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Këshilla nr. 419/11       Ref. DL 69/2011 

 

Lënda: Dokumentacioni përcjellës për zhdoganimin e mallit me rastin e importit të rregullt  

 

Kërkesa e parashtruar:  

 

Subjekti N.N. nga Prishtina kërkon të njihet me hollësisht me dispozitat ligjore të cilat 

rregullojnë çështjen e dokumentacionit përcjellës për mallin me qëllim importi,  ( lista esenciale 

e dokumentacionit përcjellës) për zhdoganim, me pretendim të paraqitjes korrekte të 

dokumentacionit përcjellës gjatë procedurës së  zhdoganimit, me qëllim të evitimit të mundësisë 

së rivlerësimit përkatësisht  ngritjes së bazës doganore nga  Zyrat Doganore. 

 

Çështja: Nga shkresa juaj kemi kuptuar se jeni të interesuar të informoheni lidhur me dispozitat 

ligjore që e rregullojnë çështjen e dokumentacionit përcjellës për mallrat nga importi me rastin e 

zhdoganimit te tyre. Gjithashtu Ju kërkoni të informoheni lidhur me mënyrën e caktimit të bazës 

doganore me rastin e vlerësimit të mallrave të importit.  

 

Faktet: Kërkesa e parashtruar me 11.03.2011 

  
Baza ligjore: Konsiderojm se qështja duhet trajtuar në bazë të Kodit Doganor dhe të Akcizave Nr. 

03L/109, Kreu II, Kapitulli 3, Neni 33 - 37, ), neni 66 paragrafi 2), neni 72 paragrafi a) si dhe në 

bazë të Udhëzimit Administrativ  Nr. 11/2009 për implementimin e Kodit Doganor dhe të 

Akcizav, Kreu IV Kapitulli 1 neni 60 - 76,  dhe  Kreu VI, Kapitulli 1, Sekcioni 4, neni 123)  
 

Përgjigje: Në interpretim të dispozitave  të cekura më lartë konsiderojmë se dokumentacioni  i 

nevojshëm për zhdoganim të mallit me rastin e importit është i tërë  dokumentacioni që duhet 

bashkangjitur deklaratës doganore i paraparë me nenin 123 të UA 11/2009, derisa në vështrim të 

nenit 66.(2) i KDA-së Deklaratës duhet  bashkangjitur të gjitha dokumentet që kërkohen  për 

aplikimin e dispozitave që rregullojnë procedurën doganore për të cilat janë deklaruar mallrat, kurse 



në vështrim të nenit 72.(a) të KDA-së, Dogana mund të kërkoi  nga deklaruesi të paraqes dokumente 

të tjera për të verifikuar saktësinë e të  dhënave nga deklarata. 

Sa i përket çështjes së dytë lidhur me përcaktimin e bazës doganore konsiderojmë se Dogana e 

Kosovës bazuar në dispozitat e cekura më lartë  vlerën doganore të mallrave të importuara e 

përcakton mbi bazën e metodave të vlerësimit të parapara me dispozitat e nenit 33 deri 35 të KDA-

së, në lidhshmëri me dispozitat e nenit 60-76 të UA 11/2009. 

 


