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Lënda: Interpretimi i nenit 183 i Kodit Doganor dhe Akcizave  

 

 

Kërkesa e parashtruar 

 

Subjekti N.N: kërkon interpretimin e nenit 183 i KDA-së për kthimin e mallit automjet i 

zhdoganuar më parë. 

 

Çështja: me shkresën tuaj të datës 27.10.2011 i jeni drejtuar sektorit tonë për të dhënë mendimin 

lidhur me interpretimin e nenit 183 të KDA-së për kthimin e mallit automjetit - kokës tërheqëse,  

i cili ka qenë i zhdoganuar më parë me IM4 %N.N të datës 14.07.2009 pranë DD. Vërmicë, që 

më vonë po ky mall është eksportuar me DUD EX1 %N.N data 25.09.2010 pranë DD. Podujevë.   

Pala të njëjtin mall të përshkruar e ka kthyer sërish nga shteti Bullgar, ku dhe ka qenë i 

eksportuar, me ç’rast ka parashtruar kërkesë për përjashtim nga detyrimet doganore për mallin e 

kthyer nga neni 183 të KDA-së.  

 

Faktet: kërkesa e parashtruar me datë 27.10.2011 nga ana juaj me dokumentacionin tjetër të 

bashkangjitur nga pala.  

 

Baza ligjore: neni 183 dhe neni 184 i KDA-së, lidhur me neni 390, 391, 392, 393 të UA 11/2009 

për implementimin e KDA-ve. 

 

 



Përgjigje: në kuptim të dispozitave të cituara më lartë parashtruesi i kërkesës mund ta realizoj të 

drejtën nga përjashtimi i detyrimeve të importit për mallin lëndorë të kthyer në gjendje të 

pandryshuar. Prandaj, në procedurën e ri-importimit të mallit përkatësisht të kthimit të mallit i 

cili më parë ka qenë i zhdoganuar dhe lëshuar në qarkullim të lirë, gjatë ndërmarrjes së 

veprimeve procedurale duhet të konstatoni identitetin e automjetit të kthyer me gjendjen të cilën 

e ka pasur me rastin e importimit të parë IM4 si dhe të konstatoni nëse eventualisht është bërë 

ndonjë përpunim në automjet gjatë kohës sa ka qenë në përdorim në shtetin ku ka qenë i 

eksportuar me ç’rast ndryshimet që janë bërë si dhe ndërrimi eventual i pjesëve rezervë do të 

shkaktojnë pagesën e detyrimeve të importit me rastin e zhvillimit të procedurës doganore të 

mallit të kthyer. Gjithashtu, importuesi duhet t’iu prezantoj kopjen e deklaratës së importit 

paraprak dhe të eksportit të mëvonshëm. 

 

Nëse pala i ka plotësuar kushtet e përmendura në kuptim të neneve si më lartë dhe meqenëse 

kërkesa është brenda afatit prej 3 vitesh atëherë nuk shohim pengesa për realizimin e përjashtimit 

nga detyrimet e importit për mallin lëndorë.  

 

 

 

 

 


