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1.1 Për çka shërbejnë këto udhëzime? 
 
Ky udhëzim shpjegon marrëveshjet e deponimit të njohura si deponime doganore. Në bazë të 
këtyre marrëveshjeve pagesa e detyrimeve doganore dhe/apo të TVSH-së suspendohet 
(ndërprehet) apo shtyhet kur mallrat jovendore deponohen në objekte të autorizuara si depo 
doganore. 
 
Ky paralajmërim do ti ndihmoj personit përkatës të vendos se a do ti përmbush deponimi doganor 
nevojat e tij, qoftë si udhëheqës i depos apo si shfrytëzues i saj. Pjesët pasuese japin udhëzime 
mbi aspektet specifike siç janë autorizimet, pranimi në depo dhe kontrolli i mallrave të deponuara, 
e drejta për largime (heqje) nga depo. 
 
1.2 Ligji mbi deponimin doganor 
 
Ligji mbi deponimin doganor ndodhet në Kodin Dognor të Kosovës si dhe në Udhëzimin 
Administrativ ku paraqiten dispozitat mbi procedurat doganore. 
 
Cdo person i cili bën deklarime tëb rrejshme apo jep informata të pasakta në lidhje me mallra të 
cilat hyjnë apo dalin nga depot doganore i nënshtrohen dënimeve sipas Kodit Doganor të 
Kosovës. Kjo gjithashtu vlen për deklarimet e bëra duket përdorur procedurat e thjeshtëzuara. 
 
Këto udhëzime nuk janë ligj. Është pikëpamje e Doganës se UNMIK-ut mbi atë se çfarë thotë ligji 
dhe asgjë në këto udhëzime nuk bën pjesë në ligj. 
 
1.3 Si të përdoren më së miri këto udhëzime 
 
Ka mënyra të ndryshme për të përfituar nga deponimi doganor me kushte dhe kërkesa të 
ndryshme. Udhëheqësi i depos/depozitori duhet ti shfrytëzoj këto udhëzime për ti ndihmuar atij të 
vendos qoftë se shfrytëzimi i depos doganore luan ndonjë rol në veprimet e tija, e sidomos në: 
 
(a) nëse veprimet e tija janë të bazuara në përpunuime, kanë nevojë të vogël për deponim, 
atëhërë ndonjë procedurë tjetër doganore do të mund të ishte më e përshtatshme ( si p.sh. 
pëerpunimi i brendshëm) 
 
(b) nëse ai dëshiron të përfitoj nga deponimi doganor, mirëpo nuk dëshiron ti ketë përgjëgjësitë e 
udhëheqësit të depos, ai mund të zgjedhë të bëhet depositor në një depo publike. 
 
(c) nëse ai dëshiron të autorizohet për njdonjë depo doganore, cili lloj është më i përshtatshmi për 
biznesin e tij 
 
(d) a mundet ti plotësoj kërkesat për autorizim apo jo 
 
(e) se a dëshiron të bëj deklarime duke përdorur procedurën e zhdoganimit local për largime dhe 
lëshim në qarkullim të lirë nga deponimi doganor (shiko pjesën 8); 
 
(f) për çfarë evidenca ka nevojë ai si një udhëheqës i autorizuar i depos (shiko paragrafin 2.12) 
 
(g) si të futen mallrat në procedurën e deponimit doganor dhe sidomos përgjegjësitë e një 
depozitori (shiko pjesën 3) 
 
(h) kushtet e nevojshme kur mallrat pranohen në depo (shiko pjesën 3) 
 
(i) çfarë forma të trajtimit janë të lejuara me mallrat e deponuara (shiko pjesën 4) si dhe kushtet e 
nevojshme për largime të përkohëshme.  
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(j) si llojet tjera të mallrave mund të deponohen së bashku me mallrat e deponueshme doganore 
në objektin e autorizuar përkatës apo objekte tjera deponuese (shiko pjesën 6)  
 
(k) shfrytëzimi i sistemit për transfer (shiko pjesën 7) 
 
(l) si të largohen mallrat nga dept doganore (shiko pjesën 8)  
 
1.4 Kush duhet t’i lexoj këto udhëzime?  
 
Cdo kush duhet të lexoj këtë lajmërim nëse ai: 
 

• Dëshiron të autorizohet për të udhëhequr një depo doganore (ne rolin e udhëheqësit të 
depos); apo 

• Dëshiron t’i deponoj mallrat në një depo doganore (ne rolin e depozitorit) 
 
1.5 Përparsitë e deponimit doganor 
 
Deponimi doganor është sidomos i dobishëm nëse udhëheqësi i depos/depozitori: 
 
(a) dëshiron të shtyej pagesën e detyrimeve doganore dhe/apo TVSH-së mbi mallin e tij të 
deponuar të importuar 
 
(b) deshiron të shtyej trajtimin doganor të aplikueshëm për mallrat e importuar 
 
(c) deshiron të ri-eksportoj mallrat jo-vendore (me ç’rast detyrimet dhe TVSH-ja mund të mos 
paguhen fare) 
 
(d) ka vështirsi në plotësimin e disa kushteve të posaqme gjatë kohës së importit (siç janë lejet e 
posaqme importuese) 
 
(e) dëshiron të shkarkoj ndonjë procedurë tjetër doganore (siç është PB) pa pasur nevoj për 
eksportim fizik të mallrave; apo 
 
(f) dëshiron të shfrytëzoj ndonjë depo doganore për bashkë-deponim të mallrave të cilat i 
nënshtrohen ndonjë procedure tjetër doganore (siç është qarkullimi i lirë, përpunimi i brendshëm 
(PB), përpunimi nën kontrollin doganor (PCC-ja) 
 
1.6 Përkufizimi i depos doganore 
 
Depo doganore mund të jetë çfarëdo lokacioni i definuar (p.sh. objekt apo vend/hapsirë) i 
autorizuar nga dogana e UNMIK-ut për deponim të mallrave jo-vendore të cilat: 
 

• Janë të ngarkueshme me detyrime doganore dhe/apo TVSH 
• Përndryshe nuk janë në qarullim të lirë 

 
Varësisht nga rrethanat, një lokacion i definuar mund të jetë e tërë ndërtesa, një ndarje a vogël 
brenda një ndërtese, vendndodhje e hapur, silosoj apo rezervuar deponues 
 
Shikoni paragrafin 1.10 për informata të mëtutjeshme mbi standarded strukturale të nevojshme 
për një depo doganore. 
 
 
1.7 Depot doganore publike dhe private 
 
Një depo doganore mund të jetë qoftë publike apo private 
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Depo publike është e autorizuar për shfrytëzim nga udhëheqësit e depos, puna kryesore e të 
cilëve është deponimi i mallrave të depozituara nga tregtarët tjerë (depozitorëve) 
 
Depo private është për deponimin e mallrave të depozituara nga tregtar individual të autorizuar si 
udhëheqës të depos. Nuk është e domosdoshme që udhëheqësi i depos të jetë pronar i mallrave 
mirëpo duhet të jetë depozitori. 
 
1.8 Llojet e depove doganore 
 
Legjislacioni kosovar lejon tre lloje te depove te ndryshme doganore, të klasifikuara si A, C dhe D 
 
 
 
Lloji Përshkrimi 
A  Depo publike 
C  Depo e thjeshtë private 
D  
 

Ndonjë depo private alternative, e përshtatshme për tregtarët të cilët kryesisht 
importojnë mallra për qarkullim të lirë. Cfarëdo largimi për në qarkullim të lirë 
duhet të bëhet duke përdorur procedurën e zhdoganimit lokal (shiko pjesën 8) 
duke përdorur ligjet e vlerësimit të përcaktuara kur mallrat kanë hyrë në 
procedurën e deponimit. Ligjet e vlerësimit e mbulojnë natyrën dhe sasinë e 
mallrave.  

 
1.9 Lokacionet e depove 
 
Depot e llojit A, C dhe D e kane lokacionin e tyre fizik të definuar dhe i njejti lokacion nuk mund 
të autorizohet për më shumë se një lloj të këryre depove doganore. Lokacioni i definuar mundet 
të përfshiej shumë pozita (të referuara si shumë-pozitëshe) 
 
Depot shumë pozitëshe të llojit A, C dhe D shërbejnë për më shumë se se një lokacion 
deponues dhe levizjet midis një pozite të tillë dhe një tjetre është e lejuar pa ndonjë dokument 
zyrtar (shiko paragrafin 7.2 (a)). Sidoqoftë, evidencat e mallit të depos apo sistemi i kontabilitetit 
dhe mbajtja e evidencave duhet të jetë në gjendje të identifikoj lokacioni e mallrave gjate tërë 
kohës. 
 
1.10 Standarded e nevojshme strukturale për depo doganore 
 
Në përgjithësi mund të autorizohet cdo objekt, i cili është në gjëndje të ofroj siguri të arsyeshme 
strukturale dhe qasje të sigurt, 
 
Udhëheqësi i depos duhet të mirëmbaj objektin deponues dhe të operoj me depo në mënyrë të 
atillë që i plotëson të gjitha kushtet e legjislacionit shendetsor dhe të sigurisë. 
 
1.11 Mallrat të cilat mund të vendosen në depo doganore 
 
Mallrat në vijim mund të deponohen në një depo doganore: 
 

• Mallrat jo-vendore që i nënshtrohen detyrimeve doganore dhe/apo TVSH-së (pavarësisht 
se a i nënshtrohen preferencave apo jo) 

• Mallrat jo-vendore për të cilat dokumentet e nevojshme shoqëruese (p.sh. licenca) nuk 
janë në dispozicion në kohën e importit 

• Mallrat jo-vendore të importuara sipas ndonjë regjimi tjetër pezullues (p.sh. PB apo 
Importi i Përkohshëm (IP)) të deponuara për eksport nga Kosova. 

• Produktet jo-vendore të Përpunuara nën Kontrollin Doganor (PKD) 
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• Mallrat jo-vendore të cilat nuk i nënshtrohen normës së plotë të detyrimeve doganore në 
tarifë, por që i nënshtrohen TVSH-së së importit 

• Mallrat jo-vendore në qarkullim të lirë të cilat i nënshtrohen kërkesave për kthime sipas 
marrëveshjeve të refuzuara të importit (mallrat që i nënshtrohen kthimeve parash apo 
lehtësimeve të detyrimeve doganore) 

 
 
1.12 Mallrat të cilat nuk mund të vendosen në depo doganore 
 
Mallrat në vijim nuk  mund të deponohen në depo doganore: 
 

• Mishi, prodhime të mishit dhe mallra tjerë që i nënshtrohen regjimit te kontrollit veterinar 
përveç nëse licenca e nevojshme e importit dhe/apo çertifikata shëndetsore janë 
prezentuar dhe kontrollet veterinare janë kryer në kufi      

• Mallrat jo-vendore që i nënshtrohen ndalesave apo përkufizimeve të aplikueshme në 
pikën hyrëse në Kosovë, përveç nëse janë prezentuar dokumentet e nevojshme 
përkrahëse (si p.sh. licencat e importit, lejet apo dokumente tjera). 

 
 1.13 Afati kohor për deponim 
 
Në përgjithësi, mallrat e deponuara mund të qëndrojnë në depo për një kohë të pacaktuar. 
 
1.14 Përgjegjësitë e udhëheqësit të depos 
 
Po që se një person është i autorizuar për të drejtuar një depo doganore, ai është përgjegjës për: 
 

• Sigurinë dhe kontrollin e duhur të mallrave të deponuara, përfshirë edhe mbajtjen e 
evidencave për ato mallra gjatë tërë procedurës së deponimit doganor dhe përgjegjësia 
mbi çfarëdo mungese 

• Sigurimi se janë plotësuar kushtet e autorizimit të depos së tij doganore si dhe të gjitha 
obligimet tjera doganore  

• Bashkëpunimi i plotë me doganën në lidhje me mbikqyrjen e tyre të autorizimit të tij; dhe 
• Lejimi i doganës që të ketë qasje në objektet e depos, evidencat e depos dhe tek mallrat 

e deponuara në çdo kohë të arsyeshme. 
 
1.15 Përgjegjësitë e depozituesit 
 
Personi i cili i ka vendosur mallrat në procedurën e deponimit doganor – depozituesi në një depo 
publike apo një udhëheqës privat i depos – obligohet përmes deklaratës që i vendos mallrat në 
procedurë. Ai duhet të garantoj se: 
 

• Mallrat janë dërguar drejt në depon e cekur në deklaratë; dhe 
• Se procedura e deponimit doganor është shkarkuar pasi që është bërë deklarimi i 

mallrave për një trajtimi apo përdorimi tjetër të lejuar doganor. 
 
Po që së përdoret një depo publike, atëherë është përgjegjësi e tij për t’i siguruar udhëheqësit të 
depos të gjitha detalet e nevojshme të deklaratës të cilat e kanë futur mallin nën procedurën e 
deponimit doganor, për të bërë të mundur përtërirjen e evidencave mbi mallin e deponuar (si 
p.sh. sasia dhe përshkrimi i mallit). 
 
1.16 Përkufizimet në shitjet me pakicë në një depo doganore 
 
Shitjet me pakicë në depo doganore janë të ndaluara. Përjashtimet e vetme janë kur mallrat 
shiten me pakicë me lirim nga detyrimet doganore: 
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• Udhëtarve në shtetet tjera (siç janë shitoret “free-shop”) 
• Sipas marrëveshjeve diplomatike apo konsulare; dhe 
• Anëtarëve të UNMIK-ut, KFOR-it, UNHCR-së, Kryqit të Kuq dhe Shoqatave të 

Gjysmëhënës së Kuqe sikurse edhe OJQ-ve të regjistruara praën UNMIK-ut me status të 
beneficionit publik. 

 
1.17 TVSH-ja në furnizim të mallrave në deponime doganore 
 
Shitjet apo furnizimet tjera të mallrave të importuara që mbesin brenda marrëveshjeve të 
deponimit doganor nuk përfshihen për qëllime të TVSH-së me kusht që shitjet apo furnizimet 
ndodhin para largimit për në qarkullim të lirë apo, po që se detyrimet doganore janë të 
ngarkueshmë, para dërgohen për në shërbim shtëpiak. 
 
1.18 Garancionet për detyrime dhe/apo TVSH-në në mallrat e deponuara 
 
Drejtori Gjeneral mund të kërkoj garancion financiar në formë të garancionit banker. Detale të 
mëtutjeshme mbi kërkesat garantuese mund të gjinden në paragrafin 2.11. 
 
1.19 Marrja e mostrave të mallrave të deponuara 
 
Po që se udhëheqësi i depos/depozitori do të dëshiroj të largoj mallin nga deponimi doganor për 
qëllime të marrjes së mostrave, ai duhet të parashtroj kërkesë me shkrim zyrës mbikqyrëse. Pasi 
që të jetë pranuar autorizimi mostrat mund të mirren dhe të largohen nga depo pa pagesë të 
detyrimeve doganore dhe/apo TVSH-së, me kusht që, veçmas apo kolektivish, ato janë të një 
vlere të vogël dhe janë të llojit dhe në sasie që mund të përdoren për nxitje të porosive për mallra 
të ngjashme ose për qëllime të kontrollit të cilësisë.  
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2. Autorizimet 
 
2.1 Informata të përgjithshme mbi autorizimet 
 
Udhëheqësi i depos duhet të jetë i autorizuar nga dogana e UNMIK-ut për të themeluar dhe për 
të operuar me një depo doganore. 
 
2.2 Kushtet themelore për autorizime 
 
Para se Dogana e UNMIK-ut të autorizoj një depo të re doganore ata duhet të binden se: 
1  Aplikuesi është i vendosur në Kosovë 
2  Depo është menduar të përdoret kryesisht për deponim të mallrave 
3 Ka nevojë të çiltër ekonomike për objekte të tilla, apo potencial të mjaftueshëm tregtar për 

një depo publike për të qenë e suksesshme apo beneficione të mjaftueshme për 
aplikuesin për një depo private (si p.sh. shuma e ri-eksporteve, detyrimet doganore të 
suspenduara) 

4  Aplikuesi është në gjendje të plotësoj kushtet e autorizimit 
5  Dogana ka burime të mjaftueshme për të mbikqyr themelimin e depos doganore dhe 

gjithashtu për të kryer kontrollet e nevojshme në sistemet e kontrollit të udhëheqësit të 
depos dhe evidencat si dhe të mallrave të deponuara. 

 
 
2.3 Konsiderata shtesë për llojin D të depove 
 
Pasi që Procedura e Zhdoganimit Lokal do të (PZhL) do të përdoret për të larguar mallrat për në 
qarkullim të lirë nga procedurat e deponimit doganor si pjesë e llojit D të autorizimit të depos 
(shiko paragrafet 1.8 dhe 8.3 (f)), PZhL gjithashtu ka nevoj të autorizohet. 
 
2.4 Aplikacioni/kërkesa për autorizim 
 
Për autorizim pëe të drejtuar një depo doagnore duhet të aplikohet duke plotësuar formularin në 
pjesën 9. Aplikacioni i plotësuar dhe i nënshkruar duhet t’i dërgohet Drejtorit Gjeneral të 
Doganave të UNMIK-ut. 
 
2.5 Vizitat e doganës 
 
Dogana e UNMIK-ut do të bëj pergatitjet e duhura për të vizituar aplikuesin për të konfirmuar dhe 
qartësuar informatat e dhëna në formularin e aplikuesit të dhëna nga ai. Kjo u jep mundësinë 
atyre për të shpjeguar procedurën e deponimit doganor më detalisht dukë e këshilluar aplikuesin 
se çfarë duhet të bëjë, p.sh. mbajtja e evidencave të depos. Në anën tjetër, kjo vizitë i mundëson 
aplikuesit që të ngris çfarëdo çështje të cilat ai nuk i kupton mirë. 
 
Përgjatë periudhës së autorizimit, vizita të mëtutjeshme mund të bëhen për të kontrolluar apo 
revizuar evidencat për t’u siguruar se drejtuesi i depos po i përmbush të gjitha kushtet e 
autorizimit të tij. 
 
2.6 Dhënja e autorizimit 
 
Autorizimi do të bëhet në formularin e paraqitur në pjesën 10. Ky do ti dërgohet aplikuesit, së 
bashku me çfarëdo kushte të posaqme që kanë të bëjnë me përdorim të tij. 
 
Numri i autorizimit duhet të përmendet në të gjitha dokumentet zyrtare të deponimit dhe në 
çfarëdo korrespodence me doganën. 
 
Po që se autorizimi është për llojin A (public) të depos, udhëheqësi i depos duhet që gjithashtu 
të informoj përdoruesit e depos së tij për numrin autorizues të depos doganore, pasi që do të ju 
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nevojitet atyre kur t’i plotësojnë dokumentet zyrtare për mallrat e tyre. Autorizimi i depos 
doganore do të lëshohet pa limit kohorë. 
 
2.7 Refuzimi i kërkesës për autorizim 
 
Po që se refuzohet një aplikacion/kërkesë, personi përkatës nuk do të ketë të drejtë të pranoj 
mallra të vendosura në procedurën e deponimit doganor. Dogana e UNMIK-ut do ta informoj atë 
me shkrim mbi arsyet e vendimmarrjes së tyre. Personi përkatës  ka të drejtën e ankesës kundër 
këtij vendimi. 
 
2.8 Bërja e korrigjimeve apo ndryshimeve në autorizime 
 
Po që se çfarëdo detale të biznesit të tij (p.sh. emri, adresa apo pronësia) ndërrohen, udhëheqësi 
i depos duhet të njoftoj Drejtorin Gjeneral me shkrim për këtë. Si mbajtës i autorizimit të depos 
doganore, ai duhet të siguroj se të gjitha detalet në lidhje me autorizimin qëndrojnë aktuale dhe 
të sakta. 
 
Po që se është vetëm një ndërrim në emrin tregtar apo stilin, e që nuk përfshien transferin e 
biznesit në ndonjë entitet tjetër legal, autorizimi ekzistues i deponimit doganor mund të lejohet të 
vazhdojë për emrin e ri apo stilin tregtar. Përndryshe, do të jetë e nevojshme që udhëheqësi i 
depos të ri-aplikoj për autorizim në emër të ri. 
 
Po që se ekziston ndërrim i objekteve, numri identifikues i depos mund të mbes i njejt. Transferi i 
mallrave në objektin e ri duhet të trajtohet si transfer mes-depove (shiko pjesën 7). 
 
Ndryshimi I kushteve dhe konditave në autorizim gjithashtu mund të kërkohet, p.sh. pjesa e 
destinuar si një lokacion I autorizuar. Që të bëhet kjo Drejtori Gjeneral duhet të kontaktohet dhe 
detajet për arsyet e ndërrimit duhet të dorëzohen. Nëse kërkesa aprovohet prej Doganës së 
UNMIK-ut kjo normalisht do të konfirmoet me shkrim dhe lajmërimet duhet t’i bashkangjiten në 
autorizim. Nëse e nevojshme Dogana e UNMIK-ut do të lëshoj një autorizim të ri.  
 
Dogana e UNMIK-ut mund të ndryshoj autorizimet pa ndonjë kërkesë paraprake prej mbajtësit të 
depos nëse mendon që është e nevojshme ashtu që të përshtatet me rrethanat. 
 
2.9 Transferi i një autorizimi një personi tjetër apo ndërmarrjeje 
 
Dogana e UNMIK-ut nuk lejon transferin e autorizimit për Depo. 
 
Nesë mbajtësi I depos e shet biznesin e tij  pronari I ri atëherë duhet të: 
1  Aplikoj për një autorizim të ri për deponim  
2  Të merr një marrëveshje prej ish-pronarit që e anulon autorizimin e tij në favor të blerësit e 

cila duhet t’i bashkangjitet aplikacionit dhe  
3  Të pranoj cdo detyrim për tagra të cilat nuk janë të paguara prej ish pronarit të depos, 

sipas referencës së stoqeve të deponuara apo në rastin e kundërt  
 
Aplikacioni I ri për deponim do të mirret parasysh sipas meritave të atij aplikimi dhe nuk pranohet  
automatikisht vetëm sepse autorizimi I mëhershëm është lejuar për shkak të objektit të njejtë. 
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2.10 Anulimi i një autorizimi 
 
Mbajtësi I depos mund të anuloj autorizimin e tij për deponim në cdo kohë me anë të një letre të 
drejtuar tek Drejtori Gjeneral. Në letrën e tij ai duhet të shënoj datën prej së cilës ai më nuk do të 
posedoj mallra në stoqet e tij në depo. 
 
Shërbimi Doganor I UNMIK-ut gjithashtu mund të anuloj autorizimin për deponim doganor neës 
zbulohet se është lëshuar nëmënyrë jokorrekte apo informative të mangëta. Ata mund të anulojnë 
autorizimin kur kërkesat për procedurat e deponimit apo kushtet e autorizimit nuk janë 
përmbushur apo nuk janë aplikuar. Kjo përfshien edhe situatat kur konsiderohet që deponimi nuk 
përdoret mjaft që të arsyetoj autorizimin.  
 
Mbajtësi I depos do të njoftohet me shkrim për cdo aksion të anulimit apo marrjes së autorizimit 
të tij. Kur autorizimi anulohet atij I caktohet një afat deri kur mallrat e mbetura në depo doganore 
duhet të hiqen apo të kalojnë nën ndonjë procedurë tjetër. 
 
2.11 Garancionet 
 
Para se të aprovohet garancioni, Dogana e UNMIK-ut do të kërkoj nga mbajtësi I depos një 
siguri, normalisht në form të garancionit. Ata do të shohin nevojën për garancion në intervale të 
rregullta duke marr parasysh bashkëpunimin për autorizimin të deponimit. 
 
2.12 Kushtet për mbajtjen e evidencave 
 
Është kushtë në autorizimin e tij për deponim doganor që mbajtësi I depos të mirëmbajë të 
dhënat e mjaftueshme për identifikimin e stoqeve: 
 

• Fakturën; 
 

• Mbajtjen e asortimenteve, 
 

• trajtimin; dhe 
 

• largimi   
 
Të mallrave të cilat janë nën procedurën e deponimit doganor përmes numrit të autorizimit. 
Dogana duhet të jetë e kënaqur që të dhënat tregojnë një hsitori të mallit prej momentiti të hyrjes 
në depo deri tek momenti I shkarkimit prej depos doganore. 
 
Mbajtja e të dhënave për stoqet duhet të bëhet në objektet e depos për llojet A, C dhe D. në rast 
të depove me multi-lokacione, njëri prej vendeve duhet të caktohet si vend ku mbahen të 
dhënave. Zakonisht të dhënat komerciale do të mjaftojne, por Dogana mund të kërkojë që të 
punohen në atë mënyrë që të përshtaten për kontrollë të tyre. Nëse mbajtësi I depos ka për 
qëllim që të mbajë system të kompjuterizuar të të dhënave ai duhet të kontaktoj doganën që së 
pari të siguroj që ata I plotësojnë kushtet për procedurën e deponimit doganor. Nga ai do të 
kërkohet të jep cdo detaj teknik dhe asistencë që mund t’i nevoitet Doganës. 
 
Mbajtësi I depos duhe të mbajë të dhënat e stoqeve dhe cdo dokument I cili ndërlidhet me 
dokumentet për së paku 3 vite pas datës së largimit të malit prej depos doganore. Nëse ëshhtë e 
përshtatshme, ai mund të përdor një mikrofilm apo kompjuterin por duhet të të paraqes të dhënat  
në form të qartë në kërkesë dhe t’i lejoj and alloë që të merr kopjet e nevojshme. 
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Depositori në depon publike duhet të mbaj të dhënat që japim dëshmi mbi detajet e hyrjes nën 
procedurën e deponimit doganor dhe largimit prej procedurës doganore të deponimit për 3 vite 
prej datës së hyrjes. 
 
2.13 Kushtet për mbajtjen e evidencave 
 
Nëse mbajtësi I depos nuk ka system të kontrollit komercial të stoqeve atëherë ky system duhet 
të plotësojë kërkesat e Doganës pasi që nuk ka nevojë të egzistoj e stoqeve për qëllime 
doganore. 
 
Nëse sistemi I tij nuk I plotëson nevojat e mbajtësit të depos ai duhet të mbajë  një listë të numrit 
të stoqeve prej të cilave ai duhet të alokojë një numër unik për cdo dërgesë të mallrave të cilat 
hyjnë në depon e tij. Ai mund të jep numra të veqant të stoqeve për mallrat e ndryshme të cilat 
janë pjesë e një dërgese. Numri I stoqeve zakonisht do të përbëhet prej dy shifrave të vitit, pastaj 
duhet të ketë numrin serik të dhe pastaj numrin vjetor, si p.sh. 04/146. Ai duhet të regjistroj në 
listën e numrave të stoqeve (të cilat identifikojnë dergesat) datat kur happen dhe mbyllën 
xhirollorit. 
 
2.14 Mirëmbajtja e inventarit  
 
Në mënyrë periodike Dogana do të kërkojë prej prej mbatësit të depos që të merr stoqe të të 
gjitha mallrave në depon e tij. Koha dhe forma e kësaj do të miratohet paraprakisht me mbajtësin 
e depos doganore. 
 
Mbajtësi I depos gjithashtu duhet të nxerr jashtë stoqet stock jo të harmonizuara sepse mund të 
vie deri tek incidenti, siq janë zjarri apo depot doganore. Përndryshe, nuk ka obligim të 
kontrollohen stoqet në baza të rregullta për nevoja të Doganës. 
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3. Vendosja e mallrave nën procedurat e deponimit doganor 

 
3.1 Hyrja e mallrave nën procedurat e deponimit doganor 
 
Mallrat mund të futem në procedurat e deponimit doganor përmes mënyrave të 
poshtëshënuara: 
1  
 

direkt prej importit (këtu përfshihet edhe tranziti) apo prej zonës së lirë 

2  
 

Pas përpunimit të brendshëm (LPB) apo përpunimit nën kontrolën Doganore (PKD) 

3  
 

Pas kërkesës për shtyrje apo ripagesë të  taksave importuese që është lejuar lidhur me 
mallrat e importuara apo refuzuara;  

4 
 

Pas importiti të përkoshëm (IP) 

Mallrat në procedurën e deponimit doganor mund të ri-deponohen përmes mënyrave të 
poshtëshënuara: 
1  
 

Pasi që janë përkosisht larguar prej depos (shif pjesën 5);  

2  Në transit prej një depo tjetër doganore në Kosovë (shih Pjesën 7 apo 8). 
 
3.2 Veprimet e nevojshme primare nga depozitorët në depot e llojit A 
 
Së pari, depozitori duhet të konfirmoj me mbajtësin e depos që depoja të cilën ai dëshiron ta 
përdor është e autorizuar për deponim për atë lloj të mallit që ai dëshiron të deponoj. Ai pastaj 
mund të bëj marrëveshje mbi kushtet e deponimit dhe datës kur mallrat pritet të mbërrijnë si një 
qështje e praktikës të zakonshme komerciale. 
 
3.3 Plotësimi i DUD-it 
 
për të future mallrat nën procedurën e deponimit doganor, depozituesi duhet të deklaroj mallrat 
për hyrje në depo doganore përmes DUD-it. Në veqanti kutizat e poshtëshënuara duhet të 
plotësohen me informat në vijim: 
 
Kutia  Informatat që duhen të jipen  
1 Në nënndarjen e parë IM dhe and në nënndarjen e dytë shifra 7 
8  Emri I depozituesit të mallrave në depo doganore e treguar në Kutin 49 përveq nëse 

është e qartësuar në kutin 14 si deklarues. Për një depo doganore private, kjo do të jetë 
emir, adresa dhe numri I TVSH-ë të mbajtësit të depos 

31  
 

Një përshkrim i mjaftueshëm për dërgesën dhe mallrat që do të mundësoj identifikim e 
mallrave, përfshier këtu numrin e konteinerit për dërgesën e kontraktuar 

37  
 

Shifra e procedurës doganore (ShPD) në serin 71. shifra me dy numra e përdorur  
(procedura e mëhershme) do të vendos nëse mallrat janë importuar direktë nga jashtë 
(00) apo si zëvendësim I ndonjë procedure tjetër doganore (p.sh. LPB – sistemi I 
suspensionit 51). 

44  
 

Referencat mbi autorizimin e doganës për deponim, adresa e depos doganore në kutin  
49 dhe shifra e doganierit mbikëqyrës të depos  

49  Numri identifikues I depos doganore që depozitori do të përdor deponim të mallrave nën 
procedurën e deponimit doganor 
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3.4 Prezentimi i hyrjes 
 
për mallra që hyjnë në depo doganore direktë prej importit, hyrja duhet të prezentohet tek oficerët 
doganor gjatë importimit. Për llojin D të depos doganore, dokumnetat e poshtëshënuara  duhet 
të bashkangjiten në hyrje: 
 

• një fakturë komerciale për mallra të cilat tregojnë vlerën e taksave doganore të 
deklaruara dhe 

 
• deklarata e vlerësimit D.V. 1 nesë kërkohet sipas rregulave të vlerësimit. 

 
Për mallrat të cilat kanë hyrë në procedurën e deponimit doganor prej ndonjë procedure tjetër 
doganore, zyra doganore duhet të jmirret si zyre hyrëse për deponimin doganor dhe si zyra e 
shkarkimit për procedurat doganore në fjalë. 
 
Vërejtje: Nuk nevoitet garancion I veqant kur prezentohet deklarata IM 7 pasi që procedura e 
deponimit është e plotësuar prej një garancioni të përgjithshëm për procedurën e deponimit (shih 
paragrafin 2.11). 
 
3.5 Autorizimi i agjentit për të vepruar në emër të depozitorit 
 
Depozitori mund të përdor palën e tretë për shembull, një agjent apo shpediter që të plotësojë 
hyrjet e tij në emër të tij por por ai duhet të siguroj që ai jep udhëzime të qarta me shkrim apo 
duhet të të futem në deponim doganor. Përfaqsimi I mund të jetë direktë apo indirekt. 
 
Përfaqsimi direktë – pala e tretë prezenton një hyrje në emër të depozituesit dhe në emër të tij 
por ende depozituesi nuk është përgjegjës për ndonjë borxh doganor që mund të lind nëse hyrja 
paraqitet gabimishtë. 
 
Përfaqsimi indirektë - third party makes an entry in their oën name and they are jointly and 
severally liable ëith the depositor for any customs debt that may arise if an entry is incorrectly 
made. 
 
Depozituesi duhet të siguroj që pala e tretë I dërgon atij një kopje të hyrjes që të kontrolloj që 
detajet dhe deponimi doganor CPC janë përdorur në mënyrë korrekte. Depozituesi që përdor 
tipin A të depos duhet gjithashtu të një kopje të hyrjes të dërguar prej agjentit te mbajtësi i depos. 
 
Vërejtje: Pala e tretë që I futë mallrat në procedurën e deponimit doganor pa ndonjë 
autorizim me shkrim të personit të cilit emri i figuron gjatë hyrjeve, do të jetë ëill be 
përgjegjës për cdo borxh doganor që mund të lindë.  
 
3.6 Ndryshimi i një hyrjeje 
 
Nëse mallrat janë future gabimisht nën një procedurë tjetër or to free circulation instead of 
customs ëarehousing the depositor may be alloëed to amend the entry provided that: 
 
1  
 

Aplikacioni për ndryshime duhet të pranohet menjëherë në atë moment kur ai e kupton 
gabimin brenda 3 muajve prej datës së hyrjes; 

2  
 

Depoja doganore për qëllime të të deponimit ishte e autorizuar paraprakisht për pranim 
të mallit në kohën e hyrjes; 

3  
 

Natyra e mallrave nuk është ndryshuar si dhe përdorimi I mallrave nuk I ka   shkelur 
rregullat e kërkuara nga procedura e deponimit doganor; dhe  

4  Mallrat mënjëherë do të futen në depo doganore 
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Që të kërkoj ndryshim e hyrjes depozituesi duhet të kontaktoj zyrat doganore ku hyrja fillestare 
është bërë dhe të dërgoj një kopje origjinale të dokumentave së bashku me dëshmit të cilat e 
përkrahin këtë kërkesë. 
 
3.7 Lëshimi dhe pranimi i mallrave në depo – Përgjegjësitë e depozitorit 
 
Kur Dogana I lëshon mallrat prej depos doganore, është përgjesi e depozituesit të siguroj që: 
 
(a) mallrat janë dërguar direktë në depo doganore të theksuara në kutin 49 të deklaratës 
doganore pa ndonjë vonesë dhe dërgim t any delay and delivered të paprekura; 
 
(b) nëse ai përdor tipin A të deponimit, ai I jep mbajtësit të depos një kopje të deklaratës para 
apo gjatë kohës së arritjes së mallrave në depo; 
 
(c) ai mundëson tipin A mbajtësit të depos me një sqarim për cdo dallim të cilat janë sjellur për 
vëmendjen e tij; 
 
(d) taksat doganore sa I përket ndonjë dallimi në mallrat e pranuara në depo doganore janë të 
paguara nëse nuk mund të llogariten në mënyrë të duhet; 
 
(e) nëse ai kërkon dëshmi që mallrat kanë hyrë më herët për goods previously për LPB dhe kanë 
hyrë për deponim doganor, ai I jep mbajtësit të depos dy kopje të deklaratës. Një kopje do të 
dërgohet tek tregtari për LPB përmes miratimin me shkrim prej mbajtësit të depos, dhe   
 
(f) nëse ai ka certifikat preferenciale (shih paragrafin 8.3 (a)) për malra, ai duhet të ai duhet ta 
dërgoj atë te mbajtësi I depos derisa të nevoitet për një deklarat për qarkullim të lirë. 
 
3.8 Lëshimi dhe pranimi i mallrave në depo – Përgjegjësitë e udhëheqësit të depos 
 
Është përgjegjësi e udhëheqsit të depos: 
 
(a) nëse e specifikuar në autorizimin e tij, lajmëron zyrën mbikëqyrse për arritjen e mallrave në 
depon e tij. Zyra mbikëqyrse tashmë është pajtuar për metodën e lajmërimit; 
 
(b) shiqimi I dërgesës me kujdes ashtu që të sigurohet që numri I paketave apo peshës dhe llojit 
të mallrave të pranuara përputhet me mallrat e përshkruara në deklaratën mbi deponimin 
doganor; 
 
(c) të sigurohet që autorizimi I tij mbulon mallrat; 
 
(d) për mallra në konteiner, kontrollo: 
 

• numrin identifikue të pllombave dhe 
 

• a janë apo nuk janë të prekuara; 
 
(e) shprëndaj tek secili dokument numrin tjetër vijues të numrit të stoqeve prej numrit të stoqeve 
nga lista (siq janë të përshkruara në paragrafin 2.13); 
 
(f) futë në regjistrin e detajeve të stoqeve mallrat e pranuara (shih paragrafin 3.9) dhe kontrollo se 
nëse sasia është më pak se kualiteti I deklaruar gjkatë hyrjes në deponim doganor; 
 
(g) të gjinden dhe të agjidhen problemet nëse egzistojnë për mospërputhshmëri; dhe 
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(h) nëse ai pranon 2 kopje të deklaratës  për vërtetim për qëllime të  LPB (shih  paragrafin 3.7) të 
vërtetoj ndryshimin e dy kopjeve me: 
 

• numrin e references së stoqeve; 
 

• sasive dhe vlerave të mallrave të cilat janë deponuar; 
 

• nënshkrimi I tij dhe data; dhe 
 

• cdo mospërputhje e gjetur në mes të detajeve në deklaratë dhe mallrave faktike. 
 
Ai duhet të mbaj një kopje kurse tjetrën ta dërgoj te tregtari I cili ka LPB. 
 
Në rast të mospërputhëshmëris (nëse ai nuk është pronar I mallrave) ai duhet të informoj 
depozituesin ose pronarët të mallrave menjëherë ashtu që ata të mund të hetojnë rastin se cfarë 
ka ndodhur dhe t’i japin atij një sqarime apo dëshmi tjera. Mallrat e pranuara të cilat e kalojnë 
sasin e malrave të hyra duhet të konsiderohen si të tatueshme dhe të deponohen përkosisht 
derisa kjo qështje të zgjidhet. 
 
Nuk është e nevojshme për udhëheqsin e depos që në mënyrë rutinore të raportoj te zyra 
mbikëqyrse e tyre të gjitha mospërputhshmërit në mes të dokumentacionit të importit dhe 
mallrave të pranuara por ai duhet të ketë një system që të hetoj apo zgjidh në apo gjatë 
dërgesës. Një raport duhet të përpilohet vetëm nëse mospërputhjet nuk zgjidhen brenda 14 
ditëve. 
 
Nëse ai pranon një certifikat të preferencës (siq është në paragrafin 3.7), ai duhet të vërtetoj këtë 
me me numrin e referencës së stoqeve për dërgesën që e mbulon si dhe datën e deponimit të 
mallrave. Kjo bëhët në mënyrë që të shmanget rreziku I humbjes së trajtimit preferencial nëse 
afati I certifikatës skadon para largimit të mallrave prej depos doganore dhe deklarimit të tyre për 
qarkullim të lirë.  
 
3.9 Detalet e nevojshme në evidencat e mallrave 
 
Detalet e poshtëshënura janë të nevojshme në evidencën e mallrave: 
 
(a) për mallrat në konteiner, të regjistrohet të dhënat në vijim: 
 

• numri identifikues I plombave; dhe 
 

• se a janë apo nuk janë plombat të prekura kur arrijnë; 
 
(b) detajet e poshtëshënuara, të cilat duhet të jenë të njejta me ato të deklaruara në hyrje të 
deponimit doganor: 
 

• statusi (jo-vendor);  
 

• shenjat dhe numrat e dërgrsave dhe përshkrimeve të goods; 
 

• CPC e përdorur  
 

• Vlera doganore, kodi I artikullit dhe sasia e cekur në deklaratën e hyrjes së mallrave në 
procedurën e deponimit doganor (vetëm lloji D); 
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(c) numri I referencës dhe data e deklarimit të hyrjes së mallrave në procedurën e deponimit 
doganor. 
 
3.10 Metoda e ruajtjes apo grumbullimit të mallrave  
 
Udhëheqsi I depos/depozitori mund të zgjedhë ku të ruaj mallrat në pjesën e depos së autorizuar, 
por ai nuk mund grumbulloj ato afër që më pastaj të mos mund të identifikohen, numrohen apo 
shiqohen ashtu si duhet. Ai duhet të sigurojë që mallrat nuk janë të vendosura që paraqesin 
rrezik (për shembull në forma të grumbujve të cilat mund të rrëzohen apo aty ku bllokojnë daljen 
emergjente). Nëse ai dëshiron të ruaj mallra vendore dhe jo – vendore në vendin e njetë, 
respektivishte në pjesën e njejtë ai duhet të autorizohet për të bërë këtë. Bahskë deponimi, 
veqanarisht deponimi I zakonshëm, sqarohen më shumë në pjesën 6. 
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4. Veprimet trajtuese 

4.1 Në përgjithësi  
 
Derisa qëllimi kryesor I deponimit doganor është deponimi (ruajtja), veprimet e vogla të lëvizjes 
mund të lejohen derisa mallrat janë në depo doganore. 
 
Nëse mabjtësi I depos dëshiron të bëj ndonjë veprim të lëvizjes në depon e tij ai duhet 
paraprakisht të autorizohet për një gjë të tillë. Nëse personi (depozitori) deponon mallra të llojit A 
në depo dhe dëshiron të ndërmarr një veprim lëvizje me mallra e tij ai duhet të sigurohet që 
mbajtësi I depos është I autorizuar. 
 
4.2 Aplikimi për autorizime  
 
Nëse mbajtësi I depos dëshiron të bëj ndonjë ndryshim (lëvizja, manovrim) të mallrave në depon 
e tij ai duhet të parashtroj një aplikacion paraprakisht. Nëse formularët e ndryshim (lëvizja, 
manovrim) janë një qështje e rregullt në biznesin e tij Dogana mund të lëshojë një autorizim të 
përgjithshëm. Kjo duhet të paraqitet në kutizën 12 të autorizimit të tij për depo. Autorizimi pastaj 
duhet të tregojë mënyrën se si Dogana duhet të njoftohet paraprakisht. Të githa rastet e tjera do 
të trajtohen në baza individuale.  
 
Dogana mund revokoj (anuloj) autorizimin në cdo kohë nëse ka ndonjë arsye. 
 
4.3 Operacionet që mund të kryhen në mallrat e deponuara 
 
Operacionet për trajtime të vogla të cilat janë të lejuara: 
 

• Të siguroj që mallrat në depo janë të ruajtuar; 
 

• Të përmisojë pparaqitjen e tyre apo kualitetin në treg; apo 
 

• T’i përgatis për shprëndarja apo shitke me pakicë. for distribution or resale. 
 
Pjesa 11 përshkruan dhe liston operacionet e trajtimit të cilat mund të autorizohen. Nëse 
ndonjëri prej këtyre operacioneve nuk është në list b, atëherë nuk ka bazë ligjore që ai të 
zhvillohet mbi mallra gjersa ato janë nën procedurën e deponimit doganor. A një shembull 
për një operacion të trajtimit të pranueshëm është insalimi I radion në një automjet. Një shembull 
I papranueshëm I një operacioni trajktues është ngjyrosja e rrobave. 
 
Nëse mbajtësi I depos / depozitori dëshironi të perfomoj ndonjë operacion të trajtimit të cilat nuk 
janë në list ai ahëtehë duhet të bisedoj  me zyrën e tij mbikëquerse se a mos duhet të përdoret 
ndonjë procedurë tjetër siq është PB e cila do të ishte më e përshtatshme. 
 
4.4 Procedurat kur operimet trajtuese ndryshojnë shumën e detyrimeve qe duhet paguar 
 
në disa rrethana operimet trajtuse mund të ngrisin vlerën apo të ndryshojnë natyrën e mallit, e 
cila ka si pasojë edhe shumë e taksave të cilat paguhen. Kjo nuk ndikon tipin D të 
marrëveshjeve sepse natyra, vlera dhe sasis tanimë janë caktuar pra gjatë hyrjes nën procedurën 
doganore të deponimit.  
 
Mabjtësi I depos/depozitorimund të kërkoj që natyra, vlera dhe sasia e mallrave të cilat mirren 
parasysh, nuk I janë nënshtruar operimeve të trajtimit. Sidoqoftë, ai duhet të kërkojë të triat  
(naturën, vlerën dhe sasin), ato nuk janë opcione individuale. 
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4.5 Detalet e kerkuara ne të dhënat e stoqeve  
 
Mbajtësi I depos duhet të mbaj shënime në dhënat e stoqeve për sasinë dhe përshkrimin e 
mallrave të cilat iu nënshtrohen operacineve të trajtimit, sasinë dhe përshkrimin e prodhimeve të 
cilat janë si rdhjedhoj e këtyre trajtimeve. Nëse ai kërkon që të merren parasysh vlerën, sasinë 
dhe natyrën e mallit atëherë para se të bëhen operacionet, këto detale duhen të shënohen në 
dhënat e stoqeve. Përndryshe dogana mund të refuzon aplikimin për detajet e para-trajtimit e 
pastaj për specifikat e mallrave gjatë kohës së duhet të përdoren për kalkulimin e taksave.   
 
4.6 Kompletimi i operacionit me kompleks në depo  
 
Operacionet apo proceset të cilat nuk janë të lejuara nga Ligji Doganor për depo mund të bëhen 
në objektet por mabjtësi I depos / Depozitori duhet së pari ti largojë mallrat nga deponimi doganor 
 
Ai këtë e bën duke i futur ato në: 
 

• Qarkullim të lirë apo  
 
• Përpunim të brendshëm duke siguruar disa nga prodhimet e përpunuara  (prodhimet 

kompensuse) të cilat do të eksportohen jashtë Kosovës apo  
 

• Te përpunohen nën kontrollin doganor  
 
Procedura për largimin e mallërave nga depoja doganore është e spjeguar në pjesën 8. 
 

 
5. Largimi i përkohshëm  

 
5.1. Në përgjithësi  
 
Në rrethana të caktuara mallërat duhen të largohen nga depoja doganore. Mbajtësi I depos duhet 
të autorizohet para se të përfitonte nga ky objekt.  
 
5.2. Aplikim për autorizim 
 
Nëse largimi i përkohshëm i mallrave është kërkesë e rregullët e biznesit të mbajtësit të depos, 
atëherë ai mund të aplikojë për një autorizim të përgjithshëm të përkoshëm për heqjen e 
mallrave. Nëse jipet kjo do të përfshihet në ëarehouse authorization dhe do të zëvendësoj 
nevojën e tij për të bërë aplikacion tjetër për secilin largim. Dogana do te beje metodën të cilën ai 
duhet të përdor nesë bëhen largime të tilla.  
Nëse largimet e përkoheshme nuk janë kërkesa të rregullta të bisnesit te tij ai mund të aplikojë 
për largim individual. Ai duhet të sigurojë se mallrat nuk janë larguara para se të marrë 
autorizimin prej doganës.  
 
 
 
 
5.3 Kushtet për autorizim  
Mallrat duhen të kthehen ne depon e njejtë doganore nga e cila janë larguar përkohesisht 
përbrenda tre muajve prej ditës se largimit. Nëse mbajtësi I depos nese ka me shumë kohë ai 
duhet të aplikon tek zyrja e tij mbikëqyrse ku edhe e parashtron arsyen përse I nevoitet një zgjatje 
e afatit. 
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Autorizimi per trajtim të vogël (minor) është lejuar  (shif Pjesën  4) mallrat mund t’i nënshtorhen 
formës së zakonëshme të dorëzimit përderisa ato janë të larguara përkohesisht nga depoja 
doganore.  
 
 
 
5.4 Detalet e kerkuara ne të dhënat e stoqeve 
 
Mbajtësi I depos duhet ti regjistroje ne dhënat e stoqeve: 
 

• Daten e largimit te mallit dhe daten e kthimit; 
 

• Sasine dhe pershkrimin e malleit te larguar perkohsisht; 
 

• Vendin e perkohshem, dhe 
 

• Detalet e cdo trajtimi I cila është bërë.
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6. Bashkë-deponimi (përfshihet edhe deponimi I zakonshëm) 

 
6.1 Bashkë-deponimi 
 
Dogana mund ti lejojë mbajtësin e depos që të bashkë-deponoj prodhimet vendore dhe te 
jashtme ne depon doganore në mënyrë që do ti lejonte atij të bejë përdorim të plotë të hapësires.    
Bashkë-deponimi gjithashtu mund të aplikohet edhe për mallrat në PB dhe marrëveshet PCC të 
deponuara në depo doganore. Dogana mund të specifikoj kërkesat për identifikiin e mallrave të 
bashkë-deponuara, ashtu që të siguroj që mallrat e deponuara dallohen shumë lehtë prej 
mallrave të tjera. 
 
Sidoqoftë, bashkë-deponimi nuk duhet të lejohet nëse ndikon në veprimet e doganës dhe në 
marrëveshjen e deponimit.  
 
6.2 Deponimi I zakonshëm  
 
Deponimi I zakonshmë është bashjë – deponimi i llojit te njejte te mallerave por me status te 
ndryshem me c’rast mbajtësi i depos nuk mund të identifikohej gjatë gjithë kohës statutin e 
mallrave. Dogana mund vetëm të autorizojë deponimin e zakonshëm per mallra ekuivalante, kjo 
nënkupton ndarjen e kodit (tarifor) të njejtë doganor me 8 shifra, kualitet të njejte komercial dhe 
karakteristika teknike të njejta.  
Mund të aplikohet për mallrat në PB me marrëveshje ekujvalente. 
 
Dogana konsideron se deponimi i zakonshëm është me e përshtateshme për deponim privat me 
crast mbajtesi i depos është po ashtu edhe depositor.  
 
Shënim: Cdo mallë me akcizë dhe me obligime doganore nuk mund të ruhet (deponohet) në 
objektet për depopnim të zakonshëm.  
 
6.3 Përcaktimi i ekuivalences se mallit  
 
Për ti ndihmuar mbajtësit të depos për të vedosur nëse ndonjë produkt A është ekuivalent me 
produktin B ai duhet ti merre parasysh këto pyetje;  
 
1  A janë A dhe B reciprokisht të këmbyeshme? 
2  A do të mund klienti të porosis A të pranoj B dhe anasjelltas? 
3  A mund ti dalloje A nga B dhe për cfare aresyeje? 

 
Nese pergjigja ne dy pyetjet e para eshte PO dhe në të tretën JO atëherë supozojmë se A dhe B 
kanë kodin e njejtë 8 shifrortë artikullit, këto mund të konsiderohen si ekujvalente për qëlime të 
deponimit të zakonshëm. 
 
 
 
 
6.4 Aplikimi për Deponim të zakonshëm  
 
Normalisht mabjtësi I depos duhet të aplikojë në të njejtën kohë edhe për bashkë-deponim dhe 
autotizim për depo doganore. Kur të aplikon për përdorim të depos së përbashkët ai duhet të 
sigurojë informata të mjaftueshme ne mënyrë që të mundëson Doganen të bejë krahasim në mes 
të mallrave. Ai duhet të deklarojë faktet në lidhje me ekuivalencen e mallit dhe mallrat e depos 
doganore dhe të propozojë se si mund të bëhet kontrollimi (p.sh. specifikat teknike apo mostër).  
 
Dogana do te jete e kenaqure nese sistemi apo shenimet mund te identifikojne, monitorojne dhe 
korigjojne llogarine e mallerave te cilat jane të deponuara në depon e zakonshme. Të dhënat 
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dhe/ose sistemi I shënimeve duhet të përmbajnë  masa sigurie që të parandalojn largimin e 
qarkullimit të lirë të mallrave të cilat iu nënshtrohen restriksioneve (p.sh. mallrat që janë importuar 
ne qarkullim të lirë pa licencë valide). Dogana duhet të sigurojë që autorizimi për deponim të 
përbashkët nuk do të ndikojë në procedurat e deponimit apo në procedurat e mëvoneshme (p.sh. 
nuk përdoret më dhe tentonë shmangë masat anti-dumping).  
 
6.5 Deponimi i rëndomtë dhe rregullimi i mallrave 
 
Variantat mund të paraqitë kur shuma e mallerave me statut të ndryshëm doganor, ndryshon kur 
të bëhet krahasimi në mes të të dhënave të stoqeve dhe ekzaminimit fizik. (kjo nuk i referohet 
mallrave kur janë pranuar për herë të parë –shiko paragrafin 3.8). cfarëdo ndryshimi duhet të 
hetohet dhe të dhënat duhet të rregullohen sipas shpjegimit.)  
 
Sidoqofte nese nuk ka ndonje shpjegim te posacem  duhet te aplikohet sic vijon me poshte; 
  
(a) Mungesa (rregullimet negative) duhen te hiqet nga statuti vendore kur ka balanc pozitiv.  
Nëse rregullimet e stoqet harxhojnë statusin vendor, balance që mbetë të rregullimeve duhet të 
bëhet kundrejtë mallrave jo-vendore. Kjo nënkupton plotësimin e një deklarate për qarkullim të 
lirë . 
 
(b) Tepricat (rregullimet pozitive) duhet së pari të shtohet te stoqet e mallrave vendore, përveq 
nëse teprica ka egzistuar edhe kur mallrat janë future për herë të parë në depo. 
 
Tepricat dhe mungesat mund të jenë “off-set” kjo nënkupton, të rregullohen për njëra tjetren, nëse 
mallrat në fjalë janë ekujvalente. 
 
6.6 Trajtimi i mallrave ekuivalente (përfshirë edhe deponimin e e zakonshëm) gjatë largimit 
 
Kur të largohet deponimi i përbashket nga deponimi doganor duke përdorur ndonjë nga 
procedurat të parapara në paragrafin 8.1, the mbajtësi i depos /deponuesi mund të deklarojë si 
prodhime vendore ose të jashtme, cila do te ishte me fitimprurëse. Kjo aplikohet vetëm nëse 
statusi i mallrave të shprëndara që largohen kurr nuk e kalojnë sasin e mallrave të paraqitura në 
të dhënat e stoqeve. 
 
Kjo vlen gjithashtu për mallrat e jashtëm dhe vendore të cilat janë indentifikuar ndaras, përderisa 
ato janë ekuivalent sic është specifikuar në paragraf 6.2. 
 
 
 
 
6.7 Deponimi i zakonshëm i mallrave që potencialisht mund ti nënshtrohen trajtimit favorizues 
përgjatë largimit 
 
Nëse mbajtësi I depos /deponuesi importon mallra dhe dëshiron që të merr taksën preferenciale 
kur ai I dërgon mallrat në qarkullim të lirë, ai dhuet te kete kujdes gjate konsiderimit te deponimit 
te perbasgket. Nese ia perfshin keto mallera ai duhet te pergadited te humb të drejtën për trajtim 
preferencial, pasi që ai nuk mund të barazoj mallrat që hiqen prej vërtetimit preferencial dhe të 
kërkoj një shkallë të zvogluar. Kështu që ai duhet taksat e plota. 
 
Sidocofte, Dogana mund te lejoje deponimin e perbashket te mallrat preferenciale nese ato jane 
ekuivalent sipas specifikave te paragrafit 6.2 dhe 6.3 dhe origjina  e mallerave nga eksportuesi I 
njejte dhe vendi I njejte. Ne keto rrethana deponimi I perbashket nuk duhet te ndikoje ne trajtimin 
preferencial.  
 
6.8 Shkatrrimi apo humbja e pazëvendësueshme e mallrave 
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Kur mallrat e deponuara, te cilat jane të bashkë – deponuara me mallera te tjera jane subjekt I 
Shkatrrimi apo humbjes së pazëvendësueshme të mallrave, mabjtësi I depos duhet te siguroje 
doganes evidencen me specifikat e sasise se mallerave te deponuara dhe dhe mallrat jo të 
deponuara.  
Nese ai nuk mund te siguroje evidence te till  (për shembull për mallrat në deponim të 
zakonshëm), ai duhet te krijoj shumën e mallrave të deponuara te cilat jane shkaterruara apo 
humbura duke I referuar pjesës së mallrave të deponuara që mbahen në depo gjatë kohës kur 
humbja ka ndodhur. 

 
7. Transferi i mallerave nen procedurat e deponimit doganor  

 
7.1 Në përgjithësi  
 
Autorizimi i deponimit doganore do të specifikoje se në cfarë kushte mund të bëhet lëvizja e 
mallrave nën procedurat deponimit doganor në mes të vendeve të ndryshme (transferi). Keto 
transfere do të jenë subjekt i mbajtjes së shënimeve.  
 
7.2 Llojet e transeferve dhe kushtet  
 
(a) Transferi në mes të vendeve të ndryshme destinuar në autorizimin e deponimit doganor  
(depo me multi lokacione) mund të bëhet pa ndonjë formalitet doganor. Transferi duhet të hyjë në 
të dhënat e stoqeve. 
 
(b) Transferi prej zyres se pranimit deri në procedurën e vend deponimit duhet të bëhet  
nën mbulesën e deklaratës për hyrje në procedurën IM 7. 
 
Kur të autorizohet transferi në perputhje me Nenin 8.3 te Udhëzimit Administartive të cilat 
përcaktojnë dispozitat për procedura doganore, një referencë për këtë nen 8.3 duhet të partaqiten 
në kutin 44 dhe IM 7. 
 
(c) Transferi deri tek zyret e daljes me qëllim të rieksportimit mund të bëhet nën procedurën e 
deponimit doganor (deklaraten eksportuese EX 3). Ne kete rast, procedura nuk do te shkarkohet 
perderisa mallerat e deklaruar per rieksport nuk e kan lëshuar Kosoven. (pjesa 8)   
 
Prova se mallerat e deklarauar per rieksport kan leshuar Kosoven duhet te behet ne tri kopje te 
DUD, e vërtetuar prej ayrës doganore dalëse, zyrja e daljes mund të certifikojë nisjen fizike në 
dokumentin adminsitartiv apo komercial.  
 
Shkarkimi duhet të autorizohet sipas Nenit 8.4 të Udhëzimit Administartiv I cili përcakton 
dispozitat për procedura doganore, që I referohen Nenit 8.4 duhet të shkruhen në kutizën 44 të 
EX 3 apo në dokumentin komercial apo administrative  
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8. 8. Menjanimi nga depot doganore 
 
8.1 Menjanimi nga depot 
 
Menjanimi do te thote menjanimi I mallrave nga procedura e vendosjes ne depo doganore. Kjo 
mund te perkoje me largimin fizik te mallrave nga lokalet e depove ose mallrat fizikisht mund te 
ngelin ne lokalet e depove. 
 
Mallrat mund te menjanohet per: 
 

• Qarkullim te lire; 
 

• Ri-eksport jashte Kosoves; 
 

• Transferim ne ndonje procedure tjeter doganore me efekt ekonomik (si lirim per perpunim 
te brendshem); 

 
• Levizja ne ndonje vend tjeter ne Kosove;  

 
• Shkaterrim nen mbikqyrjen doganore. 

 
Menjanimi poashtu perfshin transferin e mallrave prej nje depo ne tjetren (shih pjesen 7) sidhe 
levizjet e perkohshme (shih pjesen 5).  
 
8.2 Ku duhet paraqitur deklaraten (DUD-in) 
 
Deklaratat per menjanim duhet te plotesohen dhe te nenshkruhen dhe pastaj te dergohen se 
bashku me dokumentat tjera (liqencat etj) tek zyra e shkarkimit.  
 
8.3 Menjanimi I mallrave per qarkullim te lire 
 
a) Plotesimi I deklarates 

 
Per te menjanuar mallrat prej procedures se vendosjes ne depo doganore per ti vendosur at one 
qarkullim te lire, kujdestari I depos/depozituesi duhet te deklaroje mallrat ne DUD tek zyra e 
shkarkimit. Fushat ne vijim duhet te plotesohen veqanerisht me informatat e paraqitura me 
poshte: 
 
Fusha  Informatat e duhura 
1 Ne ndarjen e pare shifra IM dhe net e dyten shifra 4. 
8  Emir dhe adresa e personit ne emer te te cilit do te paguhen tatimet sidhe numri I tij I 

TVSh-se, nese posedon nje te tille. Ky mund te jete ndonje person tjeter pervec 
kujdestarit te depos/depozituesit. 

31  Pershkrim te mjaftueshem te mallrave per te mundesuar identifikimin e tyre. 
37  
 

Shifren e Procedures Doganore (CPC) ne serine 40 ose 42. Shifra e perdorur do te 
varet nga mallrat jane subject per lirim (40) ose jo (42). Kodi I dyte dy-shifror 
(procedura paraprake) do te jete ne te shumten e rasteve 71. Duhet te dihet se shifra 
71 nuk guxon te perdoret aty ku mallrat fillimisht jane vendosur ne procedure doganore 
me efekt ekonomik (IPR, OPR, PCC). Ne kete rast shifra per proceduren doganore me 
efekt ekonomik duhet te shenohet ne vend te te kodit 71. Per shembull, lirimi per 
qarkullim te lire te mallrave te siguruar ne sistemin e IPR-suspension system dhe me 
pas vendosur ne proceduren e depove doganore duhet te jete 4051 dhe jo 4071 
(veprimi I pare 5100; veprimi I dyte – 7151; lirimi per qarkullim te lire – 4051).  

44  
 

Referencat e autorizimit te vendosjes ne depo doganore, adresa e depos doganore ne 
fushen 49 sidhe shifra e zyres mbikqyrese per depon specifike 
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49  Numri identifikues I depos doganore ku jane vendosur mallrat nen proceduren e depos 
doganore 

 
 
b) Deshmite e nevojshme per menjanim te mallrave per qarkullim te lire  
 
Kujdestari I depos nuk guxon te lejoje mallin te nxirret nga depo derisa te marrë deshmi se 
Sherbimi Doganor ka liruar mallin per qarkullim te lire. Perndryshe, ai mund te jete pergjegjes per 
te gjitha tatimet e duhura. 
 
Deshmi per lirimin Doganor te mallrave mund te jete: 
 

• Nje kopje e IM 4 e qertifikuar nga Dogana; ose  
 

• Njoftim menjanimi qertifkuar nga Dogana. 
 
c) Data prej se ciles aplikohen masat tarifore (kurset e tatimeve, anti-dumbing dhe 
restrikcionet per liqencim) 
 
Masat qe aplikohen jane ato ne zbatim ne kohen e pranimit te deklarates doganore per qarkullim 
te lire nga zyra mbikqyrese, pa marre parasysh se kur planifikohet te menjanohen mallrat nga 
depot. 
 
Te gjitha liqencat e importit dhe qertifikatat e preferences te duhura duhet te paraqiten me 
deklaraten per qarkullim te lire IM4.  
 
d) Mallrat LPB te rikthyera per qarkullim te lire 
 
Depozituesi mund te kete vendosur ne depo (apo te kee blere ne depo) mallra per eksport jasht 
Kosoves, nen proceduren LPB. Tatimi per pagese zakonisht eshte shuma e liruar apo e paguar 
me rastin e futjes se mallrave nen proceduren LPB.  
 
Mallrat LPB te kthyera per qarkullim te lire u nenshtrohen pagesave me interes kompenzues.  
 
e) Llogaritja e pagesave te detyrimeve 
 
Pagesat e tatimeve per mallrat mund te llogariten duke perdorur elementet ne vijim: 
 

• Pershkrimin tarifor dhe kursin e tatimit; 
 

• Sasine; dhe/ose 
 

• Vleren 
 
Keto elemente duke perfshire kursin zyrtar te kembimit (te publikuar nga Dogana) qe eshte 
aplikuar me rastin e menjanimit te mallrave nga depot doganore duhet te perdoret. Kjo eshte 
koha kur eshte pranuar deklaracioni IM 4 nga ana e zyres mbikqyrese qe zakonisht eshte data e 
paraqitjes se ketij deklaracioni. 
 
Kjo rregull aplikohet perveq ne rastet kur: 
 
(a) largimet behen nga depot e tipit D ku rregullat e vleresimit per tatimet doganore caktohen me 
futjen ne proceduren e vendosjes ne depo doganore (perveq nese kujdestari I depos kerkon 
perdorimin e atyre te aplikueshme gjate menjanimit) dhe  
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(b) kur kerkesa behet per te marrë parasysh vleren, sasine dhe natyren e mallrave para se te 
behet ndonje nga veprimet e duhura (shih Pjesen 4). 
 
Me keto kerkesa llogaritja e tatimit bazohet ne kurset ne zbatim qe ne momentin e pranimit te 
deklaracionit per proceduren e vendosjes ne depo. Shpenzimet e vendosjes ne depo dhe 
shpenzimet e trajtimit mund te perjashtohen nga vlera per tatim nese eshte e mundur te behet 
dallim mes shpenzimeve shtese dhe cmimit te mallrave te paguara ose per tu paguar.   
 
f) Menjanimi I mallrave nga depot e llojit D për lirim për qarkullim të lirë duke përdorur 
Procedurën e Zhdoganimit Lokal (LCP) 
 
Per te perdorur kete opcion, autorizimi per depo doanore duhet te perfshije aprovimin per te 
perdorur LPC-ne. Nen LPC, mallrat mund te menjnaohen me plotesimin e hapave ne vijim:  
 
Hapi  
 

Veprimi per tu zbatuar 

1  
 

Duhet te behet nje shenim I duhur net e dhenat e depos; 

2  
 

Deklaracioni IM 4, qe permban te gjitha detajet e transakcionit, duhet te paraqitet tek 
zyra mbikqyrese jo me vone se sa dita e peste e punes e muajit vijues.  

 
g) Kurset e preferences tarifore ose Kuotes tarifore  
 
Depozituesi mund te kerkoje kursin zero te tatimeve sipas preferences tarifore ose kuotes 
tarifore.  
 
Nese ai menjanon nje pjese te dergeses se importuar per qarkullim te lire dokumenti I 
preferences duhet te paraqitet me rastin e menjanimit te pare. Nje kopje e dokumentit duhet te 
paraqitet per menjanimet pasuese nga dergesa e njejte e importuar.  
 
Aty ku ekziston kutota, dhe bëhet kërkesë për lirim të kuotes tarifore kur mallrat jane future per 
qarkullim te lire duke shenuar numrin serik te kuotes tarifore ne fushen 39, kjo duhet te vërtetohet 
ne pjesën e sipërme, me të kuqe, me fjalet “Kuota Tarifore”.   
 
Verejtje: Te gjitha importet preferenciale duhet te kontrollohen. Aty ku kontrollat tregojne se malli 
nuk kualifikohet per trajtim preferncial tarifor, do te paguhen tatimet ne kurs te plote (jo-
preferncial). Kur nje depozitues ben nje deklaracion doganor si perfaqsues indirekt, te dy 
kujdestari I depos dhe depozituesi jane se bashku dhe rreptesisht pergjegjes per borxhet.  
Legjislacioni i Kosoves lejon mbledhjen e tatimeve per nje periudhe me afat 3 vjet pas importimit 
te mallit. 
 
h) TVSH e Importit per pagese 
 
TVSH e Importit eshte valide per pagese pasi te jene menjanuar mallrat nga depot doganore 
perveq nese mallrat kualifikohen per lirim per TVSH importi. 
 
8.4 Menjanimi I mallrave per ri-eksport 
 
a) Plotesimi I deklaracionit 

 
Per te menjanuar mallrat nga procedura e vendosjes ne depo doganore me qellim te ri-
eksportimit, depozituesi duhet te deklaroje mallrat me DUD tek zyra mbikqyrese. Ne veqanti 
duhet te plotesohen fushat e dhena me poshte me informatat ne vijim: 
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Fusha  Informatat e duhura 
1 Ne ndarjen e pare duhet shkruar EX kurse ne te dyten shifra 3. 
8  Emri dhe adresa e personit ose kompanise se caktuar sidhe numri I tij I TVSH-se nese 

posedon nje te teille. Ky mund te jete person/kompani tjeter veq asaj te depozitorit. 
31  Pershkrim te mjafteshem te mallrave qe mundeson identifikimin e tyre.  
37  
 

Kodin e procedures doganore (CPC) ne serialin 31. Kodi I dyte dy-shifror (procedura 
paraprake) net e shumten e rasteve do te jete 71. Duhet te jete e ditur se kodi 71 nuk 
guxon te perdoret nese mallrat fillimisht jane vendosur ne procedure doganore me 
efekt ekonomik (IPR, PCC). Ne raste te tilla, kodi I procedures doganore per 
procedurat me efekt ekonomik duhet te shenohen ne vendin e caktuar. Per shembull, 
ri-eksporti I mallrave nen proceduren IPR-suspension system dhe me pastaj te 
vendosura nen proceduren e depove doganore do te ishte 3151 dhe jo 3171 (veprimi I 
pare – 5100; veprimi I dyte 7151; ri-eksporti – 3151). 

44  
 

Referncat e autorizimit te depos doganore, adresa e depos doganore ne fushen 49 
sidhe shifra e zyres mbikqyrese per depon e caktuar 

49  Numri identifikues I depos doganore ku jane vendosur mallrat nen proceduren e 
vensosjes ne depo doganore 

 
b) Deshmi per ri-eksport 
 
Mallrat e menjanuara per ri-eksport nuk duhet te fshihen nga regjistrat e asortimentit derisa te 
pranohet deshmi bindese per ri-eksport. Keto deshmi duhet te jene: kopja 3 e DUD-it, vertetuar 
nga zyra doganore dalese, qe verteton kalimin fizik te mallrait jashte kufirit. 
 
c) Levizja e mallit ne zyren doganore dalese nen proceduren e magazinimit doganor 
 
Dogana mund te lejoje, si pjese e autorizimit te magazinimit doganor, levizjen e mallrave prej 
lokaleve te depos doganore ne zyren doganore dalese nen proceduren e magazinimit doganor 
(shih paragrafin 7.2 (c)). Kjo ofron perparesi sepse nuk kerkohet deklaracion i Tranzitit per te 
mbuluar levizjen e mallit tek pika dalese nga Kosova.   
 
Sidocofte, kujdestari i depos/depozituesi ngelet pergjegjes per mallrat dhe pergjegjesia e tij 
perfundon vetem atehere kur ati te marrë deshmi te duhur se mallrat jane ri-eksportuar (shih 
paragrafin 8.4 (b)). Keto deshmi duhet ti mbaj kujdestari I depos/depozituesi.   
Perndryshe, ai duhet perdorur proceduren e Tranzitit per te levizur mallrat prej depos se tij 
doganore deri tek zyra doganore dalese (shih paragrafin 8.5). 
 
8.5 Levizja e mallrave duke perdorur proceduren e Tranzitit 
 
Kujdestari I depos/depozituesi mund te perdore proceduren e transportit nese deshiron ti levize 
mallrat nga depo doganore ne ndonje vend tjeter ne Kosove. 
 
Deklarata e Tranzitit duhet te paraqitet tek zyra e nisjes (zakonsht zyra e shkarkimit). Kujdestari i 
depos nuk guxon te lejoje levizjen e mallrave nga depoja derisa te proanoje deshmi se Dogana 
ka pranauar deklaracionin e Tranzitit dhe kane liaruar mallrat. Deshmia duhet te jete kopje e 
deklaracionit te Tranzitit vertetuar nga Dogana.  
 
Nese kujdestari I depos nuk ofron këtë dëshmi kjo do të thotë se ai nuk ka plotësuar 
detyrimet e tij ne baze te autorizimit te magazinim doganor dhe kjo e ben ate pergjegjes 
per tatimet e mundshme per tu paguar.  
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8.6 Menjanimet per procedurat tjera doganore me efekt ekonmik 
 
a) Plotesimi I deklarates 

 
Per te menjanuar mallrat nga procedura e magazinimt doganor me qellim te kalimin ne ndonje 
procedure tjeter doganore me efekt ekonomik, kujdestari I depos/depozituesi duhet te deklaroje 
mallrat me DUD tek zyra shkarkuese. Ne vecanti duhet te plotesohen fushat ne vijim me 
informatat e shenuara me poshte: 
 
Fusha  Informatat e duhura 
1 Ne ndarjen e pare IM kurse net e dyten shifra 5 (PB-sistemi i pezullimit), 4 (PB-sistemi 

i rikthmit) ose 9 (PCC). 
8  Emri dhe adresa e personit ose kompanise specifike dhe numri I TVSH-se, nese 

posedon nje te tille. Ky mund te jete person/kompani tjeter perveq kujdestarit te 
depos/depozituesit. 

31  Pershkrimi I mallit ne perputhje me kerkesat e dhena ne autorizim IPR/PCC. 
37  
 

Kodin e procedures doganore (CPC) ne 51 (PB-sistemi i pezullimit), 41 (IPR-draëback 
system) ose seritë 91 (PCC). Kodi I dyte dy-shifror (procedura paraprake) do te jete 
71.  

44  Referencat e autorizimit IPR/PCC sidhe shifran e zyres mbikqyrese.  
49  Numrin identifkiues te depos doganore ku jane vendosur mallrat nen proceduren e 

magazinimit doganor 
 
 
b) Evidenca per menjanimin e mallrave me qellim te vendosjes ne prcedura tjera me efekt 
ekonomik 
 
Para se te lejoje kujdestari I depos mallrat te largohen nga depo e tij, ai duhet te kete deshmi se 
ato jane future ne procedure te re. Deshmia konsiston nga kopja e deklarates IM 4, IM 5 ose IM 9 
e vertetuar nga Dogana. 
 
8.7 Menjanimi nga depot doganore per shkaterrim te mallit 
 
a) Plotesimi I deklarates 
 
Per te menjanuar mallrat nga procedura e magazinimit doganor me qellim te shkaterrimit te mallit 
(per arsye se eshte demtuar ose I ka dale afati per shembull) kujdestari I depos/depozituesi duhet 
te deklaroje mallin me DUD tek zyra e shkarkimit. Fushat ne vijim duhet plotesuar me informatat 
e meposhtme: 
 
Fusha  Informatat e duhura 
1 Ine ndarjen e pare Im kurse net e dyten shifra 9. 
8  Emri dhe adresa e personit dhe numri I TVSH-se nese posedon te tille.  
31  - Pershkrim te mjaftueshem te mallit qe mundeson identifikimin e mallit; 

- Detaje te vendit te destinaur dhe mjetet e shkaterrimit.  
 

37  
 

Kodin e procedures dodganore (CPC) ne serialin 93. kodi I dyte dy-shifror (procedura 
paraprake) net e shumten e rasteve do te jete 71. duhet te dihet se shifra 71 nuk 
guxon te perdoret kur mallrat fillimisht jane vendosur ne ndonje procedure doganore 
me efekt ekonmik (PR, OPR, PCC). Ne keto raste kodi I procedures doganore (CPC) 
per proceduren doganore me efekt ekonomik duhet te shenohet ne vend te shifres 
71. Per shembull, shkaterrimi I mallrave nen PB-sistemi i pezullimit dhe me pastaj 
vendosur nen proceduren e magazinimit doganor do te ishte 9351 dhe jo 9371 
(veprimi I pare – 5100; veprimi I dyte – 7151; shkaterrimi 9351) 
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44  
 

Referencat e autorizimit te magazinimit doganor, adresa e depos doganore ne fushen 
49 sidhe shifra e zyres mbikqyrese per ate depo 

49  Numri identifikues I depos doganore ku jane vendosur mallrat nen proceduren e 
magazinimit doganor  

 
b) Deshmi per menjanim me qellim te shkaterrimit 
 
Para se te lejoje kujdestari I depos qe mallrat te menjanohen nga depoja e tij, ai duhet te kerkoje 
dhe te posedoje me deshmi se ato jane future ne procedure te re. Deshmia konsiston nga nje 
kopje e deklarates IM 9, verifikuar nga Dogana dhe paraqitur nese deshirojne te marrin pjese 
gajte shkaterrimit te mallit.   
 
8.8 Pergjegjesite e kujdestarit te depos gjate menjanimit 
 
Me rastin e pranimit te deshmise se lirimit nga Dogana (kopja e deklarates) kujdestari I depos 
duhet te kontrolloje nese detajet e mallrave ne deshmi perputhen me te dhenat aktuale per 
mallrat ne depo. Te gjitha mosperputhjet duhet te zgjidhen me depozituesin ose furnizuesin e 
deshmise. 
 
Ai duhet te perfshije detajet ne vijim ne regjistrat e asortmentit:  
 

• Numri dhe pershkrimi i pakove; 
 

• Sasia; dhe 
 

• Referenca identifikuese e deshmise per menjanim te mallrave, per shembull data e 
pranimit sidhe numrin refereus te deklarates. 

 
Kjo duhet te plotesohet para se te menjanohen mallrat.  
 
8.9 Mbyllja e llogarive 
 
Kujdestari i depos duhet te balancoje dhe te mbylle raportin e materialit pasi te jene regjistruar te 
gjitha mallrat si te menjanuara nga depoja. 
 
Nese mallrat e njejta jane futur ne depo doganore me deklarata te ndryshme ato duhet te 
shkarkohen me deklaraten me te hershme pasi te jene menjanuar nga depot doganore. Nese ai 
deshiron te shkarkoje malin e menjanuar me nje deklaracion specifik, ai duhet te kontakoje zyren 
e tij mbikqyrese. 
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9. Aplikacioni pwr autorizim pwr tw drejtuar njw depo doganore 
 

 
 
 
 
 
 

 
UNMIK CUSTOMS SERVICE 

SHËRBMI DOGANOR I UNMIK-ut
CARINSKA SLUŽBA UNMIK-a 

 

 
APLIKACIONI PWR AUTORIZIM QW TW PWRDORET  

PROCEDURA E DEPONIMIT DOGANOR  
 

1. Aplikuaesi 
Shkruani emrin e plotw dhe adreswn e aplikuaesit. Aplikuesi wshtw personi tw cilit I lwshohet autorizimi. 
 
 
 
 
2. Lloji I Depos  
Tw tregojw njwrin prej llojeve: lloji  A, C apo D 
 
3. Vendi(et)qw do tw pwrdoret si depo doganore 
Shkruani saktwsisht vendin apo vendet apo pjeswt e ndertesave tw cilat do tw pwrdoren si depo doganore. Nwse e nevojshme 
bashkangjit edhe njw hartw tw vendit. 
 
 
 
 
4. Lloji I aplikacionit  
Lloji I aplikacionit duhet tw shkruhet.llojet janw dhwnw me sa vijon. 

 Aplikacioni I parw 
 Aplikacioni pwr modifikim apo riautorizim  

(gjithashtu duhet tw shkruhet edhe numri I autorizimit) 

5. Vendi dhe llojet e tw dhwnave 
Shkruani vendin e tw dhwnave. Tw dhwnat nwnkuptojnw: the data containing all the necessary information and technical details, 
enabling the Customs Service to supervise and control the customs warehousing procedure. 
 
 
 
6. Period of validity of the authorisation 
Indicate in( a) the date on which you wish the authorisation to commence. A date of expiry of the authorisation may be suggested in 
(b). If you do not suggest a date of expiry, the customs will supply one. 
 
 (a) 

 
 (b)  
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7. Goods to be placed under the customs warehousing procedure 
- Tariff code: according to the Kosovo customs tariff (eight digits) 
- Description: the trade and/or technical description 
- Quantity: enter the estimated quantity of the goods to be placed under the procedure 
- Value: enter the estimated value in euro of the goods to be placed under the procedure 

Tariff Code Description Quantity Value 
    
    
    
    
    
8. Customs office(s) 
Indicate the suggested customs office(s) 
(a) of entry 
 

 

(b) of discharge 
 

 

(c) of supervision 
 

 

9. Simplified procedures 
(a) At entry for the procedure 

If it is intended to use a simplified entry procedure, indicate at least one of the following: 

 Incomplete declaration 
 Simplified declaration procedure 
 Local clearance procedure 

(b) For discharging the procedure 
If it is intended to use a simplified discharge procedure, indicate at least one of the following: 

 Incomplete declaration 
 Simplified declaration procedure 
 Local clearance procedure 

10. Transfer 
If a transfer of goods or products is intended, indicate which transfer formality is proposed 

 Transfer without customs formalities between different places designated 
in the authorisation applied for 

 Transfer from the office of entry to the applicant’s or operator’s facilities 
or place of use under cover of the declaration for entry for the customs 
procedure 

 Transfer to the office of exit with a view to re-exportation under cover of 
the customs procedure 

11. Deadline for lodging inventory of goods 
You can make a suggestion for the deadline for lodging an inventory of goods.  If you do not do so, customs will supply one. 
 
 
 

 32



 
12. Loss rate 
Give details, where appropriate, of loss rate(s) 
 
 
 
13. Storage of goods not under the procedure 
Where it is planned to use common storage state the eight-digit tariff code, commercial quality and technical description of the goods. 
In all other cases the trade and/or technical description is sufficient. 
 
 
 
14. Usual forms of handling 
Complete if usual forms of handling are envisaged. 

 
 
 
15. Temporary removal. Purpose: 
Complete if temporary removal is envisaged. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signed 
……………………………...……….. 
 
Name 
……………………………….………. 
 

 
 
 
 
 
Date 
………………………………………… 
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10. Authorisation to operate a customs warehouse 

 
 
 
 
 
 

 
UNMIK CUSTOMS SERVICE 

SHËRBMI DOGANOR I UNMIK-ut 
CARINSKA SLUŽBA UNMIK-a 

 

 
AUTHORISATION TO OPERATE 

A CUSTOMS WAREHOUSE 
 
 

Reference No. ………. of ………. 
This authorisation refers to the application dated …………………., ref. no. …………… 

 
1. Holder of authorisation 

 
 
 
 
2. Warehouse type 
 
 
3. Place(s) that may be used as warehouse 
 
 
 
 
 
4. Place and kind of records 
 
 
 
 
 
5. Goods to be placed under the customs warehousing procedure 
 

Tariff Code Description Quantity Value 
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6. Customs office(s) 
 
(a) of entry 
 

 

(b) of discharge 
 

 

(c) of supervision 
 

 

7. Simplified procedures 
 
 
 
 
 

8. Transfer 
 
 
 

9. Deadline for lodging inventory of goods 
 
 
10. Loss rate 
 
 
11. Storage of goods not under the customs warehousing procedure 
 
 
12. Usual forms of handling 
 
 
13. Temporary removal 
 
 

 
Stamp 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Signature …………………………..
 
Name ………………………...……. 

 

 
 
 
 
Date ……………… 
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11. List of usual forms of handling 
 
Unless otherwise specified, none of the following forms of handling may give rise to a different 8-
digit CN code. The usual forms of handling listed below will not be permitted if, in UNMIK-
Customs’ opinion, the operation is likely to increase the risk of fraud: 
 
Usual forms of handling which may not be permitted if UNMIK-Customs consider the 
operation is likely to increase the risk of fraud  
Ventilation, spreading-out, drying, removal of dust, simple cleaning operations, repair of packing, 
elementary repairs of damage incurred during transport or storage insofar as it concerns simple 
operations, application and removal of protective coating for transport  
Reconstruction of the goods after transport  
Stocktaking, sampling, sorting, sifting, mechanical filtering and weighing of the goods 
Removal of damaged or contaminated components 
Conservation, by means of pasteurisation, sterilisation, irradiation or the addition of 
preservatives 
Treatment against parasites 
Anti-rust treatment 
Treatment: 
 

• by simple raising of the temperature, without further treatment or distillation process; or 
• by simple lowering of the temperature; 

 
even if this results in a different 8-digit CN-code 
Electrostatic treatment, uncreasing or ironing of textiles 
Treatment consisting in: 
 

• stemming and/or pitting of fruits, cutting up and breaking down of dried fruits or 
vegetables, rehydration of fruits; or 

• dehydration of fruits even if this results in a different 8-digit CN-code 
Desalination, cleaning and butting of hides 
Addition of goods or addition or replacement of accessory components as long as this addition 
or replacement is relatively limited or is intended to ensure compliance with technical standards 
and does not change the nature or improve the performances of the original goods, even if this 
results in a different 8-digit CN-code for the added or replacement goods 
Dilution or concentration of fluids, without further treatment or distillation process, even if this 
results in a different 8-digit CN-code 
Mixing between them of the same kind of goods, with a different quality, in order to obtain a 
constant quality or a quality which is requested by the customer, without changing the nature of 
the goods 
Dividing or size cutting out of goods if only simple operations are involved 
Packing, unpacking, change of packing, decanting and simple transfer into containers, even if 
this results in a different 8-digit CN-code; affixing, removal and altering of marks, seals, labels, 
price tags or other similar distinguishing signs 
Testing, adjusting, regulating and putting into working order of machines, apparatus and 
vehicles, in particular in order to control the compliance with technical standards, if only simple 
operations are involved 
Dulling of pipe fittings to prepare the goods for certain markets 
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