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Mbledhja e të Hyrave

2013

2014

Të hyrat totale

838,4

871,8

ndryshimi në %
3.8 %

Taksa doganore

120,1

126,3

4.9 %

Akciza

300,9

315,4

4.6 %

TVSH-ja

412,2

423,9

Të tjera (kundërvajtjet, shitja e konfiskimeve etj.)

3.7

5,08

27.1%

Buxheti vjetor

8,1

9.1

12.3 %

Paga dhe mëditje

4,6

4.6

0%

Mallra dhe shërbime

3,02

3,2

Komunali

0,15

0,19

21 %

Shpenzime Kapitale

0,34

1,1

69 %

0,96%

0.98%

Vlera e mallrave të vendosura në procedura 399.2

320.9

- 24.4 %

Shkarkimet nga procedurat

420.6

150.8

-178.9 %

Borxhi i bartur

149.8

13.8

- 985.5 %

Importi

2.372

2,477

4.2 %

Eksporti (EX1+EX3)

336.8

384,2

12.3 %

Numri i ankesave

1895

1002

47.1 %

Numri i këshilla ligjore

1286

584

54.5 %

Numri i kundërvajtjeve

1519

1002

34 %

Kallëzimet penale

85

151

77.6 %

Vlera e kallëzimeve penale

11 mil

5,7

48.1 %

Vendime për inkasim

253

183

72.3 %

Dënimet

1,6 mil

0,3 mil

81.2 %

Kontrollet pa paralajmërim

285

n/a

n/a

Profili i riskut

22%

16,01%

27.2%

Numri i oficerëve

565

578

- 2.3 %

Numri i degëve

18

18

n/a

Drejtoritë doganore

7

0

n/a

Numri i njësive

49

56

- 14.2%

2.8 %

Buxheti dhe Shpenzimet

5.6 %

Kthimi i investimit (indikator)
Shpenzimet/të hyrat

N/A

Borxhi

Vlera e mallrave në eks/imp

Statistikat e operimeve

Statistikat teknike

3

DOGANA E KOSOVËS

Raporti vjetor-2014
Viti 2014 - Rishikimi
Më lejoni që para jush të prezantoj një publikim i cili përmbledh punën e Doganës së Kosovës
gjatë vitit 2014. Si gjithmonë, edhe gjatë vitit 2014 Dogana ka bërë përpjekjet maksimale
për mbledhjen e saktë dhe për mbrojtjen e financave publike. Gjithashtu, Dogana ka qenë
pjesë e shumë operacioneve për mbrojtjen e shoqërisë.
Viti 2014 u karakterizua me shumë reforma brenda Doganës së Kosovës, fillimisht ky është
viti i parë, ku Dogana e Kosovës arriti të ketë kontroll në dy pikë-kalimet kufitare në veri të
Kosovës.
Raporti para jush tregon qartë rritjen e të hyrave të cilat për herë të parë pas 15 viteve të
funksionimit të Doganës, arritën mbi 870 milionë euro brenda një viti. Kjo rritje tregon qartë përkushtimin dhe njëkohësisht uljen e ekonomisë jo-formale. Kjo rritje bëhet edhe më
domethënëse, nëse merret parasysh ulja e sasisë së importit në masën prej 4% më pak.
Dogana filloi vitin me ndërmarrjen e një reforme të administratës Doganore, ashtu që të përshtatemi me nevojat në rritje të bizneseve, ulje të shpenzimeve të tyre dhe ulje në numrin e
procedurave burokratike. Fillim viti u karakterizua me reformën e administratës, ku Dogana
u ri-organizua në 7 drejtori, respektivisht në drejtoritë: Prishtinë, Gjilan, Mitrovicë, Pejë, Ferizaj,
Podujevë dhe Prizren. Ky riorganizim prodhoi efekte të menjëhershme, si në të hyra të grumbulluara ashtu edhe në shkurtimin dhe krijim e lehtësirave për bizneset.
Në kuadër të krijimit të lehtësirave për biznesin, Dogana hapi për herë të parë Kanalin
Blu, një procedurë e re e cila u mirëprit nga biznesi dhe mundësoi që bizneset legjitime të
përfundojnë procedurat doganore brenda 30 minutave nga momenti i hyrjes në kontrolle
doganore. Kjo procedurë i lejohet një kompanie të rregullt, ku mallrat e saj kalojnë shumë
më shpejt se të tjerat por janë subjekt i kontrolleve pas-zhdoganimit.
Krijimi i njësisë qendrore të vlerësimit mundësoi unifikimin e zhdoganimeve në të gjitha
pikë-kalimet kufitare, kjo u aplikua për herë të parë dhe rezultatet e suksesshme të kësaj
forme u morën për bazë edhe nga administratat rajonale, si një model që prodhon baraspeshë, unifikon procedurat doganore për të gjitha kompanitë.
Dogana e Kosovës ka futur në funksion linjën e sigurt për thirrje telefonike pa pagesë në
numrat 0800 50 095 apo për mesazhe në 50 095. Mbi 300 thirrje gjatë këtij viti rezultuan me
rritje të kundërvajtjeve si dhe rritjen e masave anti-korrupsion, pasi mbi 95% e informatave
të pranuara nga qytetarët rezultuan të sakta. Kjo linjë gjatë vitit të parë të funksionimit, doganës i ka ofruar një mori informatash të vlefshme nga perspektiva e qytetarëve, prandaj
mbetet obligim i yni që t’i trajtojmë me prioritet të lartë.
Raporti para jush ka 10 kapituj, në të cilët pasqyrohet puna e Doganës gjatë vitit, fillimisht
kapitulli i parë tregon qartazi rritjen e të hyrave dhe arsye për rritje që kryesisht bazohen
në rritjen e performancës së Doganës. Kapitulli i dytë përmbledh aktivitetet tona ashtu që
t’i shërbejmë biznesit dhe qytetarëve. Aktivitet kontrolluese përmbledhin punën e njësive
të ndryshme për të siguruar, që të hyrat janë mbledhë saktë dhe kemi limituar mundësit
e keqpërdorimit. Kapitulli katër sqaron progresin e bërë në fushën e zbatimit të ligjit, ku ky
vit është karakterizuar me operacione shumë të suksesshme. Fatkeqësisht edhe gjatë vitit
2014 dogana duhet të raportojë për luftimin e dukurisë së korrupsionit, shpresojmë se vitin në
vazhdim ky kapitull të mos futet në raportimin vjetor. Legjislacioni përfshin kapitullin e gjashtë
ku përmblidhen aktivitet në ofrimin e këshillave ligjore dhe asistencës për biznese dhe qytetarë. Kapitujt e radhës përmbledhin stafin tonë dhe shpenzimet e parasë publike nga dogana. Ngjarjet kryesore të cilat e karakterizuan doganën janë pjesë e kapitullit të parafundit.
Kapitulli i fundit ofron statistikat e përgjithshme tek eksporti dhe importit.
Shpresoj se ky raport ka arritur të përmbledhë aktivitetet e shumta dhe pasqyrimin e të arriturave të organizatës sonë.
Lulzim Rafuna
Drejtor i Përgjithshëm
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1. Të Hyrat
Një nga objektivat kryesorë të Doganës së Kosovës është sigurimi i të hyrave për buxhetin
e Shtetit. Ky objektiv është më i rëndësishëm pasi nga performanca e Doganës varet edhe
vetë performanca e të gjitha institucioneve tona, të cilat financohen indirekt nga Dogana
e Kosovës.

Dogana e Kosovës ka realizuar me sukses objektivin e paraparë për këtë vit. Edhe pse një
rënie e dukshme e sasisë së importit me mbi 170 milionë kilogram më pak apo 4% rënie, Dogana ka arritur të sigurojë një vazhdimësi të rregullt të hyrave për buxhetin e Kosovës. Kjo falë
angazhimeve, përkushtimit maksimal si dhe korrigjimit të vlerave gjatë fazave të ndryshme
importuese.
Të hyrat nga detyrimet doganore (Doganë, Akcizë dhe TVSH) kanë shënuar rritje në të gjithë
kategoritë gjatë gjithë vitit 2014, që krahasuar me vitin 2013 paraqet rritje domethënëse.
Trendi i mbledhjes së të hyrave, nëse krahasohet me vitin e kaluar, ka mbajtur një lakore mbi
vitin e kaluar përgjatë 11 muajve të vitit (përveç muajit qershor) i cili ka pasur një rënie, që
ndërlidhet më rëniet në bursat ndërkombëtare.
Në vazhdim është paraqitur lakorja e cila tregon qartë rritje e të hyrave kundrejt vitit të kaluar.
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Ndërsa, të ndara sipas performancës së secilës taksë, vërehet se kemi rritje të shpërndarë
në të gjitha kategoritë, respektivisht kemi rritje te tri taksat kryesore të cilat mblidhen nga
Dogana.
Tabela në vijim tregon rritjen te taksa doganore prej afër 5%, gjë që ndërlidhet direkt me një
vlerësim adekuat të mallrave gjatë importit e sidomos tek mallrat me origjinë nga Azia, pasi
këto mallra ngarkohen më së shumti me Taksë Doganore.
Mbledhja e të Hyrave

2014

2013

%

Të hyrat totale

871.8

838,4

+ 3.9%

Taksa doganore

126.3

120,1

+4.9%

Akciza

315.4

300,9

+4.6%

TVSH-ja

423.9

412,2

+2.7%

Të tjera (kundërvajtjet, shitja e konfiskimeve etj.)

5.08

3,7

+27.1%

Derisa taksa e Akcizë ka rritje me 4,6 % apo 15 milionë euro më shumë si rezultat i kontrollit
më të mirë të qarkullimit të mallrave me akcizë dhe shtrirjes së kontrollit në pikë kalimet kufitare veriore, më të cilën është bërë edhe mbyllja potenciale e kontrabandës.
Gjithashtu, edhe TVSH-ja ka pasur një rritje të konsiderueshme me afër 3% më shumë se vitin e
kaluar dhe kjo tërësisht si rezultat i rritjes së performancës së Doganës së Kosovës në aplikimin
adekuat të taksave.

2. Në shërbim të qytetarëve dhe biznesit
Dogana e Kosovës përveç mbledhjes së të hyrave punon edhe në krijimin e lehtësirave për
biznesin. Respektivisht Dogana për herë të parë në rajon hapi Kanalin e Kaltër, përkundërt
tri kanaleve ekzistuese.
Kjo është procedurë e re e cila i mundëson bizneseve të qarkullojnë mallrat e tyre shumë
më shpejt dhe me kosto shumë më të ulët. Hapja e kanalit të kaltër u mirëprit nga biznesi
dhe fillimi i kësaj procedure bëri të mundur që bizneset legjitime të përfundojnë procedurat
doganore brenda 30 minutave nga momenti i hyrjes në kontroll doganor. Normalisht kjo
procedure u lejohet kompanive të rregullta ku mallrat e tyre kalojnë shumë më shpejt se të
tjerat por janë subjekt i kontrolleve pas-zhdoganimit.
Krijimi i njësisë qendrore të vlerësimit mundësoi unifikimin e zhdoganimeve në të gjitha
pikë-kalimet kufitare. Kjo u aplikua për herë të parë dhe rezultatet e suksesshme të kësaj
forme u morën për bazë edhe nga administratat rajonale, si një model që prodhon baraspeshë, unifikon procedurat doganore për të gjitha kompanitë dhe heq monopolet potenciale.
Si përparësi tjetër është edhe ofrimi i këshillave ligjore për bizneset dhe qytetarët e ndryshëm
që parashtrojnë kërkesa për sqarime të dispozitave ligjore.
Të dhënat e Doganës të paraqitura tregojnë qartazi se gjatë periudhës raportuese për vitin
2014 është shënuar një rritje e madhe e numrit të kërkesave për këshilla ligjore dhe përgjigjeve në to në krahasim me vitin paraprak, duke përfshirë këtu kërkesat e palëve me shkrim
dhe në formë verbale, për subjektet brenda dhe jashtë doganës. Të gjitha kërkesat e pranuara gjatë kësaj periudhe janë shqyrtuar dhe janë dhënë gjithsej 1.286 këshilla ligjore, si në
vijim:
Numri i përgjithshëm i këshillave ligjore: 1.286; (584 viti paraprak) *
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Diferenca e këshillave për vitet 2014-2013

Gjatë shqyrtimit të kërkesave të pranuara është vërejtur se shumica e kërkesave kanë të
bëjnë me lirimin nga detyrimet doganore, privilegjet dhe beneficionet që i gëzojnë subjektet, importet, borxhin doganor, vlerësimin e mallrave, prokurim, mallra akcizor, etj., të cilat
konsiderohen si vështirësi gjatë aplikimit të procedurave doganore dhe implementim të
Kodit Doganor dhe të Akcizave siç paraqiten në tabelë: (shih: tabelën si më poshtë).

Natyra e këshillave ligjore 2014
Lirimet nga detyrimet doganore

179

IMPORTET

74

Vlerësimi i mallrave/Origjina/Tarifa

10

Marka Tregtare

3

Kundërvajtjet / vepra penale

42

Borxhi Doganor

1

Akciza

9

EKSPORTET

4

Regjimet Pezulluese

22

Të ndryshme nga KDA etj.

113
Gjithsej:

457
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3. Aktivitetet kontrolluese
Dogana e Kosovës aplikon kontrolle doganore në kufi por edhe nëpërmjet njësive të specializuar për të siguruar që e tërë sasia e mallrave e cila futet brenda territorit të Kosovës,
është e deklaruar saktë dhe drejt në përputhje me të gjitha dispozitat ligjore në fuqi. Prandaj
sektorë të veçantë kanë për detyrë që të përcjellin zhdoganimin dhe lëshimin e gabimeve
eventuale.
Inspektimi pas zhdoganimit
Përmes Inspektimit pas zhdoganimit që u themelua nga janari 2014, ku detyrë kryesore kishte
dhe vazhdon ta ketë kontrollimin e plotësimit të deklaratave doganore konform KDAK-ë dhe
UA 11/2009 si dhe akteve të tjera ligjore, duke u ndërlidhur në analizën e vlerës së deklaruar
të mallit, brenda periudhës kohore prej 48 orëve.
Gjatë këtij viti Dogana ka fokusuar indikatorët e rrezikut në grupe mallrash, të cilat potencialisht
mund të shkaktojnë humbje taksash.
Përzgjedhja e kontrollit të lëndëve është bërë duke u bazuar në menaxhimin e riskut. Indikatorët e riskut gjatë përzgjedhjes së kontrollit ishin:
•

Mallrat që u nënshtrohen tatimit të Akcizës

•

Mallrat e Berëzës (Kafja, Sheqeri, Hekuri, Gruri etj.)

•

Mallrat e importuara nga vendet e origjinës me risk (Kina, Turqia, Dubai etj.)

•

Lirimet e ndryshme doganore dhe Importet e Përkohshme

Kontrollet pas importuese kanë kontrolluar 12990 kontrolle dokumentare të rasteve të
ndryshme, nga të cilat është ndërhyrë në 182 raste kur kemi pasur implikime në të hyra
dhe janë dhënë 1319 rekomandime (vërejtje) të ndryshme në plotësimin e tyre. Si rrjedhojë,
përmes kontrollit pas importues, kemi arritur të parandalojmë shmangiet potenciale.

Rezultatet e kontrolleve pas importuese kanë prodhuar statistikat si në vijim:
Kontrolle pas Importuese 2014

    2,280,472.76 €

Vlera e aktvendimeve për inkasim

1,314,717.50 €

Shuma e të hyrave të arkëtuara Totali
Shuma e të hyrave nga viti 2014

725,455.20 €

Shuma e të hyrave nga viti 2013 dhe vitet tjera

589,262.30 €
13,790.00 €

Shuma e të hyrave nga Kundërvajtjet

1,384,493.71 €

Shuma e borxhit doganor të pa-inkasuar i vitit 2014
Kontrolle të rregullta dhe pa paralajmërim

285

Numri i Aktvendimeve për inkasim

253
60

Lëndët e përcjella në hetuesi
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Vlerësimi
Në aspektin e vlerësimit të mallrave, të gjitha aktivitetet kanë qenë të fokusuara në funksion
të identifikimit të fushave të mallrave të nënvlerësuara, analizimin e mënyrës së aplikimit të
metodave të vlerësimit, analizimin dhe hulumtimin e tregut dhe informatave tjera sa i përket
vlerës doganore të mallrave, shqyrtimin dhe analizimin e të gjitha deklaratave të mbledhura
në Listën e vlerësimit pas zhdoganimit.
Dogana gjatë këtij viti ka aplikuar 6 metoda të vlerësimi të mallrave, metoda të cilat janë
aprovuar nga Organizata Botërore e Doganave.
Më poshtë tabela sqaron se nga 233,982 mijë dokumente të paraqitura për zhdoganim me
vlerë prej 2,7 miliard euro, dogana ka intervenuar në 37,378 dokumente unike doganore
dhe ka ngritur vlerën e totalit në 2,8 miliard euro.
MV

Vlera e Deklaruar

Baza Doganore

% e rritjes se Bz.
Doganore

DUD-at

MV 1

2.573.738.984,54

2.573.738.984,54

0,00%

196.604

MV 2

2.811.641,61

3.353.394,43

19,27%

268

MV 3

7.263.733,71

10.320.956,04

42,09%

810

MV 4

986.987,30

1.696.518,93

71,89%

443

MV 5

35.482,77

56.285,12

58,63%

40

MV 6

172.069.420,33

258.478.612,57

50,22%

35.817

Totali

2.756.906.250,27

2.847.644.751,62

233.982

Pra, nga tabela më lartë tregohet qartë se si metoda e parë e vlerësimit (deklarimi vullnetar)
është aplikuar në 84.85% të rasteve, ndërsa metodat tjera (MV2-MV6) në 15.15% të rasteve.
Si një projekt tjetër i suksesshëm gjatë këtij viti ishte edhe moduli i vlerësimit të mallrave ku
edhe është bërë informimi i shfrytëzuesve dhe testimet provuese në sistem – pra janë njoftuar
deklaruesit që gjatë plotësimit të DUD-it duhet të specifikohet saktë përshkrimi i tregtar, janë
njoftuar të gjithë përdoruesit se gjatë deklarimit të një produkti të caktuar duhet të konsultojnë bazën e të dhënave dhe të njëjtat të përdoren në rast se i përgjigjen mallit që deklarohet. Implementimi i modulit të vlerës ka shënuar progres dhe përparim në avancimin e sferës
së vlerësimit korrekt të mallrave gjatë procedurave doganore në kufi dhe në brendi. Aspekt
tjetër i aktiviteteve kontrolluese ishte edhe aplikimi apo korrigjimi i deklaratave përmes TARIF-ës, ku janë lëshuar 144 mendime Tarifore nga të cilat 60 kanë rezultuar me kundërvajtje për
deklarim jo të duhur të numrit tarifor si dhe 4 raste kur është tentuar që të shmangen licenca
të ndryshme.
Në aspektin e ofrimit të klasifikimit të drejt tarifor dhe mbledhjes së të hyrave në mënyrën më
të drejtë dhe më të mirë të mundshme, mbrojtjes nga trafikimet ilegale si dhe pasqyrimit të
një imazhi sa më profesional të Doganës së Kosovës në përgjithësi, Laboratori doganor në
vazhdimësi është ndërtuar dhe zhvilluar konform standardeve ndërkombëtare në aspektin
profesional.
Procedurat me ndikim ekonomik
Zhvillimet esenciale të gjithmbarshme të Doganës së Kosovës gjatë vitit 2014 kanë prodhuar
efekte pozitive në tregtimin përmes përdorimit të procedurave me ndikim ekonomik. Vitin
2014 ka qenë një vit i riorganizimit, që është reflektuar edhe te marrëdhëniet ndërmjet Biznes – Doganë, pasi që masat e marra nga dogana kanë vështirësuar punën e bizneseve
keqpërdoruese kurse kanë lehtësuar punën e bizneseve të cilat tregtojnë në mënyrë ligjore.
Fillimisht Dogana ka bërë revokimin e të gjitha procedurave për Depo Doganore (DD),
pasi nga analiza ka rezultuar se për 142 DD taksat e pezulluara kanë qenë në vlerë prej
22,400,268.38, ndërsa vlera e garancioneve bankare që kanë mbuluar taksat e pezulluara

10

DOGANA E KOSOVËS

Raporti vjetor-2014
kanë qenë në vlerë prej 30,737,121.00. Pas kësaj analize në lidhje me taksat e pezulluara tek
DD është bërë revokimi i të gjitha DD, duke filluar nga subjektet të cilat nuk iu kanë përmbajtur kërkesës së Doganës për shkarkim të mallrave deri me datë 30.11.2013.
Lista e distribuimit u është dorëzuar përfaqësuesve e të gjiha subjekteve që shfrytëzojnë këtë
procedurë (gjithsej 142 DD, sipas të cilës, depot janë aktive deri më datë 15.03.2014, ndërsa
periudha e shkarkimeve është deri më datë 30.09.2014).

Pas konsultimeve me këshillin konsultativ është vendosur që të lejohet aktiviteti në depot e
vjetra për subjektet të cilat kane riaplikuar deri më datë 15.04.2014 deri në riautorizimin sipas
kritereve të reja, kurse tanimë kemi situatën kur të gjitha depot doganore mbikëqyren në
mënyre virtuale me aplikacion për shkarkimin e tyre.

Gjatë vitit 2014 në Doganë janë pranuar 867 lëndë të natyrave të ndryshme. Më poshtë po
i paraqesim ndër aktivitetet kryesore:
Depot Doganore
•

Gjatë vitit 2014 janë revokuar 142 depo doganore;

•

35 janë mbyllur me vendime;

•

4 depo janë pezulluar;

•

3 depo janë mbyllur sipas detyrës zyrtare;

•

Janë trajtuar 171 kërkesa për ndryshim të autorizimit.

Përpunimi i Brendshëm
•

Aktive janë 69 autorizime për PB prej të cilave 61 janë me sistem të pezullimit, 8 me
sistem të kthimit;

•

Gjatë vitit janë autorizuar 10 subjekte për procedurën e përpunimit të brendshëm
sipas kërkesës së subjektit ndërsa 8 kërkesa janë refuzuar;

•

Një autorizim është pezulluar;

•

Një është mbyllur sipas kërkesës së subjektit;

•

Janë bërë 128 ndryshime në autorizime sipas kërkesave për shtimin e kodeve tarifore,
shtimin e vlerës së GB, ulje të GB;

•

Kërkesa për vazhdim të afatit të shkarkimit kanë qenë 132 prej të cilave 119 janë aprovuar, 13 janë refuzuar (për detaje referohuni në formën tabelore).

Përpunimi nën Kontroll Doganor
•
•
•
•

Janë autorizuar 3 subjekte me autorizim të ri për PKD;
Janë trajtuar 11 kërkesa për vazhdim të autorizimit;
Një autorizim është ndryshuar sipas detyrës zyrtare;
Janë trajtuar 11 kërkesa për ndryshim të autorizimit si shtim të Kodit tarifor, ndryshim
të vlerës së GB.

Procedura e Thjeshtëzuar
•

52 subjekte janë autorizuar për këtë procedurë, por duke pasur parasysh faktin se
një subjekt shfrytëzon disa autorizime në Drejtoritë Rajonale kompetente, e po ashtu
kanë edhe numra të ndryshëm tarifor, eksportues të ndryshëm apo paritet të ndry-
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shëm, ne brenda vitit kemi trajtuar gjithsej 84 aplikacione prej të cilave 9 janë refuzuar;
•

Janë vazhduar 39 autorizime;

•

Janë bërë 17 ndryshime në autorizime sipas kërkesës së subjekteve etj.

Akciza
Dogana rregullisht mbikëqyrë fushën e importit dhe prodhimit të mallrave akcizor, përmes
menaxhimit me banderola të duhanit dhe produkteve të tij, përfshirë taksën e akcizës, importin, asgjësimin e banderolave dhe licencimin e kompanive prodhuese apo importuese.
Dogana këtë vit ka rritur inkasimet nga taksa e akcizës për 15 milionë euro në krahasim me
vitin e kaluar.
Te Lojërat e fatit, Dogana ka pasur aktivitete të rregullta në terren së bashku me agjencionet
tjera të zbatimit të ligjit si: ATK, Policinë e Kosovës si dhe Inspeksionet komunale, me qëllim të
mbylljes së lokaleve që ushtrojnë veprimtarinë e Lojërave të fatit në disharmoni me nenin 66
të ligjit 04/L-80 .
Bazuar në pajisjet e taksuara, në vlerësojmë se është bërë punë e mirë në inkasimin e të hyrave kur krahasohen numri i pajisjeve në qarkullim.

TOTAL

2013

2014

%

13,790,833.24

11,172,902.59

-18.98%

Të dhënat tabelare tregojnë se janë inkasuar 11,172,902.59 ose 98.67% të borxhit të faturuar
gjatë viti 2014.
Në raport me vitin 2013 numri i subjekteve është zvogëluar, disa subjekteve u është revokuar
autorizimi për operim nga Dogana, kurse disa subjekteve tjera u është revokuar licenca nga
ATK.
Gjatë vitit 2014 janë asgjësuar 1587 njësi të lojërave të fatit (aparate, ruleta) të sekuestruara
gjatë viteve 2011, 2012, 2013. Kurse gjatë 2014 janë sekuestruar 394 aparate dhe 4 ruleta si
dhe janë iniciuar 53 kundërvajtje doganore.
Pronësia Intelektuale
Vlen të theksohet se njëra ndër rezultatet e kënaqshme është edhe ngritja dhe forcimi i
bashkëpunimit me komunitetin e biznesit, kjo vërehet nëpërmjet aplikimeve në Doganën
e Kosovës, ku nga viti në vit është shtuar kërkesa për aplikim për veprim, e që tani Dogana
numëron gjithsej 78 aplikacione për 314 marka tregtare.
Dogana e Kosovës si anëtare e Këshillit Shtetërorë për Pronësi Intelektuale, ka dhënë kontribut të veçantë gjatë këtij viti në organizimin e seminareve të përbashkëta për sensibilizimin
e komunitetit të biznesit.
Dogana e Kosovës gjatë vitit 2014 ka zbuluar 298 raste, mallra këto të cilat kanë rënë ndesh
me ligjim mbi mbrojtjen e pronësisë intelektuale. Siç shihet nga tabela ka rritje domethënëse
nëse krahasohet me vitin 2013 për afër 400% është rritur kapaciteti i Doganës për të parandaluar mallrat e falsifikuara.
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Numri I Rasteve
Sasia e mallrave
Vlera e Mallrave

2010

2011

2012

2013

2014

3

48

56

163

298

66 130cp

167 174cp

284 864cp

76 440 Euro 746 569Euro 669 057Euro

733 033cp

1,814 736cp

984 563Euro

4 755 170Euro

Gjithsej, në Doganën e Kosovës gjatë vitit 2014 janë të aprovuara 18 aplikacione për 92 marka tregtare. Ndërsa, në mungesë të dokumentacionit janë refuzuar 6 aplikacione, ndërsa
për 25 marka tregtare bartësit e së drejtës nuk e kanë vazhduar afatin e kërkesave për veprim. Vlen të theksohet se gjatë vitit 2014, si rezultat i inkurajimit të bartësve të së drejtës, për
herë të parë janë regjistruar 34 vepra të autorit, për të cilat kërkohet mbrojtje nga Dogana.
Kategoritë më nivel më të lartë të artikujve të ndalur nga Dogana gjatë vitit 2014, janë veshjet që përbënin 20% të numrit të përgjithshëm të rasteve, më pas artikujt tjerë janë mbathjet
sportive me 14%, pjesët për vetura me 11.33%, aksesorë 10%, parfume 8.33%, telefona dhe
pjesë për telefona 8% etj.

Kategoria e mallrave të ndalura

%

Tekstil

20.00%

Mbathje sportive

14.00%

Pjesë për vetura

11.33%

Aksesorë

10.00%

Telefona/pjesë për telefona

8.00%

Parfume

8.33%

Aromatizues

5.00%

Materiale higjienike

6.67%

Lodra për fëmijë

5.00%

Preparate për kujdesin e lëkurës

6.67%

Sprej antikorozion

5.00%

Sipas statistikave si vend burim i mallrave që shkelin pronësinë intelektuale, vazhdon të prijë
Kina me 37.67%, Turqia me 20%, Dubai me 10%. Sipas llojit të mallrave vlen të theksohet, se
deri më tani kryesisht gjatë importimit të tekstilit dhe logove që shkelin pronësinë intelektuale
si vend burim ishte Turqia.
Transiti, garancioni bankar dhe borxhet
Dogana në fillim të vitit ka themeluar njësinë e veçantë në kuadër të Departamentit për Procedura dhe Akcizë për Mbikëqyrje të Transitit, Garancionit dhe Borxhit. Që nga themellimi
është bërë verifikimi i të gjitha tranziteve në vendin tonë si dhe është inicuar procedurë e re
e cila ofron qasje eletronike të mbikëqyrjes së procedurës së tranzitimit. Në anën tjetër edhe
procedura e garancioneve bankare dhe borxheve është vendosur në sistem elektronik si
dhe ka filluar të funksionalizohet përmes aplikacioneve adekuate.
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4. Zbatimi i ligjit
Dogana ka arritur sukses të konsiderueshëm në këtë fushë. Kompleksiteti i punëve të kryera
ishte i ndërvarur jo vetëm në Doganë por edhe me institucionet tjera të zbatimit të ligjit
si Policia, Prokuroria, Administrata Tatimore, etj. Përmes mekanizmave në dispozicion është
punuar në mënyrë të vazhdueshme në arritjet e objektivave të doganës, duke menaxhuar
me riskun në procesin e zhdoganimit, auditimin e subjekteve, luftimin e ekonomisë joformale
dhe hetimet e veprave penale doganore.
Gjithashtu njësitë tona gjatë vitit 2014, ishin pjesë e grupeve të ndryshme punuese në strategji
qeveritare dhe plan veprime në fushën e sundimit të ligjit. Parimi i punës që operativa të udhëhiqet nga inteligjenca është aplikuar në konceptin e menaxhmit të aksioneve dhe operacioneve të rregullta.
Antikontrabanda
Njësitë e Anti-kontrabandës konform planit vjetor kanë organizuar dhe ndërmarrë aksione
të ndryshme dhe veprime të planifikuara të cilat kanë pasur për qëllim luftën kundër kontrabandës, luftimin dhe parandalimin e mallrave të ndaluara, luftimin e ekonomisë joformale dhe dukurive tjera negative. Gjatë viti 2014 është vazhduar me aktivitete operative për
parandalimin dhe luftimin e kontrabandës dhe kanë operuar në të gjitha Pikë Kalimet Kufitare, duke e përfshirë Hekurudhën në Han të Elezit dhe Aeroportin Ndërkombëtar “Adem
Jashari”. Patrullimet janë bërë sipas planit të punës në Regjionin e Mitrovicës, Podujevës,
Gjilanit, Vitisë, Pejës, Gjakovës dhe Prizrenit. Është bërë testimi i riskut në Zyrat Doganore dhe
Zyrat e brendshme Doganore të ndryshme, si dhe u është ofruar asistencë agjencioneve
tjera të zbatimit të ligjit.
Gjatë periudhës raportuese Janar-Dhjetor 2014, vetëm njësitet Antikontrabandë kanë proceduar 181 raste të zbulimit të kundërvajtjeve si: Mallra të kontrabanduara, mos deklarim i
mallit, mos deklarim i saktë i mallit, vepra penale, mallra të ndaluara si dhe mallra të markave
të mbrojtura
•

Nga 181 raste të Kundërvajtjeve, 143 raste/lëndë janë referuar në Zyre për Kundërvajtje Doganore, 11 raste Kundërvajtje Mandatore, 10 raste/lëndë janë referuar
Policisë Kufitare, 16 raste/lëndë janë referuar sektorit të Hetuesisë dhe 1 rast është
pezulluar (nuk është iniciuar kundërvajtje).

Janë konfiskuar mallra të ndryshme, mallra të ndaluara si: narkotikë, armë, armë të gjata,
pepër spray, shufra si dhe mallra të ndryshme si medikamente, mjete monetare, pije alkoolike, etanol, produkte nga kozmetika, pajisje dentare, mekanizma për dyer dhe dritare, tekstil
i ndryshëm, pajisje elektronike, të mbathura, duhan refuz, telefona mobil, laptop, orë dore,
verë e kuqe, verë e bardhë, raki, prodhime nga qumështi, produkte ushqimore, vajra motorike dhe hidraulike etj.

•

Nga 198 raste të regjistruara të aplikimit të drejtës Ndalo & Kontrollo, 101 raste kanë
rezultuar me kundërvajtje.

•

Testimi i Riskut nga Njësitet AKQ është bërë 54 herë, prej tyre 20 herë kanë rezultuar
me kundërvajtje doganore.      

•

Është realizuar Plani i Përbashkët me Policinë e Trafikut për automjetet me targa të
huaja që qarkullonin në territorin e Kosovës. Plani është përpiluar dhe zbatuar nga
Sektori i Anti-kontrabandës - Qendrore dhe është zhvilluar në regjionin e Prishtinës
dhe regjionet tjera.

•

Gjithsej janë ndalur dhe konfiskuar 185 automjete.
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•

Gjatë bastisjes së një depoje të barnave, është zbuluar një bunker në të cilin janë
gjetur një sasi e konsiderueshme (27,994 pako) e barnave me vlerë prej 90,193.00
euro.

•

Gjatë periudhës 2014, janë ndërmarrë 120 aktivitete/operacione të përbashkëta
me qëllim të luftimit dhe parandalimit të kontrabandës si dhe përmbushjes së objektivave të përcaktuara.

•

Në periudhën Janar-Dhjetor 2014 janë zbuluar gjithsej 18 raste me lëndë narkotike
dhe janë konfiskuar rreth 45 kg droge të llojit marihuanë dhe rreth 2.5 kg kokainë.
Ndërsa, sa i përket armëve dhe municionit deri me tani janë raportuar 12 armë të
konfiskuara, rreth 4,920 cp. fishekë si dhe një numër i armëve të ftohta.

Hetimet
Dogana përmes njësive hetuese ka qenë e angazhuar në drejtimin e parandalimit, zbulimit
dhe aplikimit të strategjive të ndryshme Qeveritare në luftimin e kriminalitetit në përgjithësi.
Pas bashkimit të njësive hetuese të Doganës dhe ATK-së, në shkurt të vitit 2014 kemi vërejtur
progres dhe bashkërendim të hetimeve si asnjëherë më parë, që si rezultat prodhuan
kallëzime penale të kualitetit të lartë. Prandaj ky bashkim rezultoi edhe me rritjen e efikasitetit
të hetimeve në përgjithësi.
Luftimi i dukurive si kontrabanda, shmangia nga pagesat e taksave doganore dhe të gjitha
dukuritë tjera që ndikojnë drejtpërdrejtë në përmbushjen e objektivave kryesore të Doganës
si: mbledhja e të hyrave, mbrojtjen e ekonomisë, mbrojtjen e shoqërisë, ishin dhe mbeten
sfida kryesore në drejtim të sundimit të ligjit në tërë territorin e Kosovës.
Me qëllim të realizimit të këtij objektivi Sektori i Hetuesisë gjatë kësaj periudhe kohore ka
zhvilluar aktivitete konkrete, duke zhvilluar hetime në parandalimin dhe zbulimin e mashtrimeve, kontrabandimit të mallrave komerciale dhe mallrave tjera të ndaluara dhe të
kufizuara, si dhe përndjekjen e kryerësve të këtyre veprave penale, e të gjitha këto nën
udhëheqjen e Prokurorit të Shtetit. Gjatë vitit 2014 janë regjistruar gjithsej 95 raste të reja.
Dogana e Kosovës ka dorëzuar në Prokurori të ndryshme 85 kallëzime Penale, ku shmangiet nga taksat janë 11.4 milionë €. Vlen të theksohet se gjatë këtij viti kemi pasur më pak
kallëzime penale se vitin 2013 ku kishim 159 me vlerë prej 5.7 milionë por gjatë këtij viti kualiteti
i tyre është rritur në masë të madhe, sepse kemi fokusuar resurse te shmangiet më të mëdha,
prandaj me 85 raste kemi 11,4 milionë euro.
Janë ekzekutuar 14 mandate të Gjykatave për Bastisje dhe me ketë rast janë bastisur rreth 60
lokacione të ndryshme. Janë paraburgosur 20 të dyshimtë. Janë shkatërruar dy grupe të
krimit të organizuar që kanë vepruar në kufirin me Hanin e Elezit dhe në pjesën e veriut të
Mitrovicës.
                                                                                                                  
Është filluar edhe me kërkesa për bllokim të aseteve, ku në 3 raste që kanë qenë nën hetime janë bllokuar edhe asetet e personave të dyshimit. Si rezultat i luftimit të transaksioneve fiktive, kemi realizuar 9 bastisje në 3 raste të ndara, gjatë bastisjes nën mbikëqyrjen
Prokurorëve të rastit kemi siguruar dokumente të ndryshme që ndërlidhen me transaksione
fiktive.
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Tabela në vijim përmbledh të gjitha të dhënat e aktiviteteve të sqaruara:
Hetuesia

Janar – Dhjetor 2014

Raste

Vlera
€ 1,820.000.00

Vlera e përafërt e aseteve të sekuestruara

€  228,313.70

Vlera e Mallrave të Konfiskuara
Raste të reja të iniciuara

95
€  11,453,084.25

Vlera e Shmangieve të identifikuara
Kallëzime të reja penale të dorëzuara në prokurori

85

Aktakuza të ngritura për lëndët e Doganës

5

Aktakuza të ngritura për lëndët e ATK-së

4

Raste të reja të iniciuara nga ATK

25

Persona të arrestuar

26

Raste me masa të fshehta të hetimit (përgjim, vëzhgim, regjistrim)

4
€ 140,015.00

Dënimet e shqiptuara

Inteligjenca dhe analiza e riskut (SIAR)
Në janar të vitit me riorganizimin e ri të strukturës së Doganës, Sektori i Inteligjencës dhe Sektori i Analizës së Riskut janë shkrirë në një sektor të vetëm brenda Departamentit për Zbatim
të Ligjit. Qasja e sektorit ka vazhduar të jetë në përputhje me objektivat e shërbimit për t’u
udhëhequr nga parimet e Inteligjencës dhe kontrolle të bazuar në risk. Në zbatimin e këtij
modeli, inteligjenca është angazhuar në mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave, ka kryer
analiza të hollësishme, ka gjykuar drejt, ka krijuar profile risku, duke i dhënë formë operacionale vendimeve.
Për të qenë më efikas në luftën kundër krimit dhe evazionit fiskal, SIAR ka bashkëpunuar
ngushtë me sektorë të brendshëm, drejtoritë doganore rajonale, si dhe me autoritetet tjera
të zbatimit të ligjit si Policinë e Kosovës, Administratën Tatimore të Kosovës, Agjencinë Kosovare të Inteligjencës, si dhe autoritetet tjera ndërkombëtare.
Gjatë vitit 2014, Dogana në mënyre proaktive ka qenë e angazhuar në aktivitetet e Projektit
të Binjakëzimit si: aktivitetet për analizën e riskut, aktivitetin lidhur me vlerësimin e mallrave,
kontrollin pas importues dhe përshkrimin e detyrave të punës me qëllim të avancimit të sistemeve dhe zhvillimit të mëtejmë të sistemit të analizës së riskut dhe profilizimit.
Gjatë 2014, inteligjenca në mënyrë proaktive në formën 5x5x5, ka shpërndarë 110 raporte
të Inteligjencës dhe 379 korrespodenca për sektorët brenda institucionit dhe autoritetet
tjera të zbatimit të ligjit si me: Policinë e Kosovës, ILECU/Interpol, NJIF, etj. ka shpërndarë 286
korrespodenca dhe ka iniciuar 17 plane të përbashkëta operative. Numri i informacioneve
të shpërndara është me i lartë, duke pasur në konsideratë së këto statistika përfshijnë vetëm
informacionet e regjistruara sipas formave zyrtare.
Për nevoja të zhvillimit të hetimeve, Inteligjenca operative në kontiunitet ka vëzhguar caqe
të dyshimta të ndërlidhura me kontrabandë dhe ka frekuentuar vendet publike, me qellim
të mbledhjes së informacioneve/Inteligjencës.
Bazuar në informacionet e Inteligjencës gjatë vitit 2014, janë arrestuar gjithsej 19 persona të
përfshirë në kontrabandë dhe krim të organizuar, janë bastisur mbi 69 lokacione dhe janë
konfiskuar një sasi e konsiderueshme e mallrave të kontrabanduara si: derivate (mbi 56 mijë
litra), vajra motorike (10 mijë litra), cigare (346,140 copë) poqa elektrik (61,700 copë), aparate të lojërave të fatit dhe një sasi e konsiderueshme e mallrave tjera përfshirë edhe mallra
të ndaluara si narkotik – (24 kg kanabis sativa).
Si rezultat i mbledhjes së informatave, analizimit dhe vlerësimit të tyre, në sistemin ASYCUDA
ka aktivizuar 463 profile të riskut dhe 9 lista të selektivitetit, janë de-aktivizuar 35 , janë modifikuar 42 dhe janë vazhduar 18. Në bazë të profileve të riskut në kanalin e kuq janë përzgjedhur 47,161 deklarata apo 24% të numrit të përgjithshëm të importit për vitin 2014. Në kanalin e
verdhë janë përzgjedhur 130,555 deklarata apo 66% të importit. Në kanalin e gjelbër 15,274
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deklarata apo 8% të importit, ndërsa në kanalin e kaltër 3,993 deklarata apo 2 % e numrit
të përgjithshëm të importit.

Profilet e riskut kanë dhënë kontribut parësorë në zbulimin e kundërvajtjeve doganore. Nga
210 kundërvajtje të ngritura me DUD, 152 prej tyre janë zbuluar në kanalin e kuq dhe konsistojnë me informacionet dhe udhëzimet e profileve të riskut ose shprehur në përqindje, 72
% e totalit të tyre. Bazuar në profilet e proceduara në sistemin ASYCUDA, niveli i kontrollit të
deklaratave ka lëvizur si në tabelën më lartë.
Dogana ka bërë përpjekje të vazhduar për të mbajtur një balancë ndërmjet kontrollit dhe
lehtësirave, që të krijojë kushte të përshtatshme për përshpejtim të procedurave të zhdoganimit. Gjatë vitit 2014 rreth 16% të deklaratave të importit kanë kaluar në kanalin e kuq për
kontrolle të detajuar (pa përfshirë veturat), ndërsa rreth 65% të deklaratave kanë kaluar në
kanalin e verdhë për kontrolle dokumentare, ndërsa në kanalin e gjelbër (pa kontrolle) kanë
kaluar rreth 8% të deklaratave.
Gjatë vitit 2014 është funksionalizuar kanali i kaltër me një nivel shume të ulët të kontrollit në
kufi. 40 kompani importuese të përzgjedhura me historiat të pastër janë selektuar për këtë
kanal, të cilët në total kanë importuar rreth 4% të deklaratave të importit të përgjithshëm. Në
vitin 2015 Dogana ka parashikuar të rrisë numrin e kompanive në këtë kanal, me qëllim që
t’ju ofrojë bizneseve legjitime procedura të shpejta të zhdoganimit.

5. Luftimi i korrupsionit
Detyrat dhe objektivat të paracaktuar me Planin Operativ të Doganës së Kosovës për luftimin
dhe parandalimin e korrupsionit, të cilët janë në pajtueshmëri të plotë me legjislacionin e
aplikueshëm dhe objektivat operacionale, kanë bërë të mundur implementimin e pikave
të planit të veprimit kundër korrupsionit, hetimi i rasteve të iniciuara ku përfshihet puna rreth
këtyre rasteve, prej inicimit deri te finalizimi i tyre si dhe kërkesave për inspektimin e rasteve
të parashtruara nga zyrtarët doganorë dhe nga palët ankuese.
Gjatë këtij viti ka pasur një numër të konsiderueshëm të rasteve që kanë qenë të proceduara për shqyrtim nga Komisioni Disiplinor dhe të cilat konform Udhëzimit Administrativ për Procedurë Disiplinore të Doganës së Kosovës, kanë përfunduar me sukses, janë marrë vendimet
nga Komisionet, janë shqyrtuar ankesat nga Komisioni i Ankesave dhe janë ratifikuar Vendimet nga Drejtori i Përgjithshëm. Anëtarët e Komisionit Disiplinor konform U.A. për Procedurë
Disiplinore janë caktuar nga Drejtori i Përgjithshëm.
Dogana ka punuar me përpikmeri në:
•

Draftimin dhe harmonizimin e infrastrukturës ligjore dhe procedurave të brendshme
në luftën kundër korrupsionit;

•

Luftimin e konfliktit të interesit;

•

Deklarimi pasuror;

•

Inspektimet;

•

Bashkëpunimi me institucionet tjera të zbatimit të ligjit ( PK, Prokurori, AKK etj.);
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•

Kontrollet sistematike dhe auditimeve për të eliminuar praktikat korruptive;

•

Zhvillimi i një strategjie të re të trajnimit ku vëmendje e veçantë do t’i kushtohet ndjekjes se trajnimeve për luftën kundër korrupsionit, si dhe trajnime të tjera relevante;

•

Trajtimin e reagimeve të sektorit publik dhe privat mbi perceptimin e punës dhe
integritetit të Doganës dhe zyrtareve të saj;

•

Krijimin e mekanizmave që sigurojnë trajtimin e drejtë të këtyre reagimeve;

•

Sensibilizimi i opinionit përmes fushatave mediatike.

Gjatë vitit 2014, Inspektimet kanë qenë të orientuara në hetimin e rasteve të pranuara nga
rezultatet tona të analizave paraprake, kërkesave të menaxhmentit për inspektime dhe informatave të pranuara nga informatorë të ndryshëm, përfshirë edhe informatat nga QKMK,
me ç’ rast iu kemi përgjigjur këtyre kërkesave përmes veprimeve përkatëse të inspektimit.
Gjatë vitit 2014 janë përfunduar 32 inspektime të natyrave të ndryshme (tabela në vijim).
Lloji i aktivitetit
Raporte inspektimi të njësive doganore

Lloji i inspektimit

Nr. raporteve

Mbarëvajtja e punës, orari, etika,
uniforma, neglizhenca etj.

17

Përfundime të rasteve të
iniciuara nga inspektimet

7

Mirëmbajtja e veturave

2

Mbyllje rasti me raporte inspektuese
Inspektimi i veturave zyrtare DG
Inspektimi QTP

1

Inspektim i depos në Mitrovicë

Hetim për vjedhje

1

Inspektim i aparateve për lojëra të fatit

Asgjësimi

2

Inspektim për asgjësim të dokumentacionit

Zhvendosja nga DQ

1

Raporti është dërguar
në hetuesi të DK

1

Inspektim i procedurës për shitjen e
mallrave me ankand publik shitjes

Totali i raporteve të inspektimit

32

Totali i rekomandimeve të dala nga raportet e inspektimit

51

Vitin 2014 e karakterizon një punë e madhe rreth hetimit të rasteve të këtij viti por edhe
rasteve të cilat janë iniciuar gjatë vitit 2013. Gjatë vitit 2014 janë iniciuar 27 raste disiplinore
me subjekt, gjithsejtë 80 zyrtarë doganor, ndërsa prej tyre 13 janë proceduar në komision
disiplinor, masa lokale janë shqiptuar për 11 raste, janë mbyllur 2 raste dhe është pezulluar 1
rast. Tabela në vijim sqaron masat dhe veprimet e ndërmarra.
Rastet gjatë vitit 2014

Komision
Disiplinor

Nivel
lokal

Raste të
Raste të
Gjithsejtë
mbyllura pezulluara

Raste të vitit 2013 të përfunduara
në vitin 2014

7

1

7

0

15

Raste të iniciuara në vitin 2014

13

11

2

1

27

Totali i rasteve të përfunduara në
vitin 2014

13

12

9

1

38

Raste në procedurë për 2015

7

0

0

0

4

Totali i rasteve të trajtuara
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Gjatë vitit 2014 Dogana ka trajtuar gjithsej 42 raste disiplinore të iniciuara dhe të cilat janë
përfunduar, ndërsa nga këto 42 raste gjithsej zyrtarë doganorë të cilët kanë kaluar nëpër
procedurë disiplinore janë 80 zyrtarë dhe 10 zyrtarë janë në procedura hetimore në prokurori.
Si rezultat i punës me intensitet të shtuar pas trajtimit të 42 rasteve disiplinore në vitin 2014
kemi arritur që të ndëshkojmë dhe penalizojmë zyrtarët doganor me këto lloje të masave:
Masat e shqiptuara gjatë vitit 2014

Nr. i masave

Suspendim

17

Degradim

3

Përjashtim nga puna

1

Vërejtje me gojë

13

Vërejtje me shkrim

23

Ndalim promovimi

15

Anulim i performancës

1

Trajnim i detyrueshëm

9

Totali i masave të shqiptuara

82

6. Legjislacioni
Në kuadër të autorizimeve ligjore, Dogana e Kosovës gjatë vitit 2014 ka qenë e angazhuar
maksimalisht me resurset dhe kapacitetet e veta në funksion të vendosjes së kërkesave në
mënyre meritore, duke i vlerësuar në mënyrë profesionale provat e paraqitura nga subjektet ankimore në mbështetje të pretendimeve të tyre, si dhe në anën tjetër duke i shqyrtuar
provat që kanë ndikuar në sjelljen e vendimeve nga Zyrat doganore apo Sektorët përkatës
brenda Doganë së Kosovës. Aktivitetet e realizuara në vitin 2014 janë paraqitur përmes
pasqyrave, komenteve dhe statistikave.
Gjatë vitit 2014 janë regjistruar gjithsej 1895 kërkesa për rishqyrtim të vendimeve, 35 kanë
qenë të bartura nga viti paraprak që në total paraqet 1930 lëndë në shqyrtim.
Nëse krahasohen me statistika të përgjithshme të importit dhe eksportit, respektivisht nga
numri total i deklaratave të dorëzuara për zhdoganim, numri i ankesave është minimal. Pra
ky është një faktor domethënës në aplikimin e drejtë të dispozitave ligjore. Tabela në vijim
sqaron këtë statistikë:
Numri i lëndëve të procesuara
266,096

Numri i ankesave
1895

% e ankesave
0,7%

Ndërsa procedura e zgjidhjes së ankesave ka arritur të përfundojë të gjitha rastet brenda
afateve ligjore, kurse vetëm ankesat e ardhura në fund të vitit kalendarik kanë kaluar në vitin
2015. Gjatë vitit 2014 janë vendosur 1704 lëndë, ndërsa për vitin 2015 janë bartur 226 lëndë.
Sa i përket natyrës së ankesave viti 2014 karakterizohet me dominimin e kërkesave për rishqyrtim të vendimeve për rivlerësim të mallit, saktësisht kërkesat për rishqyrtim të aktvendimeve të Komisionit për Kundërvajtje Doganore dhe aktvendimeve të Auditimit. Megjithatë,
në bazë të numrit të kërkesave (1151 kërkesa për rivlerësim), pjesa dërmuese e tyre ka të bëjë
me mallrat nga vendet si Turqia, Kina dhe vendet tjera me risk të lartë, derisa kërkesat për rishqyrtim të rivlerësimit të mallrave nga vendet e BE-se janë një numër më i vogël. Nga të gjitha
kërkesat e pranuara Dogana ka refuzuar 81% të tyre, ka aprovuar 13% kurse të tjera 6%.
Statistikë tjetër e rëndësishme është edhe vlera e mallrave të kontestuara, pasi që në importin prej 2.7 miliardë euro kemi pasur vetëm afër 7 milionë euro vlerë të mallrave në konteste.

Vlera e përgjithshme e kontesteve

Vlera e refuzuar

6,907,511.43 €

6,355,886.71€
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7. Stafi
Secila organizatë në botë asetin kryesor e ka te kapitali njerëzor, prandaj Dogana tenton
dhe investon në stafin e saj ashtu që të mbajë hapin me zhvillimet e reja, gjithnjë në pajtim
të Strategjisë Operative të Doganës dhe Blue-printit (Dokumenti i Unionit Evropian).
Gjatë viti 2014 dogana ka vazhduar me ngritjen profesionale të stafit. Ky vit karakterizohet
me bashkëpunimin dhe shkëmbimin e përvojave me partnerë kombëtarë dhe ndërkombëtarë. Gjatë periudhës raportuese janë realizuar gjithsej 113 aktiviteteve trajnuese zhvillimore, në 91 fusha të ndryshme profesionale, menaxhuese dhe teknike. Periudha raportuese
përmbyllet me 677 zyrtarë të trajnuar/zhvilluar, në kuadër të aktiviteteve të brendshme dhe
të jashtme të DK-së.

Sipas sistemimit të dt. 31.12.2014, numri i të punësuarve në Doganën e Kosovës është 565
zyrtarë doganor.
•

Raporti gjinorë - gjinisë mashkullore i përkasin gjithsejtë 434 zyrtar (76.81%), ndërsa gjinisë
femërore i përkasin 131 zyrtare (23.19%).

•

Raporti etnik - Sipas strukturës etnike: 88.85% shqiptarë, 4.07% serbë, 2.65% turq 2.48%
boshnjakë, 1.42% RAE, 0.53% goran.

•

Raporti statusor i stafit - prej totalit të 565 zyrtarëve, 492 kanë status doganor dhe 73 kanë
status civil, që të shprehura në përqindje qëndrojnë në raportin 87.08% Oficerë doganor
dhe 12.92 % Shërbyes Civil.

Koeficienti 4

Koeficienti OD1 / 5

Koeficienti OD2 / 6

Koeficienti OD3 / 7

Koeficienti OD4 / 8

Koeficienti OD5 / 9

Koeficienti 10 OD6

Koeficienti 15

Koeficienti 19

Drejtori Përgjithshëm

Total

Total

7

128

188

168

53

13

5

1

1

1

565

% e stafit

Kurse ndarja ne grada dhe organizim hierarkik paraqitet në tabelën më poshtë:

1.2 %

22 %

33.%

29.%

9.%

2%

0.9 %

0.2%

0.2 %

0.2 %

100%

Ndërprerja e marrëdhënies së punës – gjatë vitit 2014 marrëdhënien e punës me Doganën
e Kosovës e kanë ndërprerë 14 zyrtarë, 1 zyrtar është përjashtuar nga puna, 3 zyrtarëve iu
është pushuar marrëdhënia e punës, për shkak të arritjes së moshës së pensionimit, 10 zyrtarë
kanë dhënë dorëheqje. Ndërsa të rikthyer në Doganën e Kosovës gjatë këtij viti janë 2 zyrtarë, si dhe 3 zyrtarë kanë bërë pezullim të përkohshëm të detyrave në Doganën e Kosovës.
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8. Shpenzimet
Secili institucion ka obligime ligjore dhe morale që të ruajë dhe shpenzojë paranë publike
me përgjegjësi më të lartë. Ne besojmë, se shpenzimi i kujdesshëm i buxhetit është shtyllë në
ndërtimin e institucioneve, respektivisht Shtetit tonë.
Dogana mesatarisht shpenzon 9 milionë euro brenda një viti, mbi 50% e këtij buxheti është
paga, kurse rreth 30% në mallra dhe shërbime.
Dogana e Kosovës është institucioni i cili ka kthimin më të mirë të investimit të parasë publike, pasi për çdo 1 cent të parave publike ne mbledhim 1 euro për buxhetin e Republikës
së Kosovës.
Tabela në vijim sqaron shpenzimet:
Përshkrimi

Shpenzimet për vitin 2014

Mbetja për 2014

%

Paga dhe Mëditje

4,625,875.00

(761,808.62)

116.47 %

Mallra dhe Shërbime

3,216,979.70

629,456.95

80.43 %

193,375.00

46,933.39

75.73 %

Shpenzimet Kapitale

1,143,013.00

189,204.98

83.45 %

Totali

9,179,242.70

103,786.70

98.87%

Komunale
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9. Ngjarjet e vitit 2014
Dogana parandalon kontrabandën
përmes një telefonate anonime
Prishtinë, 27.01.2014 – Mbrëmë në orët e
vona të natës, njësitet antikontrabandë
të Doganës kanë arritur të parandalojnë
kontrabandimin e mallrave në autobusin
e linjës Tetovë – Ferizaj – Prishtinë, ku janë
gjetur mallra të fshehura në vlerë mbi
10.000 euro.

Dogana e Kosovës pret Drejtorin e
Përgjithshëm të Doganës
dhe Tatimeve të Austrisë
Prishtinë, 03.02.2014 – Sot në orët e pasdites
Drejtori i përgjithshëm z. Rafuna me bashkëpunëtorë priti Drejtorin e përgjithshëm të
Doganës dhe Tatimeve të Republikës së
Austrisë z. Hans Georg Kramer.

Kapen 25.000 euro medikamente gjatë
tentim kontrabandës - Aeroport
Prishtinë- Oficerët doganor gjatë kontrollimit të udhëtarëve në aeroportin “Adem
Jashari” kanë arritur të kapin sasi të konsiderueshme të barnave rreth 1400 paketime.

Dogana zbulon një mini punëtori të
falsifikimit të produkteve
Prishtinë, 10.04.2014- Dogana e Kosovës
së bashku me Administratën Tatimore
gjatë dy ditëve të kaluara kanë zhvilluar
një aksion me qëllim të zbatimit të urdhëresës së Gjykatës Themelore të Prishtinës, që përfshinte bastisje në 4 lokacione
dhe kontroll dokumentar në një lokacion.
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Kapet substancë narkotike në Aeroportin
e Prishtinës
Prishtinë, 16.04.2014 - Dogana e Kosovës
së bashku me policinë kanë arritur të kapin një sasi substancash narkotike në Aeroportin e Prishtinës. Në orët e mëngjesi me
fluturimin nga Stambolli ka arritur një udhëtar tek i cili janë gjetur mbi 2.5 kilogram
të substancës narkotike – kokainë.

Kapen afër 30.000 euro telefona mobil
gjatë tentim kontrabandës përmes
kalimit kufitar Jarinje
Mitrovicë, 26.04.014 - Oficerët e Doganës
së Kosovës, respektivisht oficerët në pikë
kalimin kufitar të Jarinjës kanë arritur që
të parandalojnë kontrabandën me telefona mobil.

Kapen afër 23 kilogram narkotikë
Prishtinë, 08.06.014 - Oficerët doganor
dhe policor mbrëmë gjatë kontrollit të
një autobusi i cili kalonte përmes pikë kalimit kufitar të Merdares kanë kapur një
sasi të konsiderueshme të narkotikëve.

Bastisje në rajonin e Mitrovicës dhe
konfiskime të duhanit pa banderola
Mitrovicë, 01.06. 2014 - Oficerët doganor
së bashku me inspektorët e ATK-së kanë
ushtuar kontrolle në rajonin e Mitrovicës,
ku janë bastisur 5 lokacione në të cilat
dyshohet se kishte sasi të kontrabanduara të duhanit.
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Kapen 200.000 euro barna kontrabandë
Pejë, 30.08.2014 – Njësitë e Doganës së
Kosovës gjatë ditës së djeshme kanë realizuar një aksion për bastisjen e një lokacioni në qytetin e Pejës. Barnat e kapura
kanë vlerë mbi 200.000 euro.

Kapen produkte ushqimore në Jarinje
gjatë tentim kontrabandës
Prishtinë, 06.08.2014 - Oficerët doganor
kanë arritur të parandalonin kontrabandimin e produkteve ushqimore të cilat
tentonin të futeshin përmes pikë-kalimit
kufitar të Jarinjës.

Ambasadori britanik viziton Doganën e
Kosovës
Prishtinë, 09.09.2014 - Ambasadori i Britanisë së Madhe në Prishtinë z. Ian Cliff,
dje ishte në një vizitë në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganës së Kosovës ,ku edhe
u prit nga Drejtori i përgjithshëm z. Lulzim
Rafuna.

Kapen armë në Vërmicë
Pejë, 22.09.2014 - Gjatë kontrollit te autobusit janë gjetur 4 revole dhe fishekë të
kalibrit 9 mm, 8 mm.5.5 mm,6.35mm në
sasi prej 3550 copë.
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Dogana organizon konferencën rajonale
Prishtinë, 4/11/2014- Dogana në bashkëpunim me Ambasadën Amerikane dhe Policinë
e Kosovës organizojnë për herë të parë Konferencën ndërkombtare më përfshirjen e të
gjitha doganave rajonale, ku diskutohet siguria kufitare.

Ambasadorja e SHBA-ve vizitojë
Doganën e Kosovës
Prishtinë, 25.11.2014 - Ambasadorja e SHBAve znj. Tracy Ann Jacobson vizitoi Doganën
e Kosovës, ku u prit nga drejtori i përgjithshëm
z. Lulzim Rafuna i cili fillimisht falënderoj ambasadoren për përkrahjen e vazhdueshme
që Qeveria e SHBA-ve kanë dhënë për zhvillimin e Doganës përmes donacioneve
shumë të vlefshme, të cilat kanë prodhuar
rezultate domethënëse. Pas takimit ambasadorja përgëzoi punën e Doganës si
dhe vlerësoi përpjekjet për luftimin e korrupsionit dhe mbledhje së buxhetit shtetëror.
Kapet alkool i kontrabanduar
Prishtinë, 20.11.2014 – Oficerët e Doganës
së Kosovës kanë arritur të gjejnë mallra të
kontrabanduara në qytetin e Shtërpcës.
Pas marrjes së një informate anonime e
cila është dhënë përmes një thirrjes në
0800 50 095 oficerët doganor kanë dal
në vendim e ngjarjes ku dhe kanë zbuluar mallra të kontrabanduara, në sasi të
konsiderueshme.

Dogana feston 6 vjetorin
Prishtinë, 12.12.2014 - Dogana e Kosovës
shënoi një ditë me rëndësi të veçantë.
Kjo ditë nuk shënon vetëm 6 Vjetorin e
pavarësimit nga UNMIK, por shënon 6 vite
progres, suksese dhe rritje në vazhdimësi.
Dogana gjatë këtyre viteve ka qenë efikase dhe efecientë, duke mbledhur afër
5 miliardë euro për qytetarët e Kosovës.
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Importi i kapitujve kryesor sipas taksave që sjellin në buxhet

Top 25 vendet nga te cilat importojmë dhe krahasimi në mes të vitit 2013/2014
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