kontekstin e origjinës preferenciale, është 
esenciale të dihet numri i saktë tarifor, për arsye 
se punimi apo përpunimi i cili është i nevojshëm 

me qëllim që produkti të fitojë statusin e 
origjinës, po ashtu bazohet në Sistemin e 
Harmonizuar (HS), d.m.th. në Listën e 
operacioneve e cila produkteve ju jep origjinë, e 
cila gjendet në Aneksin II të Protokollit mbi 
Përkufizimin e Konceptit të Produkteve 
Origjinuese dhe Metodave mbi bashkëpunimin 
administrativ, e cila përmban produktet të 
klasifikuara në bazë të HS.

Për këtë arsye është e një rëndësie vitale 
klasifikimi i drejtë tarifor i produktit. Përndryshe 
Importuesit dhe Eksportuesit do të ballafaqohen 
me probleme dhe vështirësi.

Po ashtu vlen të theksohet se është obligim i 
Importuesit apo Eksportuesit që të sigurojnë një 
klasifikim të drejtë tarifor të mallit.

Nëse nuk jeni të sigurt në klasifikimin korrekt të 
mallit tuaj, atëherë preferohet që Importuesi 
apo Eksportuesi ta kontaktojë zyrën më të afërt 
doganore, e cila do t'i afroj ndihmë në lidhje më 
atë klasifikim. Po ashtu duhet pas parasysh, që 
Dogana për t'iu dalë në ndihmë, duhet që ju të 
jeni në gjendje ta përshkruani në mënyrë shumë 
precize produktin tuaj, informatat e 
mjaftueshme në lidhje me materialet të cilat 
janë pjesë përbërëse e produktit, funksionin e 
tij, si dhe nëse është e nevojshme edhe 
literaturën që e ilustron produktin konkret.

7.A KA KRITERE TJERA PËRVEÇ LISTËS SË 
OPERACIONEVE  NË TË CILËT BAZOHET 
PËRCAKTIMI I ORIGJINËS SË MALLIT ?

Përveç kërkesave të përcaktuara në punimin apo 
përpunimin e mjaftueshëm  Lista e 
Operacioneve, ekzistojnë definicione precize në 
lidhje me nocionin “nacional”në kontekstin e 
origjinës. Kjo është e një rëndësie të veçantë kur 
kemi të bëjmë me përcaktimin e origjinës për 
peshkun dhe produktet e peshkut.

8.Ç`ËSHTË KUMULIMI ?

Aneksi II i Protokollit mbi Përkufizimin e 

Konceptit të “Produkteve Origjinuese” dhe 
Metodave mbi bashkëpunimin administrativ, 
paraqet Listën e përpunimit e cila e përcakton 
punimin apo përpunimin e nevojshëm që duhet 
t'i nënshtrohet produkti për të përfituar 
beneficionet, që dalin nga statusi i origjinës 
preferenciale. 
Mirëpo, në prodhimtarinë moderne është e 
zakonshme që për përfitimin e një produkti janë 
të involvuara dy ose më shumë prodhues nga 
vendet e ndryshme. Në raste kur dy ose më 
shumë vende implementojnë rregulla identike të 
origjinës dhe kanë të nënshkruara Marrëveshjen 
e Tregtisë së lirë ndërmjet vete, atëherë ato 
mundë ta bëjnë KUMULIMIN E ORIGJINËS.

Prandaj kumulimi i origjinës është nocion i cili 
përdoret në marrëveshjet për tregtinë e lirë, i cili 
para së gjithash i jep hapësirë definicionit mbi 
produktet origjinuese.

Në kontekstin e marrëveshjes së tregtisë së lirë 
CEFTA 2006 ose në Marrëveshjen e Stabilizim 
Asociimit (SAA), kumulimi nënkupton, kur 
produkte e caktuara kanë fituar statusin e 
origjinës në një nga vendet partnere, mund të 
përdoren si produkte origjinuese në vendin 
tjetër partner, pa ndonjë ndikim negative në 
statusin preferencial të produktit final. Me fjalë 
të tjera kjo do të thotë, se me rastin e verifikimit 
të origjinë të këtij produkti final këto 
komponentë të përdorura me rastin e përpunimit 
trajtohen njëjtë si çdo komponent tjetër me 
origjinë vendore.

Me rastin e kumulimit, punimi apo përpunimi i 
kryer në cilindo vend partnerë në “produktin 
origjinues” nuk do të thotë nënshtrimit të 
rregullave “punim apo përpunim i mjaftueshëm” 
nga Lista e Operacioneve që produkti final të 
fitojë statusin e mallit me origjinë nga vendi në 
të cilin është kryer ky përpunim, por ky punim 
apo përpunim duhet t'i kalojë “operacionet 
minimale” të cilat janë të renditura në nenin 29 
të Kodit Doganor dhe të Akcizave në Kosovë.

6. KLASIFIKIMI I MALLRAVE
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ceket kuptimi dhe rëndësia e saj. Klasifikimi 
tarifor bazohet në sistemin i cili është hartuar në 
identifikimin e secilit produkt i cili është subjekt i 
tregtisë, si atyre produkteve të thjeshta natyrale 
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nacionale doganore të secilit vend. Në rastin e 
Marrëveshjes CEFTA 2006 ose në Marrëveshjen 
e Stabilizim Asocimit ose në Konventën PAN-
EURO-MEDTITERANE, sistemi i klasifikimit 
tarifor është i bazuar në sistemin e harmonizuar 
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me origjinën, për çdo produkt është e mundur të 
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kuotat, ndalesat etj.

Në raste të caktuara klasifikimi tarifor dhe 
origjina jo-preferenciale janë të nevojshme të 
caktohen (p.sh. në rastet e masës anti-
dumping).
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9.Ç`ËSHTË KUMULIMI BILATERAL?

Kumulimi Bilateral i Origjinës aplikohet ndërmjet 
dy vendeve partnere. Kjo do të thotë që 
materialet origjinuese në një nga palët 
kontraktuese lejohet të përdoren në procesin e 
përpunimit në palën tjetër kontraktuese pa iu 
nënshtruar rregullave “punim apo përpunim i 
mjaftueshëm” të produktit final.
 Ose shih diagramin e më poshtëm:

10. Ç`ËSHTË KUMULIMI DIAGONAL

Kumulimi diagonal aplikohet ndërmjet tri apo më 
shumë vendeve. Nëse vendet A, B dhe C kanë 
ndërmjet veti Marrëveshje të tregtisë së lirë 
(secila me secilën), ku në këto marrëveshje 
zbatojnë rregulla identike të origjinës të cilat e 
përcaktojnë shkallën e punimit apo përpunimit 
të materialit jo-origjinues, p.sh. Vendi A mundet 
ta zbatojë kumulimin diagonal të origjinës në 
tregtinë me dy vendet tjera partnere B dhe C në 
qoftë se marrëveshjet e tilla e parashohin këtë 
mundësi.

Nga diagrami është shumë e qartë se të tri këto

 vende janë në tregti të përbashkët dhe janë të 
lidhura me Marrëveshje. Secili vend duhet të 
ketë rregulla identike të origjinës me dy të tjerat. 
Nuk është e mjaftueshme që vetëm vendi A të 
zbatojë rregulla identike të origjinës me dy 
vendet tjera, por edhe vendet B dhe C duhet 
duhet të zbatojnë rregullat e njëjta.

Një vend mundë ta zbatojë kumulimin diagonal 
të origjinës, vetëm me ato vende me të cilat e ka 
një Protokoll të origjinës i cili e parasheh atë lloj 
të kumulimit dhe përmban rregulla identike të 
origjinës.

Po ashtu, kumulimi diagonal i origjinës mundë të 
aplikohet edhe në rastet kur tri apo më shumë 
vende, në vend që të kenë më shumë 
marrëveshje bilaterale, kanë një marrëveshje 
Multilaterale të tregtisë së lirë e cila e parasheh 
një mundësi të tillë p.sh. (CEFTA 2006, apo PAN-
EURO-MED e cila parashikohet të nënshkruhet 
në këtë vit kalendarik, ku edhe Kosova është 
pjesë e saj.

11. Ç`ËSHTË KUMULIMI PAN-EURO-
MEDITERAN?

Kumulimi Pan-Euro-Mediteran është një term i 
cili përdoret për të përshkruar Sistemin diagonal 
të kumulimit ndërmjet vendeve të Bashkimit 
Evropian dhe një numër vendesh të Evropës dhe 
të Mediteranit. Përndryshe, është një term i cili 
nuk ka ndonjë domethënie të rëndësishme 
ligjore.

12. CILAT VENDE E ZBATOJNË KUMULIMIN 
PAN-EURO-MEDITERAN TË ORIGJINËS?

Vendet të cilat operojnë në këtë sistem të 
kumulimit janë: Vendet e Unionit Evropian 
(Austria, Belgjika, Bullgaria, Qipro, Republika 
Qeke, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, 
Gjermania, Greqia, Hungaria, Holanda, Irlanda, 
Italia, Latvia, Lituania, Luksemburgu, Malta, 
Polonia, Portugalia, Rumania, Spanja, Sllovakia, 
Sllovenia, Suedia dhe Britania e Madhe), Ishujt 
Faeroe, Islanda,  Liechtenstein, Norvegjia, 

Zvicra, Turqia, Algjeria, Egjipti, Izraeli, Jordani, 
Libani, Maroku, Tunizi, Autoriteti Palestinez.
Bashkimi Evropian e zbaton kumulimin me këto 
vende të cilat u përmenden me lartë për arsye se 
ka Marrëveshje të tregtisë së lirë, të në të cilat e 
parashihet ky lloj i kumulimit Pan-Euro-
Mediteran i rregullave të origjinës.

Së fundi në qershor të vitit 2010 është 
harmonizuar një tekst identik me rregulla të 
njëjta të origjinës i quajtur si KONVENTA PAN-
EURO MED I diskutuar dhe i harmonizuar në 
mesë të anëtarëve të sipërpërmendur, duke i 
përfshirë edhe vendet e Ballkanit Perëndimor si: 
Kroacinë, Maqedoninë, Bosnjë  Hercegovinën, 
Shqipërinë, Malin e Zi, Serbinë dhe Kosovën, e 
cila marrëveshje pretendohet të nënshkruhet 
Brenda vitit 2010.

Kjo është një fazë e re për vendin tonë i cila 
pretendon të integrohet në strukturat 
euroatlantike dhe ekonomike.

13. ÇKA NËNKUPTOJMË ME TERMIN 
“VARIABËL GJEOMETRKE”?

Këtë term do ta analizojmë në Kontekstin e 
Marrëveshjes CEFTA 2006 në mënyrë që lexuesi 
ynë të jetë më afër problemit i cili e shtjellon këtë 
nocion, kjo d.m.th. që kumulimi diagonal me EU, 
Islandën, Norvegjinë, Zvicrën (duke e përfshirë 
edhe Lihtestein) dhe Turqinë, është e mundur 
vetëm ndërmjet vendeve anëtare të CEFTA 2006 
të cilat e kanë të nënshkruar një protokoll të 
tregtisë me vendet e sipërpërmendura, ndërsa 
ky lloj kumulimi nuk vlen për vendet tjera 
(Kosovën dhe Moldavinë).

Me fjalë të tjera, në vartësi nga kjo, vendet në 
tregtinë e tyre ndërmjet tyre  mundë ta aplikojë 
këtë kumulim, bazuar në marrëveshjet që 
posedon secili vend me tjetrin.

14. KU MUND TA GJEJMË PROTOKOLIN E 
ORIGJINËS ME VENDIN ME TË CILIN JAM 
DUKE BËRË TRGTINË?

Zbatimi i drejtë i Marrëveshjes për Tregtinë e Lirë 
varet nga vendi se ku malli eksportohet ose nga 
vendi i cili malli Importohet.
Protokollet e Origjinës janë pjesë përbërëse e 
Marrëveshjeve Ndërkombëtare të tregtisë së lirë 
të cilat i implementon vendi i caktuar.

Kosova për momentin aktual e zbaton 
Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë CEFTA 2006.
Në bazë të Rregullores së Këshillit Evropian (EC) 
nr. 2007/2000 datë 18 shtator 2000, e 
ndryshuar me Rregulloren nr 2563/2000 datë 20 
nëntor 2000 të Këshillit Evropian (EC), e cila u 
lejon trajtim preferencial produkteve me origjinë 
nga Kosova. 

Produktet me origjinë nga Kosova, gjatë importit 
në Bashkimin Evropian, do të përfitojnë nga 
tarifat preferenciale me rastin e paraqitjes së 
certifikatës së origjinës  EUR. 1 e cila duhet të 
jetë harmoni me (Anexin 21 të Rregullores 
2454/93)

Të njëjtat beneficione vendi ynë i ka edhe me: 
Zvicrën, Turqinë dhe së fundi edhe me SHBA-në.

Këto beneficione zakonisht i japin vendet e 
zhvilluara ekonomikisht vendeve në zhvillim apo 
atyre të pazhvilluara në atë mënyrë që e hapin 
tregun e tyre për produktet origjinuese nga këto 
vende, duke i eliminuar barrierat tarifore për 
produktet të cilat vijnë nga këto vende, kjo me 
fjalë tjera njihet si Grande të cilat u japin këtyre 
vendeve  o se  S ISTEMI  AUTONOM I  
PREFERENCAVE.

Kjo nuk ka të bëjë me nënshkrimin e ndonjë 
Protokolli të origjinës ose MTL-je por thjesht 
është një bonus për vendet e pazhvilluara 
ekonomikisht.
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15. CILAT DOKUMENTE DËSHMOJNË 
ORIGJINËN E MALLIT?

Protokolli në lidhje me përkufizimin e konceptit 
të “Produkte Origjinuese” dhe Metodat e 
Bashkëpunimit Administrativ (ANEKSI 4 i 
Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë CEFTA 2006), 
parasheh që mallrat me origjinë me rastin e 
importit në njërën nga palët në marrëveshje do 
të gëzojnë lirim në kuadër të marrëveshjes, nëse 
është prezantuar njëri nga këto dokumente:
a) Certifikata mbi lëvizjen e mallrave EUR.1
b) Deklarata në faturë, në të cilën 
eksportuesi e deklaron në faturë, ose ndonjë 
dokumenti tjetre komercial.
Deklaratën faturale mundë ta lëshojë:
1. Eksportuesi i Autorizuar
2. Cilido eksportues për çfarëdo dërgese të 
përbërë nga një ose më shumë paketime që 
përmbajnë produkte me origjinë vlera totale e të 
cilave nuk i kalon 6.000 €

 
16 .A KA PËRJASHTIME NGA VËRTETIMI I 
ORIGJINËS?

Produktet e dërguara në paketime të vogla nga 
persona privat te personat privat ose janë pjesë 
e bagazheve personale të udhëtarëve do të 
pranohen si produkte me origjinë pa kërkuar 
paraqitjen e vërtetimit të origjinës, me kusht që:
 # Produktet e tilla nuk janë importuar për 
qëllime të tregtisë,
 # Janë të deklaruara si produkte me 
origjinë,
 # Nuk ekziston ndonjë dyshim në 
deklarim të palës e cila e bartë ose e pranon këtë 
mall.

Për më tepër, vlera totale e këtyre produkteve 
nuk duhet të kalojë 500€ në rastin e pakove të 
vogla ose 1 200€ në 

Rastin e produkteve 
që janë pjesë e 
b a g a z h e v e  
p e r s o n a l e  t ë  
udhëtarëve.

Kur dogana ka një dyshim të bazuar në vlerën 
dhe origjinën e mallit të deklaruar, atëherë 
organet doganore mundën të kërkojnë 
dëshminë mbi origjinën e këtij produkti me 
qëllim të trajtimit preferencial. Përndryshe, nëse 
nuk paraqitet ajo dëshmi atëherë ai mall do të 
trajtohet në procedurë të rregullt doganore.

17. KU MUND TË FURNIZOHEM ME 
EKZEMPLARË TË CERTIFIKATËS SË 
ORIGJINËS EUR.1

Dogana e Kosovës është autoriteti kompetent 
për lëshimin e Certifikatës së origjinës EUR.1 
bazuar në Nenin 48 të Udhëzimit Administrativ 
nr.11/2009 i cili bën implementimin e Kodit  
Doganor dhe të Akcizave të Kosovës.

Dogana e Kosovës për momentin aktual bën 
lëshimin e këtyre formave të ekzemplarëve të 
certifikatave të origjinës:

1. Certifikata e Origjinës EUR.1 forma “A” e 
cila përdoret për të eksportuar mallrat nga vendi 
ynë në Bashkimin Evropian dhe në Turqi, si dhe 
është kompatibile me aneksin 21 të Kodit 
Doganor Evropian (Rr. 2454/93). (Aneksi 1)

2. Certifikata e Origjinës EUR.1 forma “C” e 
cila përdoret për të eksportuar mallrat në vendet 
anëtare të Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë 
CEFTA 2006 (Aneksi2)

3. Certifikata e Origjinës “FORM A” ose 
(GENERALIZED SYSTE OF PREFERENCES) e cila 
përdoret për eksportuar mal l rat  në 
Zvicër.(Aneksi 3)

Të gjitha këto forma të sipërpërmendura do t'i 

gjeni të bashkangjitura në anekse të këtij 
udhëzuesi.

Certifikata e origjinës EUR.1 lëshohet vetëm me 
kërkesë me shkrim të eksportuesit apo nga 

përfaqësuesi i tij i autorizuar. 
Kjo kërkesë mbahet së paku për tri vite nga 
Dogana e Kosovës si dëshmi, me rastin e ndonjë 
e kontesti eventual.

Eksportuesi apo përfaqësuesi i tij i autorizuar 
duhet të paraqesin bashkë me kërkesën e tyre 
gjithë dokumentacionin përcjellës, me të cilin 
dëshmohet se produkti i cili është subjekt i 
eksportit kualifikohet për të lëshuar certifikatën 
e origjinës EUR.1

Eksportuesi merr për obligim të paraqesë me 
kërkesë të Doganës së Kosovës ndonjë dëshmi 
shtesë, të cilat nevojiten për qëllim që të 
konstatojnë statusin e origjinës për produktet, 
të cilat kanë të drejtë në trajtim preferencial dhe 
duhet të pajtohet për ndonjë inspektim të 
llogarisë (librave) të tij, si dhe ndonjë kontroll 
nga Dogana e Kosovës mbi rrethanat në të cilat 
është fituar produkti.

Veprimet e mësipërme merren edhe me rastin e 
kërkesës së ndonjë vendi i cili produkteve me 
origjine nga vendi ynë u jep trajtim preferencial

qofshin ato vende me të cilat kemi të nënshkruar 
ndonjë marrëveshje të tregtisë së lirë, apo ato të 
cilat e zbatojnë Sistemin Autonom te 
Preferencave për vendin tonë.

Prandaj nga kjo që u cek më lart eksportuesit 
kosovar, produktet e tyre origjinuese mund t'i 
eksportojnë, duke përfituar nga trajtimi 
preferencial i origjinës në:

a) vendet e Bashkimit Evropian (27 vende)
b) vendet në Marrëveshjen për Tregtinë e 
Lirë CEFTA 2006
c) Zvicër
d) Turqi dhe së fundi në
e) Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA)



1514

ANEKSI 1

 

ANEKSI 2
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ANEKSI 3

Dogana e 
Kosovës 

Dogana e Kosovës
Bulevardi Bill Clinton p.n. 

Prishtinë, Republika Kosovës,
Tel.  038 540 350 
Fax. 038 540 836

email: hq@dogana-ks.org
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