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Ligji Nr. 04/L-163

PËR MALLRAT E LIRUARA NGA TATIMI DOGANOR DHE MALLRAT ME TARIFË ZERO TË TATIMIT 
DOGANOR

Kuvendi i Republikës së Kosovës;

Në mbështetje të nenit 65 (1)  të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 

Miraton

LIGJ PËR MALLRAT E LIRUARA NGA TATIMI DOGANOR DHE MALLRAT ME TARIFË ZERO TË TATIMIT 
DOGANOR

Neni 1
Qëllimi

Ky ligj përcakton mallrat të cilat lirohen nga tatimi doganor dhe që mund të lëshohen në qarkullim të lire me shkallën 
zero të tatimit doganor për arsye të natyrës së mallit dhe për arsye të përdorimit të tyre të veçantë.

Neni 2
Përkufizimet

1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këtë kuptim:

1.1. Lëshimi i mallrave në qarkullim të lirë -  akti me të cilin Dogana e bën një mall të disponueshëm për 
qëllimet e parashikuara në procedurën doganore, të cilës ai mall i është nënshtruar.  

1.2. Tatim doganor - tatimi i  cili vilet sipas tarifës doganore për mallra të caktuara në procedurë doganore.

1.3. Tatimi  zero - shuma e tatimit doganor në shkallën zero, gjatë importit të mallrave në Kosovë. 

1.4. Përdorim i veçantë - mallrat e vendosura në qarkullim të lirë, me detyrime të importit zero të cilat 
mbesin nën mbikëqyrje doganore.

Neni 3
Lirimet e mallrave nga Tatimi  Doganor

1. Subjektet dhe mallrat e liruara nga tatimi doganor apo reduktimi ose pezullimi i tatimit doganor në zero normë, 
rregullohet me akt nënligjor të nxjerr nga Qeveria e Republikës së Kosovës dhe për këtë njoftohet Kuvendi.

2. Lirimet fillestare janë të përcaktuara në Pjesën A, B, C dhe D të Aneksit 1 (një), bashkangjitur këtij ligji.

Neni 4
Dispozitat Shfuqizuese

Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Rregullorja e UNMIK-ut 2007/31 për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-
ut nr. 1999/3 mbi themelimin e Doganës dhe shërbimeve të tjera përkatëse në Kosovë.
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Neni 5
Zbatimi

Ministri i Financave  nxjerr akt nënligjor  për zbatimin e këtij ligji dhe azhurnimin e numrave tarifor të pjesëve të 
Aneksit I në përputhje me azhurnimet e bëra në sistemin e harmonizuar apo tarifën evropiane.

Neni 6
Hyrja në fuqi

Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën zyrtare të Republikës së Kosovës.

Ligji Nr. 04/L-163
26 dhjetor 2013

Ligji shpallet në Gazetën Zyrtare të Republikës se Kosovës, duke u bazuar në nenin 80 paragrafi 4 të 
Kushtetutës se Republikës së Kosovës.
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LIGJI NR. 04/L-163

PËR MALLRAT E LIRUARA NGA TATIMI DOGANOR DHE MALLRAT ME TARIFË ZERO TË TATIMIT 
DOGANOR

Aneksi I

Pjesa A

Mallrat e liruara nga tatimi doganor

1. Eksportet.

2. Misionet diplomatike ose konsullore dhe personeli i tyre përveç personelit të punësuar vendor kanë të drejtë të 
importojnë mallra, të liruara nga tatimi  doganor, që janë për përdorim zyrtar dhe ekskluziv nga misioni ose për 
përdorim personal ekskluziv të personelit të misionit përveç personelit të punësuar në vend.

3. Importet e mallrave të cilat janë për përdorim zyrtar nga Kombet e Bashkuara apo nga cili do organ i saj duke 
përfshirë UNMIK-un, Agjencitë e Specializuara te Kombeve te Bashkuara, Komitetin Ndërkombëtar te Kryqit të 
Kuq, KFOR-in, EULEX-in, organizatat tjera ndërkombëtare që veprojnë në Republikën e Kosovës dhe që kanë 
të drejtën dhe autorizimin e duhur si dhe punonjësve të tyre në Kosovë, përveç personelit të punësuar vendor,

4. Importet e mallrave të financuara nga fitimet e granteve të dhëna nga Qeveritë, agjencitë qeveritare, organizata 
qeveritare apo jo qeveritare që veprojnë jashtë apo brenda Republikës se Kosovës, të dhëna për Qeverinë apo 
përmes Qeverisë së Republikës së Kosovës për të ndihmuar programet dhe projektet humanitare si dhe ato të 
rindërtimit në Kosovë. 

5. Importet specifike te mallrave për të cilat Qeveria e Kosovës vendos se duhet të përdoren  për qëllime humanitare 
dhe që nuk janë për shitje e konsumim në Kosovë.  
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Pjesa B

Lista e mallrave me Tatim zero doganor

1. Produktet  e listuara si vijon:

Kodi tarifor Përshkrimi

0105 11 deri 0105 19
Shpezë të gjalla, d.m.th. pula të llojit Gallus domesticus, rosa, pata, gjeldeti, 
biba dhe pula afrikane, të cilët nuk peshojnë më shumë se 185 g.

0106 410000

Kafshë të tjera të gjalla
- Insekte 
--Bletët 

0307 210000
Fiston (Guaskë) përfshirë fiston mbretëresha të llojit Pecten, Chlamys ose 
Placopecten):
--Të gjalla, të freskët apo të ftohtë

0407110000

0407 1911 00

0407191900

Vezë të fertlizuara për inkubim - - të zogjve të llojit Gallus domesticus 

-Të shpendëve ,ndryshe nga zogjtë e llojit Gallus domesticus 

-Të gjelave të detit apo të patave 

 -Të tjera 

0511 1000 00 Sperma e gjedheve meshkuj 

0601
Kokat e bimëve, tuberët, rrënjët tuberoze, zhardhokët, kurorat dhe rizomat, 
të pa aktivizuara, në rritje apo në lule; bimët cikore dhe rrënjët cikore përveç 
rrënjëve të kreut Nr. 1212.

0602 Bimë të tjera të gjalla (përfshirë rrënjët e tyre), shartimet dhe kalemat; spore 
kërpudhash.

1514119010 Vaji i përpunuar: Vaj kolze dhe fraksionet e tij

0701 1000 Patate, fara. 

0703 1011 Qepë, në grupe. 

1001 Grurë dhe meslin. 

1002 100000 Thekër, farë. 

1003 100000 Elb, farë. 

1004 100000 Tërshërë, farë. 

1005 Misër (drith) 

11071099 Malt, jo i pjekur: Të tjera: Të tjera

1201 100000 Kokrra soje: - farë. 

1206 0010 Farëra luledielli për mbjellje. 

1209 Farëra, fruta dhe spore të llojit që përdoren për mbjellje 
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12102010 Boçet e kulprës së butë, të grira, në formë pluhuri apo në formë të sferave 
lupuline:, me përmbajtje të lartë lupuline; lupulin.

1214 1000 00 - Kokrriza dhe sfera të jonxhës (alfalfa) 

1507 1090 00 Vaj soje dhe fraksionet e tij: Vaj i papërpunuar nëse është apo jo i degomezuar 
- - Të tjera.

1512 1191 00

Vaj i farave të lulediellit dhe fraksionet e tyre:
- - Vaj i papërpunuar: 
Të tjera: 
--- Vaj luledielli.

1514 1190 10 Vaj I papërpunuar: Vaj kolze dhe fraksionet e tij 

1515 2190 00 Vaj misri dhe fraksionet e tyre: Vaj i papërpunuar: Të tjera

2007 9993 00

Marmelatë, xhelatinë pemësh, reçel, pure pemësh ose të frutave me lëvozhgë, 
pelte pemësh ose nga frutat me lëvozhgë, si të gatuara, me ose pa sheqer të 
shtuar ose me ndonjë masë ëmbëltuese:
- Të tjera:
-- Të tjera: 
--- Të tjera
---- Të frutave tropikale dhe arrave tropikale

2106 9059 00
-- Shurup me sheqer të aromatizuar dhe të ngjyrosur: 
--- Të tjera:
 ---- Të tjera

2301 deri 2308
Mbetjet dhe mbeturinat nga industria ushqimore, ashtu siç janë përshkruar në 
titujt e shënuar në pozicionet tarifore gjegjëse

2309 90
Produkte të ndryshme që përdoren për ushqimin e kafshëve (përjashtuar 2309 
10 - ushqimi për qen dhe mace, të paraparë për shitje me pakicë)

2510 1000 00

Fosfate të kalciumit natyral, fosfate aluminokalcike natyrale dhe oksid kalciumi 
fosfatik: 
- I pabluar

25112000
Karbonat bariumi natyral (viterite), nëse janë apo jo të kalcinuar, përveç 
oksidit të bariumit të kreut Nr. 2816: Karbonat bariumi natyral (viteritet).

2516110000 - Graniti 
- - Bruto apo punuar trashë 

2703 0000 00 Torfë (duke përshirë edhe mbetjet e torfës), e aglomeruar ose jo.

271012 3100 deri 
2710129000 Benzina 

2710193100 deri 27101948 
00

2710201100 deri 
2710201900

Nafte 
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2714 Bitum dhe asfalt, natyral; rreshpe bituminoze apo rreshpe nafte dhe rëre 
bituminoze; asfaltitet dhe gurët asfaltik: 

2716 0000 Energji elektrike 

2806 1000 00 Klorur  i hidrogjenit (acid klorhidrik) 

2814 2000 Amoniak  në solucion ujor

2815 1100 - Hidroksid i natriumit (sodë kaustike): 
-- Në formë të ngurtë.

28151200 Hidroksid natriumi (soda kaustike);
-- Në solucion ujor (finje sode apo sode lëng)

2826 9080 10 --- Fluorsilikatet e natriumit ose të kaliumit 

2833 1100
2833 1900

- Sulfatet e Natriumi: 
-- Sulfati i dinatriumit 
-- Të tjera 

2835 3100
- Polifosfatet 
--Trifosfatet e natriumit
(natrium tripolyphosphate).

2836 2000 - Karbonati i dinatriumit

2839 190000

Silikatet; metasilikatet alkaline për qëllime tregtie: 
- Të natriumit: 
-- Të tjera 

2840 3000 - Peroksoboratet (perborate) 

2905120000 Propan-1-ol (alkooli propilik) dhe propan-2-ol (alkooli izopropilik)

2918140000 Acidi citric

2918150000 Kripërat dhe esteret e acidit citric.

3006910000 Pajimet e identifikueshme për përdorim në ostomi 

2920901000
Esteret sulfurike dhe esteret karbonike dhe kripërat e tyre, dhe 
derivatet e tyre të hlogjenizuara, të sulfonatuara, të nitratuara apo të 
nitrosaturuara 

Kapitulli 31 Plehëruesit

3201 deri 3207, 3211 dhe 
3213

Produkte te kapitullit 32 siç janë përshkruar në titujt e shënuar në 
pozicionet tarifore gjegjëse.

3215 11 dhe 321519  Nga ky numër tarifor lirohen vetëm Tonerët për Printerë.
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3302 1029 00

Përzierje të substancave aromatike dhe përzierjet (duke përfshirë tretësirat 
alkoolike) me bazë të një ose më shumë prej këtyre substancave të llojit që 
përdoren si lëndë e parë në industri, preparatet e tjera në bazë të substancave 
aromatike të llojit që përdoren për prodhimin e pijeve:
- Të llojit që përdoren në industrinë e ushqimit ose të pijeve:
-- Të llojit që përdoren në industrinë 
e pijeve: 
--- Preparatet që përmbajnë përbërës 
aromatik që karakterizojnë një pije:
---- Të tjera
----- Të tjera

3302909000

Përzierje të substancave aromatike dhe përzierjet (duke përfshirë tretësirat 
alkoolike) me bazë të një ose më shumë prej këtyre substancave të llojit që 
përdoren si lëndë e parë në industri,
-Te tjera

3402 11 deri 3402 19 Agjentet organike me veprim sipërfaqësor (ndryshe nga sapuni)

3403 9100 00 - Preparatet për trajtimin e materialeve tekstile, lëkurëve, gëzofëve apo 
materialeve të tjera 

3505 1050 - Dekstrinat dhe niseshte të tjera të modifikuara
--- Niseshte të esterifikuara ose të eterifikuara

3507 Enzimat; enzimat e përgatitura të papërfshira dhe të paspecifikuara diku 
tjetër.

3808

Insekticide, helme për brejtës, fungicide, herbicide, prodhime kundër mbirjes 
dhe rregullatorë të rritjes së bimëve, prodhime dezinfektuese dhe prodhime të 
tjera për përdorim të ngjashëm në formë paketimi për shitje me shumicë ose si 
preparate apo artikuj (për shembull, shirita të trajtuar me sulfur, fitila dhe qirinj 
dhe letra për kapjen e mizave).

3811

Preparatet antiplasëse, frenues oksidimi, stabilizator rrëshire, përmirësues 
viskoziteti, preparatet kundër korrozionit dhe elemente të tjera të përgatitura 
shtesë, për vajrat minerale (përfshirë benzinën) apo për lëngje të tjera të 
përdorura për qëllime të njëjta si vajra minerale.

3812
Përshpejtuesit e përgatitur prej gomës; plastifikues të përbërë për plastike dhe 
gomë, të papërfshira dhe të paspecifikuara diku tjetër; preparatet anti-oksidues 
dhe stabilizatore të tjerë të përbërë prej gome dhe plastike: 

3814 Solventet dhe hollues me përbërje organike, të papërfshira dhe të paspecifikuara 
diku tjetër; fshirësit e përgatitur të bojërave apo të lustruesve.

3817 Alkybenzenet e përzier dhe alkynaftalinet e përzier, përveç produkteve të kreut 
2707 ose 2902

3822 0000
Reagentët diagnostikues apo laboratorik mbi një bazament dhe reagentët e 
përgatitur diagnostikues apo laboratorik nëse janë apo jo mbi një bazament, 
ndryshe nga ato të kreut Nr. 3002 apo 3006; materiale reference të certifikuara.

3901 deri 3914 Plastikë në formë primare ashtu  siç janë përshkruar në titujt e shënuar në 
pozicionet tarifore gjegjëse.

3915 Mbetjet prerjet dhe kthimet nga plastika 
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39162000 Profile plastike prej polimerive te vinil klorurit.

3923 50 Ambalazh plastik – kapakët.

4001 deri 4003 Gomë në formë primare ashtu  siç janë përshkruar në titujt e shënuar në 
pozicionet tarifore gjegjëse

4005
Gomë e përbërë, e pavullkanizuar, në formë primare ose të pllakës,  të fletës 
a të shiritit, ashtu siç janë përshkruar në titujt e shënuar në pozicionet tarifore 
gjegjëse.

Kapitulli 41 Lëkurë e papërpunuar (me përjashtim të gëzofit) dhe lëkurë e ashtu siç janë 
përshkruar në titujt e shënuar në pozicionet tarifore gjegjëse.

4401
Dru për djegie, në trungje, trarë, thupra, tufë thuprash ose në forma të tjera; dru 
në ashkla ose copëza; byk, hedhurina dhe mbeturina druri të aglomeruara ose 
të pa aglomeruara në trarë, brikete, brikete cilindrike ose forma të ngjashme.

4403 Dru i përpunuar, i pastruar ose jo nga lëvorja a nga shtresa e nënkores ose i 
gdhendur vrazhdë në katër faqe.

4407 1038 00

Dru pishe i sharruar ose i prerë për së gjati, i copëtuar ose i qëruar, qoftë 
jo i zdrukthuar, i lëmuar ose i lidhur, me trashësi më të madhe se 6 mm:
Halore i zdrukthuar
Te tjera

450410

Tapë e aglomeruar (me ose pa substanca lidhëse) dhe artikujt prej 
tapës së aglomeruar: 

Blloqe, pllaka, fleta dhe shirita; copa të vogla të çdo forme; cilindrat 
solide, përfshirë disqet:

4701009000 Brumë mekanik druri
Te tjera

4703210000 dhe 
4703290000

Brumi kimik i drurit, sodike apo sulfate, përveçse ne nivel te tretshëm
gjysmë te zbardhur apo te zbardhur

4704290000 Brumi kimik i drurit sulfite, përveçse ne nivel te tretshëm gjysmë te zbardhur apo 
te zbardhur

4705000000 Brumi gjysmë kimik i drurit

4706200000, 4706910000 
dhe 4706920000

Brumërat e fibrave të rrjedhura nga letra dhe kartoni i rikuperueshëm 
(mbetje dhe kthime) apo prej materialeve të tjera fibroze celulozike.

4801 0000 Letër shtypi në rolet ose në fletë. 

4802 Letër e paveshur dhe karton, në rulet ose në fletë, ashtu siç janë përshkruar në 
titujt e shënuar në kolonën paraprake; letër e bërë me dorë dhe karton;

4804 dhe 4805 Letër kraft e paveshur dhe lloje të tjera të letrës e të kartonit, në rulet ose në 
fletë, ashtu siç janë përshkruar në titujt e shënuar në pozicionet tarifore gjegjëse.

4811

Letër, karton, veshje celuloze dhe fletë nga fije celuloze të veshura, të 
impregnuara, të mbuluara, sipërfaqësisht të ngjyrosura, sipërfaqësisht të 
dekoruara ose të shtypura në rulet të fletëve katërkëndëshe (duke përfshirë 
edhe ato katrore) të çfarëdo madhësie, përveç artikujve të llojeve të përshkruar 
në titujt 4803, 4809 dhe 4810.
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4812 0000 Blloqe, pllaka, fleta filtri prej pulpe të letrës 

4816 9000 90

Letër karboni, letër kopjuese dhe letër tjetër për kopjim ose bartje (përveç atyre 
të përshkruara në titullin 4809), matrica shaptilografi.
-- Të tjera

4819 1000 deri 4819 5000
Kartonë, kutia, arka, thasë dhe kontejnerë të tjerë për paketim prej letrës, 
kartonit, veshje celuloze ose të fletëve me fije celuloze;

4901
Libra të shtypur, broshura, pamflete dhe materiale të ngjashme të shtypura pa 
marrë parasysh nëse janë në fletë të vetme apo jo.

4902 Gazetat, revistat dhe revistat periodike pa marrë parasysh nëse janë të ilustruara 
apo jo ose nëse përmbajnë material reklamues apo jo.

4907

Pulla të pashfrytëzuara postare, tatimi dhe pulla të tjera të botimit aktual ose 
të ri në vendin ku ato kanë ose do të kenë vlerë të pranuar nominale; letër e 
stampuar; bankënota; formularë çeqesh; aksione, obligacione ose letra me vlerë 
dhe letra të tjera të pronësisë. 

5101 Lesh i jo i krehur apo i gërhanuar 

510510 deri 51071090
-Lesh i gërhanuar
-Te tjera

5110 0000
Fije nga qimet e papërpunuara të kafshëve ose nga grivet e kalit(duke përfshirë 
edhe fijet në kordon të grivëve të kalit) pa marrë parasysh se a është vënë apo 
jo në shitje me pakicë

5201 deri 5207
Pambuk, përveç pëlhurave të endura, ashtu siç janë përshkruar në titujt e 
shënuar në kolonën gjegjëse.

5303100000 -Jute dhe fibra te tjera tekstile nga lëvorja, te papërpunuara apo te paregjura.

5501 deri 5511
Fibrat të ndara të bëra me dorë, ndryshe nga fijet e endura, ashtu siç janë 
përshkruar në titujt e shënuar në kolonën gjegjëse.

6305 Thasët dhe qeset për nevoja të paketimit të artikujve nga materialet e tekstilit.

7010

Damixhane, shishe, faqore, poçe, ampula dhe kontejnerë të tjerë, prej qelqi, të 
një lloji të përdorur për mbajtjen apo paketimin e mallrave; poçe prej qelqi për 
konservimin e mallrave ; tapa, kapakë dhe mbyllës të tjerë, prej qelqi.

7017
Pajisje laboratorike, higjienike ose farmaceutike prej qelqi, qofshin ose jo të 
shkallëzuara a të kalibruara.

7020 0007 00
7020 0008 00

Artikuj të tjerë prej qelqi: 
- Qelq i brendshëm për termosë ose për enë të tjera të vakumit:
-- Jo të finalizuara
-- Të finalizuara.

7208

Produkte pllakash të petëzuara nga hekuri, çeliku i paaliazhuar me gjerësi 600 
mm ose më tepër, i petëzuar në të nxehtë, i paveshur ose i shtresuar.

7209

Produkte pllakash të petëzuara nga hekuri, çeliku i paaliazhuar me
gjerësi 600 mm ose më tepër, i petëzuar në të ftohtë (i zvogëluar në të ftohtë), i 
paveshur ose shtresuar.
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7211
Produkte pllakash të petëzuara nga hekuri, çeliku i paaliazhuar me gjerësi më të 
vogël se 600 mm, i paveshur, i shtresuar ose i mbuluar.

7222
Shufra dhe shkopinj të tjerë të laminuar nga çeliku i pandryshkshëm; profile, 
forma dhe elemente të tjera nga çeliku I pandryshkshëm.

7228
Shufra dhe shkopinj të tjerë të paaliazhuar nga çeliku; profile, forma dhe 
elemente të tjera nga çeliku; shufra dhe shkopinj të shpuar me turjelë nga çeliku 
i aliazhuar dhe i paaliazhuar 

7612 909010

Fuçitë, bidonët, kazanët, kutitë dhe kontejnerët e ngjashëm (përfshirë kontejnerët 
tubulare të përkulshme apo portative), për çdo lloj materiali (përveçse për gazin 
e lëngëzuar apo të kompresuar), të një kapaciteti jo më tepër sesa 300 litra, 
nëse janë apo jo të veshur apo të izoluar ndaj nxehtësisë, jo të përshtatura me 
pajisje termike apo mekanike: 
- Të tjera:
- Të tjera me kapacitet prej:
- Më pak se 50 litra.

7604 Profile aluminit.

79011100

Zink i papërpunuar, 
- Zink jo i lidhur
-- Qe përmban ndaj peshës 99,9% apo me shume zink.

79012000 Zink i papërpunuar, 
-Lidhje zinku

8309 Ambalazh nga metali – kapakët

8419 20 deri 8419 90, 
8420,   8422 2000 deri 
84224000, 8424 81, 
8425, 8426, 8427, 8428, 
8429, 8430, 8431, 8432, 
8433, 8434, 8435, 8436, 
8437, 8438, 8439, 8441 
8442, 8443 11 deri 8443 
19,    8444, 8445, 8446, 
8447,8448, 8449 0000 00, 
8452, 8453, 8454, 8455, 
8456, 457,8458,8459,8460 
8461,8462, 8463, 
8464,8465, 8466, 8468, 
8471300000, 8471490090, 
847160, 847170,  
8471900000, 8473308000 
8474, 8475, 8477 8478, 
8479 dhe 8486,

Makina dhe pajisje mekanike ashtu siç janë përshkruar në titujt e shënuar në 
kolonën paraprake.

8514

Stufa dhe furra elektrike industriale ose laboratorike (duke përfshirë edhe ato që 
funksionojnë me induksion ose me humbje dielektrike); pajisje të tjera industriale 
dhe laboratorike për përpunim me nxemje të materialeve me induksion ose me 
humbje dielektrike
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8530
Pajisje elektrike për sinjalizim, siguri ose kontrollim trafiku për  hekurudha, 
tramvaje, rrugë, lundrim të brendshëm, objekte parkimi, instalime porti ose 
fushash aeroporti (përveç atyre nga titulli 8608).

8541 dhe 8542 Produkte ashtu siç janë përshkruar në titujt e shënuar në pozicionet tarifore 
gjegjëse.

8544 7000 00 - Kabllo me fije optike 

Kapitulli 86

Lokomotiva treni ose tramvaji, inventarë hekurudhash dhe pjesë përkatëse; 
fiksues binarësh treni e tramvaji dhe pjesë përkatëse bashkuese; pajisje 
mekanike të të gjitha llojeve për sinjalizim në trafik (duke përfshirë edhe ato 
elektromekanike) ashtu siç janë përshkruar në titujt e shënuar në kolonën 
paraprake parimisht janë të disenjuara për transportin e udhëtarëve dhe të 
mallrave (për shembull kamionët me rimorkio lidhëse, autovinçat, automjete 
kundër zjarrit, automikser betoni, automjetet për fshirje

8701 Traktorë (përveç atyre nga titulli 8709).

8705

Mjete transporti me motor për qëllimet speciale, të ndryshme nga ato kryesisht të 
projektuara për transportin e personave ose mallrave (p.sh. kamionët e avarisë, 
kamionët vinç, mjetet e transportit për shuarjen e zjarrit, autobetonierët, makinat 
për pastrim të rrugës, makinat sprucuese te rrugës, ofiçinat e lëvizshme, njësitë 
radiologjike të lëvizshme):
 

8709

Kamionë pune vetëlëvizës të papajisur me pajisje për ngritje dhe manovrim të 
llojit që përdoren në fabrika, magazina, hapësira të kantierit ose aeroporte për 
transportimin e mallrave në largësi të shkurta; traktorë të tipit që shfrytëzohet në 
platformat e stacioneve hekurudhore; pjesë për automjetet e përmendura më 
parë.

8713 Karrocat e invalidëve, të motorizuara apo jo ose të lëvizura ndryshe mekanikisht.

9001 10 Fije optike, tufa dhe kabllo të fijeve optike.
 

9001 3000 00 - Lente kontakti.

9001 4041 00
9001 4049 00
9001 4080 00

- Thjerrëza xhami për syze: 
-- Për korrigjim të të pamurit: 
--- Të dyja anët e përfunduara:
---- njëfokale
---- Të tjera (jonjëfokale)
--- Të tjera

9001 5041 00
9001 5049 00
9001 5080 00

- Thjerrëza për syze prej materialeve tjera: 
-- Për korrigjimin e të pamurit:
 --- Të dyja anët e përfunduara
---- njëfokale
---- Të tjera (jonjëfokale)
--- Të tjera
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9015

Instrumente dhe aparate relievimi (duke përfshirë relievimin fotogrametrik), 
hidrografik, oqeanografik, hidrologjik ose gjeofizik (me përjashtim të busollave); 
telemetra.

9018

Instrumente dhe aparate që shfrytëzohen në shkencat e mjekësisë, kirurgjisë, 
stomatologjisë ose veterinarisë, duke përfshirë aparatet scientigrafike, aparatet 
tjera elektromedicinale dhe instrumentet për testimin e të pamurit.

9019

Pajisje mekanoterapie; aparate për masazhe; aparate për testimin e aftësive 
psikologjike; të terapisë me ozon, të terapisë me oksigjen, aerosol terapisë, 
frymëmarrjes artificiale dhe aparate të tjera të frymëmarrjes për terapi.

9020 Pajisje të tjera për frymëmarrje dhe gasmaska, me përjashtim të maskave 
mbrojtëse që nuk kanë as pjesë mekanike e as filtra të zëvendësueshëm.

9021

Pajisje ortopedike, duke përfshirë patericat, rripat kirurgjikë dhe breza për herni; 
aparate për ndalimin e lëvizjes së kyçit dhe thyerjeve të tjera; pjesë artificiale të 
trupit, aparate dëgjimi dhe pajisje të tjera të cilat pacientët i mbajnë ose i kanë 
me vete a të vendosura në trup për të kompensuar defektin ose paaftësinë.

9022

Aparatet e bazuara në shfrytëzimin e rrezeve X dhe rrezatimin alfa, beta ose gama 
pa marrë parasysh se a janë për përdorim medicinal, kirurgjik, stomatologjik apo 
për veterinari, duke përfshirë aparatet radiografike ose radioterapie, gypat me 
rreze X dhe gjeneratorët tjerë me rreze X, gjeneratorë të tensionit të lartë, panele 
dhe tavolina pune kontrolluese, ekrane, tavolina, karrige dhe sende të tjera për 
shqyrtim apo për përpunim:

9024

Makina dhe aparate për shqyrtimin e ngurtësisë, fortësisë,  ngjeshmërisë, 
elasticitetit ose vetive të tjera mekanike të materialeve (për shembull: të 
metaleve, të drurit, të tekstilit, të letrës, të plastikës).

9025

Hidrometra dhe instrumente të tjera për rrjedhje, termometra, pirometra, 
barometra, higrometra dhe psikrometra me mundësi shënimi ose jo dhe çdo 
kombinim i këtyre instrumenteve.

9027

Instrumente dhe aparate për analiza fizike dhe kimike (për shembull polarimetra, 
refraktometra, spektrometra, aparate për analizën e gazrave dhe tymit); 
instrumente dhe aparate për matjen dhe kontrollimin e viskozitetit, porozitetit, 
zgjerimin, tensionin sipërfaqësor dhe të ngjashme me këta; instrumente dhe 
aparate për matje dhe kontrollimin e cilësisë së nxemjes, zërit ose dritës (duke 
përfshirë matësit e ekspozimit);mikrotomet
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Pjesa C

Lista e mallrave të cilat mund të lejohen në qarkullim të lirë me shkallë zero të tatimit  doganor në llogari të përdorimit 
të tyre të veçantë si mjete apo lëndë e parë për prodhim ose si avion civil apo si mall për përdorim në aviacion civil, 
në pajtim me dispozitat e parashtruara në nenin 196 deri 203 të Udhëzimit Administrativ Nr 11/2009 që implementon 
Kodin doganor dhe Akcizave Nr.03/L-109.

Kodi tarifor Përshkrimi

ish 0101210000, ish 010221, 
ish 0103100000 dhe ish

0104101000

Kafshë të gjalla të racës së pastër për shumim ashtu siç janë përshkruar në 
titujt e shënuar në kolonën paraprake

4803 0031

- Fletë letre dhe fletë me fije celuloze (faculetë letre),
që për shtresë peshojnë:
- - Jo më shumë se 25 g/m2

7213 9110

Shufra dhe shkopinj të përdredhur, të mbështjellë në bobina, prej hekuri ose 
çeliku të paaliazhuar:
- Të tjera:
- Që në prerje tërthore është më pak se 14 mm në diametër:
- -Të llojit që përdoret për përforcim të betonit

7217 1050

Tel prej hekuri ose prej çelikut të paaliazhuar:
- Jo i veshur, i lëmuar ose jo:
- Që për nga pesha përmban 0,25 % ose më shumë por më pak se 0,6 % të 
karbonit

7408 Tela  bakri

7605 Tela alumini

76149000 -Të tjera 

7601 Alumin i pa përpunuar:

8419 1100 dhe 8419 1900, 
8421, 8424 ( përveç 842481),  

8443 91, 8443 99,

Makineri dhe mjete mekanike të përshkruara në titujt e shënuar në kolonën 
paraprake

8515

8537

Makina dhe aparate për ngjitje, kallajisje ose saldim në princip elektrik (duke 
përfshirë gazin e nxehur elektronikisht), principin laserik ose llojet e tjera të 
dritës a të rrezes fotonike, ultratingullit, tufës elektonike, impulsit magnetik ose 
të harkut të plazmës pa marrë parasysh se a janë të dedikuar për prerje apo 
jo; makina dhe aparate elektrike për spërkatje të nxehtë të metaleve ose të 
metaloqeramikave.

Pllaka, panele, konzolla, tavolina, rafte dhe bazamente të tjera për kontrollim 
elektrik ose për shpërndarje të energjisë elektrike ashtu siç janë përshkruar në 
titujt e shënuar në kolonën paraprake.
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9406 0020 10
9406 0031 00
9406 0080 10

Konstruktime të sajuara:
- Të tjera:
- - prej druri
- - - Sera
- - prej hekuri ose çeliku:
- - - Sera
- - prej materialeve të tjera:
- - - Sera

Avionët civil dhe mallrat për përdorim në aviacionin civil

1. Lirimi nga tatimi doganore është lejuar për:

—  avionët civile,

— mallra të caktuara të cilat shfrytëzohen në avionët civile dhe për tu trupëzuara në to gjatë procesit te prodhimit, 
riparimit, mirëmbajtjes, rindërtimit, modifikimit apo konvertimit,

— simuluesit tokësorë për fluturime dhe pjesët e tyre për përdorim ne avionët civil.

Këto mallra janë përfshirë në kuadër të krerëve dhe nen krerëve të përshkruara në paragrafin 5.

2. Në paragrafin 1, shprehja “avionët civil” në renditjen e parë dhe të dytë nënkupton të gjithë avionët civil me 
përjashtim të avionëve të shfrytëzuara në ushtri ose në shërbime të ngjashme në Kosovë, të cilët bartin regjistrim 
ushtarak ose jocivil.

3. Në paragrafin 1, renditja e dytë, shprehja “për shfrytëzim në avionët civil” përfshinë mallra për përdorim në 
simuluesit tokësorë të fluturimeve për shfrytëzim civil:

4. Lirimi nga tatimi  doganor i nënshtrohet kushteve të cekura në nenin 196 deri 203 të Udhëzimit Administrativ Nr 
11/2009 që implementon Kodin doganor dhe Akcizave Nr.03/L-109.

5. Mallrat për të cilat vlen lirimi nga tatimi doganore janë të përfshira në krerët dhe nen krerët vijues: 

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49,8302 60, 
8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 8080, 8412 90, 8413 19, 
8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 
8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 
8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 
8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8443 3210, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 
8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 
8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 
8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8517 7011, 8517 7015, 8517 7019, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 
30, 8518 40, 8518 50, 8519 8195, 8519 8990, 8521 10, 8526, 8528 41, 8528 51, 8528 61, 8529 10, 8531 1095, 
8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 
30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 2038, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 32, 
9030 33, 9030 39, 9030 40, 9030 84, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

Përkitazi me nënkrerët vijues, lirimi nga tatimi doganore e mallrave për përdorim në aviacionin civil vlen vetëm 
për mallrat me përshkrim si në kolonën 2:
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Nënkrerët Përshkrimi

3917 2190, 3917 2290, 
3917 2390, 3917 2990, 
3917 31, 3917 33, 3917 
3990, 7413 00, 8307 10, 

8307 90

Me pajisjet përcjellëse të bashkëngjitura

4008 29 Forma të profilit të prera në madhësi të caktuara

4009 12, 4009 22, 4009 
32, 4009 42 Të përshtatshme për përçimin e gazrave dhe të lëngjeve

3926 90, 4016 10, 4016 
93, 4016 99 Për përdorime teknike

4504 90, 4823 90 Diktungat, disqet e bulonave (shajbne) dhe shtrënguesit e tjerë hermetikë.

6812 80 Ndryshe nga veshjet, pajisje shtesë, mbathje, pajisje për kokë, letër, karton i trashë, 
tufa fijesh të veshura ose të kompresuara nga azbesti, në pllaka ose në ruleta.

6813 20 Me bazë azbesti apo të substancave të tjera minerale

7007 21 Xhama të përparmë të pakornizuar.

7312 10, 7312 90 Me pajisje përcjellëse të bashkëngjitura, apo të shndërruara në sende.

7322 90
Nxehësit e ajrit dhe shpërndarësit e ajrit të nxehtë (duke mos përfshirë pjesët e 
tyre).

7324 90 Mjetet sanitare (duke mos përfshirë pjesët e tyre).

7304 31, 7304 39, 7304 
41, 7304 49, 7304 51, 

7304 59, 7304 90, 7306 
30, 7306 40, 7306 50, 

7306 61, 7306 69, 7608 
10, 7608 20

Me pajisje përcjellëse të bashkëngjitura që janë të përshtatshme për përçimin e 
gazrave apo të lëngjeve

8108 90 Me pajisje përcjellëse të bashkëngjitura që janë të përshtatshme për përçimin e 
gazrave apo të lëngjeve

8415 90 Të makinave për aklimatizim nga nëntitulli 8415 81, 8415 82 ose 8415 83

8419 90 Pjesë të njësive për shkëmbyes të nxehtësisë

8479 89

Bateritë hidropneumatike; shtytësit mekanikë për kthimin e kahjes së forcës 
reaktive të motorit; pjesë të toaletit posaçërisht të disenjuara; pajisjet për ngritjen 
dhe zvogëlimin e lagështisë në ajër; servomekanizmat joelektrikë, motorët startues 
joelektrikë; starterët pneumatikë për fluturaket me motorë reaktivë; turbohelikat dhe 
turbinat e tjera me gaz; pastruesit joelektrikë të xhamit të përparmë; rregullatorët 
joelektrikë të helikave
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8501 20, 8501 40 Me kapacitet më të madh se 735 W, por që nuk tejkalojnë 150 Kw

8501 31 Me kapacitet më të madh se 735 W, gjeneratorë DC

8501 33 Motorë me kapacitet jo më të madh se 150kW dhe Gjeneratorë

8501 3492, 8501 3498 Gjeneratorë

8501 51 Me kapacitet më të madh se 735 W

8501 53 Me kapacitet jo më të madh se 150 kW

8516 8020 I montuar vetëm me lidhjet formiste dhe ato elektrike që përdoren kundër ngrirjes 
apo për shkrirje

8517 6931, 8517 6939 Për radiotelefoni apo radiotelegrafi

8517 12, 8517 61, 8517 
62, 8517 6990 Aparatet radiotelegrafike apo radiotelefonike

8522 90 Montime dhe nënmontime të përbëra prej dy apo më  shumë pjesëve a copave të 
shtrënguara apo të ngjitur për aparatin nga nëntitulli 8520 90

8529 90 Montime dhe nënmontime të përbëra prej dy apo më shumë pjesëve a copave të 
shtrënguara apo të ngjitura për aparatin nga titulli 8526.

8543 7090
Incizuesit e fluturimit, sinkronizuesit, shndërruesit elektrikë, pajisjet me rezistorë 
elektrikë për heqjen e akullit dhe brymës.

8543 90 Montime dhe nënmontime të përbëra prej dy apo më shumë pjesëve a copave të 
shtrënguara apo të ngjitura për incizues të fluturimit.

8803 9090 Duke përfshirë fluturaket pa motorë.

9014 90 Të instrumenteve nga nëntitulli 9014 10 ose 9014 20.

9020 00 Duke mos i përfshirë pjesët.

9029 10 Matësit elektrikë apo elektronikë të rrotullimeve.

9029 90 Të matësve të rrotullimeve, matësit dhe tahografët e shpejtësisë.

9031 90 Të nëntitullit 9031 80.

9109 19, 9109 90 Të gjerësisë apo diametrit jo më të madh se 50 mm.

9401 10 Të pambuluar me lëkurë.

9405 10, 9405 60 Prej bazës së metalit apo të plastikës.

9405 92, 9405 99 Prej pjesëve nga nëntitulli 9405 10 ose 9405 60.

6. Mallrat e cekura në paragrafin 5 janë të integruara në TARIK në formë të nënkrerëve, me një reference në 
formë të fusnotës si në vijim: “Hyrjet në këtë nënkapitull varen nga kushtet e përcaktuara në Pjesën C të 
Aneksit 1 të këtij Ligji për mallrat e liruara nga tatimi doganore dhe mallrat me tarifë zero të tatimit doganore”. 
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Pjesa D

Produktet Medicinale

1. Produktet farmaceutike të përfshira në listën e emrave ndërkombëtare jo pronësorë (INNS) të publikuara nga 
Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe gjysmë produktet farmaceutike që përdoren për prodhimin e produkteve 
farmaceutike të siguruara me numrin abstrakt të regjistrimit të shërbimeve kimike (CAS RN), të cilat janë të 
përfshira në listën e produkteve farmaceutike në Aneksin 3 deri 6 të Nomenklaturës së Bashkuar të Bashkësisë 
Evropiane, të botuar në Gazetën zyrtare të Bashkimit Evropian.

1. Produktet medicionale si ne vijim:

Antianemiket dhe barnat tjera për trajtimin e sëmundjeve te gjakut (te gjitha dozat dhe vëllimet

Nr Emri Gjenerik Forma 
farmaceutike

Doza
&

Vellimi

Apliki
mi ATC

1 ERYTHROPOETIN ALFA sol për inj i.v. B03XA01 
2 ERYTHROPOETIN BETA sol për inj i.v. B03XA01 
3 FERRIC HYDROXIDE sol për inj i.v. B03AB04 
4 FAKTORI VIII plv  për sol i.v B02BD02
5 FAKTORI IX plv për sol i.v B02BD04
6 HYDROXOCOBALAMIN sol për inj i.m B03BA03
7 PHYTOMENADIONE sol per inj i.v&.i.m B02BA01

Antidiabetikët

Nr Emri Gjenerik Forma 
farmaceutike

Doza
&

Vellimi
Aplikimi ATC

1
ANALOG INSULINE 
ME VEPRIM TE 
SHPEJTE 

shiringe e 
mbushur/sol për 

inj

100 I.U/ml; 
3ml s.c. A10AB

2
ANALOG INSULINE 
ME VEPRIM TE 
ZGJATUR 

shiringe e 
mbushur/sol për 

inj

100 I.U/ml; 
3ml s.c. A10AE

3

INSULINE ME 
VEPRIM TE 
SHKURTER         
insuline e tretshme

shiringe e 
mbushur/sol për 

inj

100IU/ml; 
3ml s.c; i.m &.iv A10AB

4

INSULINE BIFAZIKE 
ISOPHANE 25-
30/70-75  (insuline e 
tretshme25%- 30% 
+  insuline isophane 
70%-75%)

shiringe e 
mbushur/sol për 

inj

100IU/ml; 
3ml s.c A10AD

5
INSULINE  ME 
VEPRIM TE 
NDERMJETEM 
insuline isophane 

shiringe e 
mbushur/sol për inj 100IU/ml; 3ml s.c A10AC
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CITOSTATIKËT (TË GJITHA FORMAT DHE DOZAT)

Nr. EMRI GJENERIK
1 ANASTRAZOL
2 ASPARAGINASE
3 BCG
4 BLEOMICIN
5 CALCIUM FOLINAT
6 CAPECITABINE
7 CARBOPLATINE
8 CHLORAMBUCIL
9 CIPROTERONE ACETAT
10 CISPLATIN
11 CITARABIN
12 CYCLOPHOSPHAMID
13 DACARBAZIN
14 DAUNORUBICIN
15 DOCETAXEL
16 DOXORUBICIN
17 ETOPOSIDE
18 FILGRASTIM
19 FLUDARABIN
20 5 FLUOROACIL
21 GEMCITABIN
22 GOSERELIN
23 HYDROXICARBAMIDE
24 IFOSFAMIDE
25 IBANDRONATE
26 IMATINIB MESYLATE
27 INTERFERON ALFA 2a
28 IRINOTECAN
29 6 MERCAPTOPURIN
30 MESNA
31 MELFALAN
32 METHOTREXAT
33 OXALIPLATIN
34 PACLITAXEL
35 PALONOSETRON
36 PEMETREXED
37 PROCARBAZINE
38 SODIUM CLODRONAT
39 SORAFENIB
40 TAMOXIFEN

41 TEMOZOLAMIDE

42 TIOGUANINE
43 VINBLASTIN
44 VINCRISTIN

45 ORLITINIB
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Hemodializa dhe dializa
peritoneale

Emri Gjenerik Forma farmac
eutike

Doza
&

Vellimi
Aplikimi Verejtje

KONCENTRAT PLUHUR I 
BIKARBONATEVE NaHCO3 konc . pluhur 650 gr bibag hemod. B05ZA

KONCETRAT PLUHUR I ACIDIT                                        
Dry Acid Concentrates                                                                                                                                     
Composition of ready-to-use dialysis 
fluid: Na mmol/L = 140.00 , K mmol/L 
= 3.00 , Ca mmol/L = 1.50 , Mg mmol/L 
= 1.00 , Cl mmol/L = 110.00 HCO3 
mmol/L =32.00, Acetate mmol/L = 6.00   
, Glucose g/L=1

konc. pluhur                                                                                                                                           
                             
Composition of 
ready-to-use 
dialysis fluid

litres of conc/box 
100 hemod. B05ZA

KONCETRAT PLUHUR I ACIDIT                                        
Dry Acid Concentrates                                                                                                                                     
Composition of ready-to-use dialysis fluid: 
Na mmol/L = 140.00 , K mmol/L = 2.00 , 
Ca mmol/L = 1.75 , 
Mg mmol/L = 1.00, 
Cl mmol/L = 109.50 , HCO3 mmol/L = 
32.00 , Acetate mmol/L = 6.00    

konc. pluhur                                                                                                                                           
                             
Composition of 
ready-to-use 
dialysis fluid:

litres of conc/box 
100 hemod. B05ZA

KONCETRAT PLUHUR I ACIDIT                                        
Dry Acid Concentrates                                                                                                                                     
Composition of ready-to-use dialysis fluid: 
Na mmol/L = 140.00 , K mmol/L = 2.00 , 
Ca mmol/L = 1.50 , Mg mmol/L = 1.00 , Cl 
mmol/L = 109.00 HCO3 mmol/L = 32.00 , 
Acetate mmol/L = 6.00

konc.
Pluhur

Litres of conc/
box 100 hemod. BO5ZA

KONCENTRAT I LENGSHEM 
I BIKARBONATEVE 8.4%                                                               
Liquid Bicarbonate Concentrat 
8,4% (Canisters of 10 L)                                                                                                                           
Composition of 
the concentrate: Na mmol/L = 1000 , 
HCO3 mmol/L
 = 1000

konc. i lëngshëm Theoret.osmol.
mosm/L=2000 hemod. BO5ZA

NaCl (SALT) tbl.             25 kg (box) A12CA01

SOLUCION PER DIALIZE PERITONEALE                        
Solution for peritoneal dialysis,
single use doble bag system made of non-
PVC material for all system components, 
central control switch to regulate all 
treatment steps,
Composition: 1.75 mmol Calcium and 
1.5% glucose

sol. per dialize 
peritoneale 2000ml d.periton. B05D
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SOLUCION PER DIALIZE PERITONEALE  
Solution for peritoneal dialysis,
single use doble bag system made of non-
PVC material for all system components, 
central control switch to regulate all 
treatment steps,
Composition: 1.75 mmol Calcium and 
4.25% glucose

sol. per dialize 
peritoneale 2000ml d.periton B05D

SOLUCION PER DIALIZE PERITONEALE 
Solution for peritoneal dialysis,
single use doble bag system made of non-
PVC material for all system components, 
central control switch to regulate all 
treatment steps,
Composition: 1.75 mmol Calcium and 
2.3% glucose

sol. per dialize 
peritoneale

2000ml d.periton B05D

Fluidet dhe zëvendësuesit e elektroliteve (te gjitha dozat dhe vëllimet)

Nr Emri
Gjenerik

Forma 
farmace

utike

Doza
&

Vëllimi
Aplikimi A         ATC

1 ALBUMINET sol për inf i.v B05AA01

2 DEXTROSE sol për inf i.v B05CX01

3 KALIUM 
CHLORIDE sol për inf i.v B05XA01

4 MAGNEZ
IUM SULPHATE sol për inj iv B05XA05

5 NATRIUM 
CHLORIDE sol për inf i.v. B05XA03

6 RINGER 
SOLUTION sol për inf i.v B05BA10

7 SODIUM 
BICARBONATE    sol për nj          i.v B05CB04


