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Viti 2012 - Rishikim
Gjatë vitit 2012 ekonomia kosovare ka vazhduar rritjen, gjë qe ka ndikuar në rritjen e tregtimit
të mallrave përmes kufirit. Përveç rritjes se sektorit privat edhe vazhdimi i investimeve
qeveritare në projektet publike ka ndikuar në rritjen e kërkesën, qe në aspektin e importit kjo ka
rritur të hyrat të cilat grumbullohen nga Dogana.
Gjithsesi viti 2012 ka pasur vështirësitë e tij, pasi kriza e vazhdueshme në eurozonë ka ndikuar
indirekt edhe në performancën e Doganës, për arsyet se një pjesë e konsumit të brendshëm
financohet nga remitancat të cilat vijnë nga eurozona dhe të cilat ndikojnë në mbledhjen e të
hyrave. Përkundër vështirësive të shumta në veri të vendit, të cilat shkaktuan edhe humbje të
të hyrave gjatë vitit 2012 si dhe indikatorëve global ekonomik në përgjithësi, dogana ka arritur
që të tejkaloj vitin e kaluar duke treguar progres ne vjeljen e te hyrave. Gjatë vitit 2012 dogana
ka arritur të mbledhë afër 845 milion euro, apo shprehur në përqindje 2.2% te hyra me shume se
vitin paraprak.
Tejkalimi i të hyrave përkundër vështirësive, është një tregues i qartë i punës dhe rritjes së
profesionalizmit të doganës.
Raporti i vitit 2012 prezanton punën e doganës gjatë tërë vitit dhe si i tillë tregon qartë se çka
është arritur gjatë këtij viti kundrejt parashikimeve në fillim të vitit. Gjithashtu ky raport tregon
qëllimet e caktuara nga menaxhmenti i doganës dhe të arriturat gjatë këtij viti.
Dogana e Kosovës gjatë vitit ka qenë pjesë e dialogut teknik me Qeverinë e Serbisë.
Marrëveshja e MIK-ut e lidhur në shkurt të vitit 2012 ka filluar të implementohet. Më 10 dhjetor
2012, dy pika të përbashkëta kufitare (Jarinje dhe Merdare) janë bërë funksionale të ndjekura
nga dy PKK tjera duke filluar nga 31 dhjetori 2012 (Bërnjak dhe Konqul). Për herë të parë që nga
19 shkurti 2008, stafi i Doganës së Kosovës përfaqësohet plotësisht në PKK Jarinje dhe Bërnjak,
duke aplikuar procedurat doganore sikur në vendkalimet tjera kufitare.
Me sukses ka përfunduar instalimi dhe funksionalizimi i sistemit të ri elektronik doganor të
quajtur ASYCUDA. Bizneset kanë filluar të përdorin mundësitë që ofron ky sistem dhe pritet që
gjatë viti 2013 të shohim utilizimin e plotë të sistemit.
Gjatë vitit 2012 Dogana ka arritur suksese në luftimin e aktiviteteve ilegale me qëllim të
mbrojtjes së shoqërisë dhe forcimit të shteti ligjor. Njësit anti-kontrabandë kanë ndërmarr mbi
180 operacione për ndalimin e aktiviteteve ilegale. Dogana në përgjithësi ka kapur mbi 1000
raste të kundërvajtjeve doganore ne shumën prej 1.3 milion Euro si dhe kemi ngritur 40 akuza
penale për shmangie nga taksat nga kompanitë e ndryshme. Zhvillim pozitiv është edhe rritja
e deklarimit të parave te gatshme gjate kalimit te kufirit si nga bizneset ashtu edhe nga
personat privat, ku vetëm gjatë këtij viti kemi pasur afër 1400 deklarime monetare. Përkundër
kësaj, Dogana ka konfiskuar mjete monetare në lartësinë prej 350,000.00 euro, si rezultat i mos
deklarimit te tyre. Sfera tjetër ku Dogana ka arritur rezultate është ndalimi i mallrave ilegale si
narkotikët (afër 200 kg) dhe armët (mbi 10.000 fishekë dhe 70 armë të kalibrave të ndryshme).
Oficerët doganor, si pjesa kyçe organizatës janë ata të cilët me mundin dhe përkushtimin e tyre
gjatë 24 orëve dhe 7 ditëve të javës punuan për të siguruar të hyrat, ofruar siguri dhe ambient
biznisor, prandaj suksesi i arritur gjatë këtij viti, ne pjesën me te madhe është meritë e tyre.

Naim Huruglica
Drejtori i përgjithshëm
DOGANA E KOSOVËS
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Vizioni

Administratë moderne me standarde të larta,
në shërbim të qytetarëve, ekonomisë dhe sigurisë.

Misioni
?
Mbrojtja e shtetit,
?
Mbrojtja e ekonomisë
?
Mbrojtja e qytetarëve
?
Lehtësojë tregtinë
?
Mbledhja e taksave doganore si: Taksa doganore, Tatimit mbi vlerën e shtuar, Akcizën për

Buxhetin e Kosovës;
?
Kontrollimi i importit dhe eksportit, mbrojtja e ekonomisë, mbrojtjen e markave tregtare

etj. Statistika të sakta mbi tregtinë me jashtë.
?
Luftimi i aktiviteteve ilegale,
?
rritja e sigurisë përmes prezencës në pikat kufitare;
?
luftimi i krimit kufitar dhe trafikut të drogës etj.
?
Mbrojtja e popullatës dhe ambientit, parandalimi i kontrabandimit të armëve dhe
substancave eksplozive.
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Vlerat
Dogana e Kosovës është e përkushtuar t'u ofrojë qytetarëve një shërbim të shkëlqyeshëm.
Marrëdhëniet, proceset biznisore dhe administrimi, bazohen në:
?
besim dhe respekt të ndërsjellë;
?
barazi dhe drejtësi;
?
integritet dhe ndershmëri;
?
transparencë dhe sinqeritet; dhe
?
mirësjellje dhe përkushtim.

Qëllimet Strategjike
?
Marrjen e vendimeve të duhura për të hyrat;
?
ofrimi i shërbimit të shkëlqyeshëm;
?
angazhimi në zbatimin e përgjegjshëm të ligjit;
?
transformimi i biznesit dhe aftësive ndërtuese; dhe
?
promovimi i qeverisjes së mirë.

DOGANA E KOSOVËS
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Strategjia 2012
Korniza e Strategjisë Operative punohet për një periudhë tri vjeçare kurse gjatë secilit vit
rishikohet dhe përshtatet sipas nevojave dhe sfidave të atij viti. Qëllimi i strategjisë përcakton
për secilën njësi objektivat, të cilat duhet të arrihen gjatë vitit.
Menaxhmentit i Doganës të Kosovës përmes strategjisë synon që në vazhdimësi të përmirësoj
performancën dhe arrij qëllimet e paracaktuara në secilin fillim vit, ashtu që në fund të vitit të
bëhet krahasimi i performancës kundrejt qëllimeve si dhe viteve paraprake.
Strategjia parasheh që njësite të kenë procedurat standarde të operimit të cilat janë
dokumente që përshtatura me legjislacionin dhe detyrat e secilës njësi. Në fillim të vitit 2012
Menaxhmeti i doganës përcaktoj gjashtë (6) qëllime kryesore për këtë vit. Ato ishin:

Qëllimi 1

Qëllimi 2

Mbledhja e
të hyrave

Promovimi i
komunikimit
dhe bashkëpunimit

Qëllimi 4

Qëllimi 5

Përmirësimi ne
përmbushjen dhe
lehtësimi i
aktivitetet
ekonomike.

Vendosja e
infrastrukturës
doganore në dy
pikat veriore.

Qëllimi 3

Zhvillimi i
kapaciteteve
përbrenda
doganës dhe
implementimi i
fushave të
EU-Blueprint

Qëllimi 6
Zbatimit të ligjit në: a.
b.

c.
d.
e.
f.

DOGANA E KOSOVËS

Parandalimi dhe luftimi i kontrabandës
Zbatimi i strategjive të aprovuara kombëtare (strategjia
mbi sigurinë nacionale, strategjia mbi MIK-un, strategjia
kundër krimit të organizuar, strategjia kundër drogës,
etj.).
Hetimi i kundërvajtjet nën udhëheqjen e Prokurorit
publik.
Ngritja e kapaciteteve administrative që përkrahin
hetimet dhe funksionet e zbatimit të ligjit.
Zbatimi i Kodit të Etikës e në veçanti shtimi i masave në
luftën kundër korrupsionit.
Zbatimin e masave për mbrojtjen e pronësisë intelektuale
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Të Hyrat
Të hyrat nga detyrimet doganore (Dogane, Akcize dhe TVSH) janë rritur gjatë gjithë vitit 2012.
Dogana gjatë vitit 2012 saktësisht ka inkasuar 844,860,949.68 € ose 17,726,149.39 milion euro
më shumë se gjatë vitit 2011. Në vijim është tabela e cila ndan mbledhjen e hyrave sipas taksave
si dhe krahasimin me vitin e kaluar.

Importi
Për here te pare qe nga 1999, kemi pasur një ulje te importit krahasuar me një vit me herët. Te
dhënat tregojnë se si reflektim i kësaj situate, kemi me pak takse doganore dhe TVSH te
grumbulluar. Vlera e import për vitin 2012 është 2.360 miliard euro në krahasim me vitin 2011
kur ishte ne shumen prej 2.372 miliard euro. Vlerësohet se ne rënien e importit kane ndikuar disa
faktorë, siç janë:
?
Rënia e kërkesës
?
Rënia e investimeve te jashtme por edhe te brendshme
?
Çmimet me te ulëta ne tregun ndërkombëtar te disa produkteve kryesore ne import

(derivatet e naftës)
?
Mos funksionaliteti i plote i dy PKK në veri të Republikës së Kosovës dhe barrikadimi i
rrugëve nga banorët lokal, rruge te cilat që prej shtatorit 2011 vazhdojnë të mbeten
të bllokuara.
?
Aktiviteteve kontrabanduese ne pjesën veriore te Kosovës
Kurse nëse analizohet rritja e të hyrave vërehet se ndikimin kryesor është i koncentruar tek
akciza, gjë që ka mundësuar edhe tejkalimin e te hyrave krahasuar me vitin paraprak.
Rritja e mbledhjes së akcizës ka qenë e lidhur direkt me ndryshimet fiskale gjate gjysmë vjetorit
te dyte te vitit 2011, me qe rast ka filluar inkasimi i akcizës ne lojërat e fatit si dhe është lejuar
importi i veturave deri 13 vite te vjetra. Kuptohet se kjo nuk do te arrihej pa rritjen e kapacitetit
të doganës për të mbledhur taksat në brendi të vendit.
Aplikimi i akcizës ne lojëra te fatit ka sjelle ne buxhet 9.6 milion euro gjersa nga veturat janë
grumbulluar 4 milion euro me shume se gjate vitit 2011.
Ndryshimet e përmendura fiskale, ngritja e efikasitetit te Doganës, bashkëpunimi i ngritur
ndërkombëtar, etj., vlerësohet se janë disa nga Indikatorët qe kanë ndikuar që të tejkalohet viti
paraprak në lartësinë e prej 2.2% me shumë të hyra se viti 2011, edhe përkundër vështirësive
ekonomike dhe problemeve politike të cilat kanë ndikuar në të hyra. Sidoqoftë 2012 ka treguar
edhe një herë që Dogana e Kosovës tanimë është një institucion i cila arrin të garanton të hyrat
dhe arrin të ruaj një trend pozitiv të rritjes nëse krahasohet me të dhënat historike të 13 viteve
paraprake. Tabela e mëposhtme tregon qartë se lakorja e të hyrave është gjithmonë mbi vitin
paraprak.
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Eksporti
Gjate këtij viti kemi një rritje ne eksportin e rregullte prej 10% ne vlere por ulje te Ri-eksportit ne
masën prej -16%. Indikativë është rritja e vlerës se mallrave qe kane hyre ne procedurën e
magazinimit doganore, me një rritje ne vlere prej 20% krahasuar me vitin 2011, apo ne vlere te
mallrave ne shumen totale prej 627mil€ e qe i bie 26.6% e total vlerës se importit gjate vitit
2012.

Laboratori
Qëllimi kryesor i Laboratorit Doganore është kryesisht i bazuar në ndihmesën dhe përkrahjen
sa me profesionale te degëve dhe sektorëve te ndryshëm në Doganën e Kosovës, drejt
mbledhjes se taksave ne mënyrën ma të drejtë dhe më të mirë të mundshme, mbrojtjes nga
trafikimet ilegale si dhe pasqyrimit te një imazhi sa më profesional të Doganës se Kosovës në
përgjithësi. Janë kryer gjate vitit gjithsej 161 Analiza laboratorike për mallrat doganore, janë
angazhuar 14 laboratorë tjerë si dhe janë dhëne gjithsej 193 këshilla.

DOGANA E KOSOVËS
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Tarifa e integruar e Kosovës
TARIK 2012 është aplikuar me sukses dhe janë inkorporuar ndryshimet sipas vendimeve të
Qeverisë. Dogana gjatë vitit 2012 ka bërë ndryshimet e kodeve tarifore dhe përshkrimeve të
mallrave konform ndryshimeve të bëra në nomenklaturën e kombinuar të bashkësisë
Evropiane, dhe konform ligjeve aktuale në fuqi. Vendimet e marruara nga qeveria e gjatë vitit
2012 janë si në vijim:
-

Nr. 07/7 datë 23.05.20121 aplikimi i taksës se akcizës në thasë dhe qese, taksa e akcizës
3.00€ kg.
Aplikimi i akcizës në goma të përdorura për automjete taksa e akcizës 5.00€ për copë.
Nga shtatori i vitit 2012 me vendim të qeverisë Nr. 05/91 datë 12.09.2012 ka ndryshuar
taksa e akcizës gjegjësisht janë shtuar edhe tre kode të reja tarifore lidhur me thasët
dhe qeset bio-degraduese pa taksë të akcizës.

Lehtësirat për biznesin
Rritja e bashkëpunim me komunitetin e bizneseve, importues, eksportues, shoqata të
ndryshme është një ndër objektivat kryesor. Takimet dhe bisedat janë zhvilluar edhe me zyre të
huaja dhe ambasada për aplikimin dhe ofrimin e dokumentacionit të nevojshëm.
Dogana ka pranuar dhe shqyrtuar 848 kërkesa të cilat kanë te bejne me procedura me ndikim
ekonomik si dhe jane sjelle 22 aktvendime sipas detyres zyrtare dhe jane realizuar rreth 102
vizita subjekteve qe kane aplikuar per procedura me ndikim ekonomik. Mbikëqyrja e
vazhdueshme e këtyre subjekteve te autorizuara për proceduara, ne vazhdimesi ka mbajtur
nën kontroll hyrje-daljet dhe gjendjen e stoqeve të kompanive që shfrytëzojnë procedurat e
ndryshme si ajo e magazinimin doganor, përpunimin e brendshëm, përpunimin nën kontroll
doganor, importin e përkohshëm në përputhje me Kodin Doganor dhe Akcizave si dhe
Udhëzimin Administrativ Nr. 11/2009.
Më poshtë pasqyra e kërkesave nga ana e kompanive për të përfituar procedura te ndryshme:

Tabela 1 – Trendi i kërkesave nga kompanitë për procedura me ndikim ekonomik
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Lehtësimi i mëtejmë i procedura doganore për kompanitë, do të rritet gjatë vitit në vazhdim
pasi gjatë këtij viti përfundoj suksesshëm instalimi i programit ASYCUDA, i cili mundëson
shumë module që ndikojnë direkt në lehtësira si dhe procedura të thjeshtësuara doganore.

Menaxhimi i Integruar i Kufirit - MIK
Zyra e doganës për MIK gjatë vitit ka përfunduar me sukses të plotë një mori detyra, ku
themelimi i qendrës nacionale të kontrollit të kufirit ka qenë një prej detyrave që gjatë vitit
është përmbushur me sukses. Themelimi i kësaj qendre afron edhe më tepër agjensionet
kufitare dhe rrit sigurinë për qytetarët, kjo qendër është rezultat i Ligji për Kontrollin dhe
mbikëqyrjen e kufirit shtetëror (i cili shfuqizon Ligjin nr. 03/L-065 për Menaxhimin e Integruar
dhe Kontrollin e Kufirit Shtetëror).
Koordinatorit Nacional për MIK, Zv. Ministrit të MPB-së, z. Sasa Rasic, ka iniciuar krijimin grupi
punues ndër-agjenci në përbërje të përfaqësuesve të MPB-së, Policisë së Kosovës, Doganës së
Kosovës, Agjencionit të Ushqimit dhe Veterinarisë dhe përfaqësuesve të ICITAP, EULEX, IOM,
IPA projektit, me qëllim të hartimit të draftit të parë të Strategjisë dhe Planit të Veprimit për
MIK, grup punues i cili do të bëj Rishikimin e Strategjisë dhe caktimin e objektivave për Planin e
Veprimit për periudhën e ardhshme 2012-2017.

DOGANA E KOSOVËS
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Zhvillimi kapaciteteve përbrenda doganës
Dogana e Kosovës gjatë vitit 2012 investimin e parasë publike e ka orientuar drejt trendëve
ndërkombëtare të modernizimit dhe sofistikimit të organizatës. Integrimi i koncepteve
moderne të punës ka rritur nevojën për formulimin e projekteve kapitale të cilat përkrahim
zhvillimin e një administrate moderne. Ne buxhetin e shpenzimeve kapitale gjatë viti 2012 nuk
kemi pasur ndryshime ne buxhet te kategoria e shpenzimeve kapitale, vetëm se është aprovuar
kërkesa nga Ministria e Financave për ridestinim te mjeteve kapitale. Tabela e mëposhtme
sqaron investimet kryesore të bëra nga dogana gjatë viti 2012.

Tabela 2 – Projektet kapitale 2012

Projekti ASYCUDA
Në shtator të 2012 fillojë faza më e rëndësishme e projektit, respektivisht kalohet nga programi
i kaluar (TIMS) si dhe fillon implementimi në të gjitha degët doganore. Në fazën fillestare kemi
pasur problem të cilat janë tejkaluar shumë shpejt dhe tani ASYCUDA është operacionalizuar
100%. Nga data 24.10.2012 është implementuar llogariA parapaguese për subjektet e
autorizuara për depo doganore, që tani e tutje gjendja e stoqeve bëhet në mënyrë elektronike.
Gjithashtu brenda sistemit janë integruar selektivitetit i riskut në transit, procedura e
përpunimit nën kontroll doganor, manuali i vlerës si dhe ASYCUDA është funksionalizuar në
veri (Brnjak dhe Jarinje)

Bashkëpunimi Ndërkombëtar
Me qëllim të lehtësimit të tregtisë legjitime në njërën anë, parandalimin dhe luftimin e
kontrabandës së mallrave, narkotikëve, armëve, mallrave tjera të ndaluara dhe të kufizuara,
Dogana e Kosovës ka vendosur një bashkëpunim të mirë me autoritetet Doganore të vendeve
fqinje, vendeve të BE-së dhe më gjerë, të cilat bazohen në Marrëveshjet Bilaterale ndërqeveritare për bashkëpunim dhe ndihmë reciproke në çështje doganore.
Dogana e Kosovës ka nënshkruar gjithsej 10 Marrëveshje Bashkëpunimi me Administratat
Doganore të vendeve të rajonit, BE-së dhe më gjerë, ndërsa vetëm gjatë vitit 2012 janë
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finalizuar Marrëveshjet, si në vijim:
Më 13 qershor 2012 është nënshkruar Marrëveshje bilaterale në çështje doganore ndërmjet
Doganës së Kosovës dhe Administratës Kombëtare të Doganave dhe Tatimeve të Hungarisë.
Më 14 shtator 2012, është nënshkruar Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së
Kosovës dhe Qeverisë së Austrisë mbi bashkëpunimin dhe ndihmën reciproke në çështjet
doganore.
Më 3 dhjetor 2012 është nënshkruar Memorandumi për bashkëpunim doganor ndërmjet
Doganës së Kosovës dhe Doganës së Polonisë.
Dogana e Kosovës ka nënshkruar Protokolle për shkëmbim elektronik e të dhënave në paraarritje (aplikacioni SEED II, i financuar nga Komisioni Evropian), si në vijim
?
Me Shqipërinë - nënshkruar më 01.10.2010, ndërsa faza e dytë 18.06.2012
?
Me Malin e Zi - nënshkruar më 01.03.2010, ndërsa faza e dytë 20.04.2012
?
Me Maqedoninë - nënshkruar më 11.02.2011, ndërsa faza e dytë 05.10.2012

Gjithashtu, në kuadër të formalizmit të bashkëpunimit me agjencionet tjera vendore dhe
komunitetit të biznesit, Dogana e Kosovës gjatë vitit 2012 ka nënshkruar Memorandume të
bashkëpunimit, si në vijim:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DK – Imperial Tobacco ( 02.04.2012)
DK – Universiteti Publik 'Haxhi Zeka' (16.05.2012)
DK – Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës (10.05.2012)
DK – Inspektorati i Tregut (01.10.2012)
DK – Zyra për të drejtat e Autorit ( 18.10.2012)
DK – Posta dhe Telekomi i Kosovës ( 07.11.2012)
DK – Shkolla e Lartë Profesionale Tempulli (18.10.2012)
DK – Banka Qendrore e Kosovës (07.12.2012)
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Legjislacioni
Gjatë vitit 2012 Dogana e Kosovës në aspektin e legjislacioni ka punuar në dy drejtime kryesore,
ofrimin e këshillave dhe zgjidhjen e ankesave nga palët e ndryshme. Njëkohësisht, është bërë
zbatimi i planeve strategjike lidhur me zbatimin, harmonizimin dhe aplikimin efektiv të
legjislacionit të brendshëm, interpretimin e dispozitave të legjislacionit, përgatitjen e padive
disiplinore, azhurnimin e të dhënave.
Në kuadër të adresimit të ankesave, njësite e doganës kanë punuar me përkushtim për
funksionimin por edhe ne ruajtjen dhe forcimin e mëtutjeshëm të imazhit të Doganës së
Kosovës si brenda ashtu edhe jashtë saj. Konform këtyre përgjegjësive, dogana ka bërë të
gjitha përpjekjet e mundshme qe ankesat te cilat i ka përsipër ti kryej brenda afateve të
parapara ligjore si dhe konform kompetencave qe i posedon, andaj në këtë drejtim janë bërë të
gjitha përpjekjet të cilat konsistojnë, ne vendosjen e drejtë dhe korrekte të kërkesave për
Rishqyrtim por edhe përfaqësimin dhe mbrojtjen e interesave të Doganës se Kosovës në Bordit
të Pavarur për Rishqyrtime si dhe pranë Gjykatave vendore. Angazhimi i zyrtarëve ligjor të
doganës vërehet qartë pasi gjatë vitit 2012 është arritur qe pranë Gjykatës se lartë për
Kundërvajtje, të fitohen pothuaj se të gjitha lendet për të cilat është parashtruar ankesë ne
vendimet e Gjykatës komunale për kundërvajtje e të cilat kanë pasur të bëjnë me konfiskimin e
mjeteve monetare.
Gjatë vitit 2012, janë nënshkruar disa udhëzime administrative, përderisa në vazhdimësi ende
punohet në një numër të caktuar të draft propozimeve, komenteve, sqarimeve të akteve
nënligjore, ligjeve dhe projektligjeve si në vijim:
?
Projekt-ligje të finalizuara: 2
?
UA të nënshkruara: 6
?
UA të gatshme për nënshkrim: 9
?
UA të pezullura deri në një vendim të ri të ML: 3
?
UA në fazën e draftimit: 5
?
Qarkore të nënshkruara: 3

Këshillat ligjore
Zhvillim pozitiv gjatë vitit 2012 është rritja e numrit të kërkesave për këshilla ligjore në krahasim
me vitin paraprak. Të gjitha kërkesat e pranuara gjatë kësaj periudhe janë shqyrtuar brenda
afatit ligjor, dhe janë dhënë gjithsej 833, këshilla ligjore si në vijim:
?
833 kërkesa për këshilla ligjore
?
Përgjigjur në 363 kërkesa të palëve me shkrim.

- për subjekte jashtë Doganës : 188
- për subjekte brenda Doganës: 175
?
Përgjigjur në 466 kërkesa në formë verbale (konsultime me telefon dhe në zyrë) për
palët.
?
Këshillat e bartura nga muajt e kaluar: 0
?
Në procedurë të shqyrtimit/kërkesa të parashtruara: 4

17

DOGANA E KOSOVËS

RAPORTI VJETOR 2012

Ankesat
Gjatë vitit 2012 ne Dogana e Kosovës ka pranuar gjithsejtë 816 kërkesa për rishqyrtim, 85 kanë
qenë të bartura nga viti paraprak (total 901 lende ne shqyrtim), dhe nëse e krahasojmë me vitin
2011 ka pasur rënie te kërkesave për 453 kërkesa me pak (- 35%). Shikuar nga aspekti i natyrës
se kontesteve rezulton se kërkesat për rishqyrtim të vlerësimit të mallit kanë pësuar rënie për
336 kërkesa apo (- 47 %), që vërteton faktin se metoda e parë e vlerësimit është duke u aplikuar
më shumë së ne raport me vitin paraprak, po ashtu kjo rënie reflektohet edhe me kërkesat për
atakim te vendimeve te Kundërvajtjes, ku ka rënie prej 107 kërkesave (- 28 %) në raport me vitin
paraprak.
Gjatë vitit 2012 ka pasur një numër paksa më të vogël të ankesave në krahasim me vitin
paraprak, prandaj nga aspekti statistikor rezulton kjo gjendje faktike:

Tabela 3 – Natyra legjislative e lëndëve në procedurën ankimore

Mënyra e vendosje së këtyre konteksteve doganore, si dhe vlera e mallrave në procedurën e
kontestimin të ndara në dy kategori, të refuzuara dhe të miratuara (rikthim i mjeteve) janë të
paraqitura në tabelën në vijim

Tabela 4 – Mënyra e vendosjes së lëndëve ankimore nga dogana

Nga tabela vërehet një trend i dukshëm zvogëlimi i ankesave, që në të vërtet nëse krahasohet
me rritjen e të hyrave vërehet efekti direkt i vlerësimit më të mirë dhe një punë shumë më
efikase te degëve doganore. Gjithashtu edhe rritja e këshillave ligjore ka ndikuar në
vetëdijesimin e kompanive dhe në përgjithësi një punë shumë më efektive nga dogana në
mbledhjen korrekte të të hyrave. Dogana në strategjinë e saj parasheh një ulje të dukshme të
numrit të ankesave, përmes profesionalizimit dhe bashkëpunimit të rritur me biznesin në
përgjithësi.

Bordi i pavarur i ankesave
Gjatë vitit 2012 palët e pakënaqura me vendimet Doganës kanë shfrytëzuar të drejtën ligjore
për të vazhduar me procedurën e apelimit në Bordin e Pavarur për Rishqyrtime. Gjatë vitit 2012
janë mbajtur gjithsejtë 329 seanca dëgjimore, ne të cilat Doganën e kanë përfaqësuar oficeret e
autorizuar, këto seanca kanë qenë të ndara sipas natyrës se kontesteve dhe atë në:
DOGANA E KOSOVËS
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?
Rivlerësimit të mallit 160 ankesa
?
Kundërvajtje 134 ankesa
?
Pagesa e detyrimeve doganore 30 ankesa
?
Konteste tjera 5 ankesa.

Me tutje nga Bordi i Pavarur për Rishqyrtime, Dogana e Kosovës ka pranuar 228 aktvendime të
cilat janë vendosur si me poshtë :
?
Aprovime të ankesave 65,
?
Refuzime i ankesës 43,
?
Rivendosje 82,
?
Ankesa të aprovuara pjesërisht17,
?
Ankesa hidhen poshtë 16,
?
Pezullohen ankesat 5,

Gjatë vitit janë ekzekutuar shumica e aktvendimeve të sjella nga Bordi i Pavarur duke sjell
aktvendime për kthimin e mjeteve që arrijnë në vlerë financiare prej 424,443.35 Euro.

Përfaqësimet ne Gjykata
Përfaqësimet në Gjykata gjatë vitit 2012 kanë pasur një rrjedhë të mirë, nëse krahasohet me
vitin e kaluar ka pasur një rritje të numrit të seancave të mbajtura edhe pse kjo ende nuk është
ne nivelin e dëshiruar në kuptim të azhuritetit të Gjykatave për trajtimin e lëndëve doganore.
Sidomos kjo vërehet tek lëndët e karakterit civil ku numri i seancave është shumë i vogël në
krahasim me numrin e padive të ushtruara nga Dogana e Kosovës.
Statistika jep indikatorë që gjatë vitit 2012 kemi marr pjesë në 186 seanca gjyqësore, vlera
financiare e të cilave është 5.184,936.52 €uro dhe të cilat për nga natyra e kontesteve ndahen
në:
?
91 Seanca kanë qenë vepra penale;
?
82 Seanca konteste civile;
?
5 Ndërmjetësim;
?
6 Ekzekutim;
?
2 Kundërvajtje.

Nga Gjykatat vendore gjatë vitit 2012 janë pranuar gjithsejtë 155 aktgjykime, prej të cilave 99
janë të natyrës penale, 34 janë të natyrës civile dhe 22 janë kundërvajtje që lidhen me
konfiskimin e mjeteve monetare.
Nga aspekti i krahasimit me vitin 2012 kemi këtë gjendje statistikore:

Tabela 5 – Pasqyra e rasteve në gjykata
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Luftimi i Krimit dhe Kontrabandës
Dogana ka vazhduar përpjekjet për të luftuar kontrabandën dhe krimin ndërkufitar. Dogana
duhet të përshtatet pasi nga ne kërkohet përkushtim maksimal për investimin e besimit të
qytetarëve të Kosovës. Viti 2012 tregon qartë rritje e kapaciteteve, në këtë aspekt gjatë këtij viti
kemi konfiskuar mallra në vlerë mbi 1 milion euro, në gjykata për ekzekutim janë dërguar 48
raste, janë përpunuar analiza pas importuese për 793 subjekte afariste. Kemi kontrolluar mbi
200 bizneseve pas importit sipas indikatorëve të riskut. Kontrollet post-importuese në theks të
veçantë auditimet e aplikuara kanë përfunduar me 214 raporte kontrolli, janë nxjerre 186
aktvendime për inkasim në vlerë prej 2.432.378,13 €, janë arkëtuar dhe raportuar 368.404,82 €
ndërsa për tu arkëtuar edhe nga periudha e mëhershme kanë mbetur 7.315.660,90 € (shumë kjo
që është bartur në vitin 2013 për arkëtim).
Gjatë vitit 2012 Dogana ka arritur rezultate të theksuara kundrejt përmbushjes së qëllimeve të
paracaktuara. Viti 2012 karakterizohet me shtimin e angazhimit të stafit në terren në
organizimin e një numri të madh të aksioneve, ku të gjitha janë organizuar sipas koncepteve
moderne të “Aksione të udhëhequra nga inteligjenca”. Shtim të rasteve të kontrolleve në
brendi si dhe zbulimeve të mallrave të ndryshme komerciale të kontrabanduara, falsifikuara
dhe të dëmshme për shëndetin.

Mallrat e ndaluar
Gjatë vitit 2012 Dogana e Kosovës arritur të parandalojë një mori rastesh të tentim
kontrabandës me mallra të ndaluara si narkotikë, armë dhe municion, armë të ftohta si dhe
pajisje tjera përcjellëse të armëve (Karikatorë, dylbi etj).
Tabela në vijim paraqet këto të dhëna:

Tabela 6 – Mallrat e ndaluara gjatë vitit 2012

Grafikoni në vijim krahason vitin 2012 me vitin 2011 dhe në matjen e rritjes apo uljes së
zbulimeve të mallrave të ndaluara.
25.847
Sasia 2012

Sasia 2011

10.649
185.44 72.83

Narkotikë (kryesisht
marihuana dhe heroinë)
në kg

70

Municion i ndryshëm
(copë)

27

Armë të ndryshme
(revole dhe pushkë) në
copë

Tabela 7 – Krahasimi i mallrave të ndaluara 2012/2011
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83

Arme te ftohta, pajisje
përcjellëse të ndaluara
(në copë)
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Siç vërehet dogana ka rritur sasinë e kapur të narkotikëve dhe armëve të ndryshme kurse sasia
më e ulët është e municionit të kalibrave të ndryshëm.

Kundërvajtjet
Kundërvajtjet Doganore janë zgjedhur në bazë të Kodit Doganor dhe të Akcizave me nr. 03/L109 i cili ka hyrë në fuqi me 11.11.2008 si dhe ne bazë Ligjit nr. 04/L-099, për ndryshimin dhe
plotësimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave të Kosovës Nr. 03/L-109, ku me ligjin e ri, për
kundërvajtjet nga neni 276 është zbritur gjoba administrative që ka qenë nga 5,000.00 deri në
10,000.00€ në 500.00€ deri në 10,000.00 €.
Gjatë vitit 2012 Dogana ka arritur të kap 1007 raste nga të cilat janë shqiptuar gjoba
kundërvajtëse në shumë prej 1,333,477.29 € dhe konfiskime të mallrave ne vlere prej
1,045,939.55 €.
Nga lëndët e lartcekura 12 lëndë janë iniciuar në Sektorin e Hetuesisë për procedurë penale dhe
36 lëndë janë pezulluar për mungesë të elementeve kundërvajtëse.
Në aktvendimet e lëshuara nga Dogana për rastet e kundërvajtje doganore 216 subjekte ne
procedure kanë parashtruar ankese pranë Sektorit për rishqyrtim të ankesave, prej tyre janë
refuzuar 205 lëndë, ndërsa janë aprovuara 11 lëndë.
Nga Bordi i Ankesave është marre njoftimin për rishqyrtimin e 18 ankesave - te vitit 2008-2009
prej tyre janë anuluar 3 lende, si dhe është zbritur gjoba duke u thirrur ne Ligjin L-04/099.
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Për kundërvajtjet e viteve paraprake që nuk janë paguar gjobat, janë bërë 505 propozime për
ekzekutim, pran gjykatave kompetente ku vlera e gjobave te papaguara është 1,734,214.98 €.
Më poshtë tabela krahasuese:

Tabela 8 – Kundërvajtjet doganore

Tabela tregon qartë se ndryshimet ligjore në zbatimin e kundërvajtjeve ka rezultuar me sukses
të plotë pasi edhe pse numri i rasteve është zvogëluar gjithashtu edhe gjobat janë ulur kurse
sasia e konfiskimit ka shënuar rritje, që nënkupton se tanimë dogana ka aplikuar kundërvajtje
me kualitative edhe pse si total janë më pak.
Kurse mallrat të cila më së shumti janë kapur në kundërvajtje janë listuar si në vijim:
?
Stoli ari: 133.52 kg
?
Automjete: 160 automjete
?
Veshmbathje ne vlere prej 43,594.30 €
?
Barna në vlerë prej 65,737.80 €
?
Telefona: 1556 copë telefona celular me vlerë prej 75,483.86
?
Produkte Ushqimore: në vlerë prej 46,734.05 €
?
Derivate te naftës ne sasi prej 42969 litra në vlerë prej 22,312.18 €
?
Gjedhe te gjalla ne vlerë prej 78,359.10 €
?
Cigare: 1 423 140 cope dhe 574 kg duhan i papërpunuar (Refuz).

Hetimet
Dogana në aspektin e hetimeve ka vazhduar me rastet nga viti paraprak por ka hapur edhe raste
të reja. Gjatë këtij viti oficerët doganor kanë arritur të lokalizojnë dhe të mbyllin një minipunëtori për falsifikimin e alkoolit, në të cilën pas kërkesës së prokurorisë është bërë edhe
arrestimi i personit. Gjatë vitit 2012 kemi hapur hetime për 48 raste të reja. Gjithashtu si rezultat
i hetimeve kemi ushtruar 40 kallëzime penale nën dyshimin e bazuar të evazionit fiskal në vlerë
prej 24,3 milion €. Me mandat të gjyqtarit të procedurës paraprake gjatë vitit 2012 janë bastisur
objektet afariste dhe private. Janë realizuar rreth 28 operacione, me ç'rast janë konfiskuar
mallra pa prejardhje dhe të kontrabanduara. Si rezultat i hetimeve kemi proceduar 6 kërkesa
për inkasim të borxhit doganor në vlerë prej 845,508.26 euro. Nën hetime mbesin 90 raste nën
dyshimin e evazionit fiskal.
Në grafikonet më poshtë është paraqitur një krahasim mes viteve 2012 dhe 2011 të statistikave
dhe rezultateve:
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40

36
28
2012

2011

16
11
6

6
3

Kallëzime penale të
ngritura

Bastisje me mandat
të Gjyqtarit të PP

5
0

Operacione nën
udhëheqjen e
hetuesisë

Kërkesa për inkasim
përmes sektorit të
AJ

Arrestime dhe flet
arrestime

Tabela 9 – Pasqyra e hetimeve të ushtruara nga Dogana e Kosovës

Mbrojtja e Pronësisë Intelektuale
Bazuar në dispozitat ligjore të Ligjit 03-L/170-2010 dhe Udhëzimit Administrativ 07/2010, Dogana e
Kosovës ka ndërmarr veprime, të cilat kanë rezultuar edhe me rezultate të kënaqshme gjatë këtij viti.
Vlen te theksohet se, njëra nder rezultatet e kënaqshme është edhe ngritja dhe forcimi i
bashkëpunimit me komunitetin e biznesit, kjo vërehet përmes aplikimeve ne Doganën e Kosovës, ku
nga viti ne vit është shtuar kërkesa për aplikim për veprim, e qe tani dogana numëron gjithsej 40
aplikacione për 141 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 te përbashkëta për sensibilizimin e komunitetit
te biznesit.
Gjithashtu, Dogana e Kosovës me pjesëmarrje aktive ka dhënë një kontribut të veçante në draftimin
e Strategjisë Kundër Falsifikimit dhe Piraterisë/2012-2017, ku në kuadër të strategjisë janë paraparë
edhe objektivat që duhet të realizohen nga gjitha institucionet që luajnë rol në luftimin e falsifikimit
dhe piraterisë.
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Asgjësimi i mallrave
Në kuadër të mbrojtjes së shoqërisë, dogana në bashkëpunim me agjensione tjera të
specializuara ka bërë asgjësimin e mallrave të ndryshme.
Barëra te konfiskuara pa afat te grumbulluara ne depo e Doganës nga viti 2002 deri ne Tetor
2010, këto barëra janë kontrolluar gjate donacioneve nga komisioni i QKUK-se. Në procesin e
asgjësimit janë përfshirë në kontroll dhe mbikëqyrje edhe MSH-ja, MMPH-ja dhe agjencioni
farmaceutik AKPM-e.
Gjatë këtij viti Dogana së bashku inspektorët e AUV-it, ka asgjësuar 71609 litra pije alkoolike te
grumbulluara ne depo nga viti 2007 ne pritje te përfundimit te procedurave. Të gjitha mallrat
ushqimore dhe higjienike te pranuara ne depo gjate vitit 2012 pas kontrollimit te inspektoreve
te AUV-it janë asgjësuar, gjithsejtë 342 lende me peshe 86870 kg. (pije te gazuare, mish dhe
produkte mishi, produkte qumështi, produkte higjienike etj.)
Mallrat e konfiskuara si marka të mbrojtura pranë Doganës që janë verifikuar si të tilla që e
shkelin të drejtën e pronësisë janë asgjësuar (veshmbathje, këpucë sportive, telefona mobil
etj.)
Gjithashtu një pjesë e këtyre mallrave janë dhuruar si donacione kryesisht për Qendrën klinike
universitare të Kosovës, saktësisht dogana ka dhuruar në 23 raste mallrat e konfiskuara si
pajisje mjekësore, material medicinal dhe 720 litra alkool medicinal.
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Organizata
Mbledhja e detyrimeve doganore (taksa doganore, TVSH-ja dhe Taksa mbi akcizën) është një
ndër detyrat e doganës, por roli i doganës është duke evoluar drejt një agjensioni për mbrojtjen
e shoqërisë dhe pjesë e rëndësishme e zinxhirit të sigurisë.

Organizimi i brendshëm është në formë hierarkie, e ndarë 5 drejtori, 18 degë doganore 5 zyra
doganore të brendshme dhe 56 njësi operuese dhe, në të cilat punojnë 592 oficerë doganor dhe
staf civil.
Hierarkia e organizatës adaptohet çdo fillim viti kundrejt nevojave sfidave. Organizimi
brendshëm tenton të stilizoj sa më mirë konceptin e menaxhimit me kosto të ulët ashtu që të
kurset shpenzimet publike. Gjatë vitit 2012 kosto e efikasitetit të doganës ishte 0,04 cent për
mbledhjen e 1 euros. Pra mund të thuhet se Dogana e Kosovës, është institucioni i cili shpenzon
minimalisht kurse rikthen maksimalisht.
Në muajin shkurt 2012 është aprovuar skema organizative për vitin 2012 sipas numrit të stafit
prej 622 zyrtarësh dhe buxhetit të planifikuar për vitin respektiv.

Tabela 10 - Struktura etnike në doganën e Kosovës
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Konform skemës organizative 2012 gjatë këtij viti 2012 janë bërë ndryshime në disa
Departamente/Sektorë/Zyra Doganore si:
-

Krijimi i Departamentit të Procedurave Doganore,
Ndryshimi i emërtimit të Departamentit Inteligjencës dhe Hetuesisë në
Departamentin Operativ dhe Hetimor;
Në Zyrën Private të Drejtorit të Përgjithshëm është funksionalizuar Planifikimi
Strategjik;
Është bërë de-aktivizimi i Departamenti i MIK;

Njësitë e reja
-

Gjate vitit 2012 është funksionalizuar zyra për Planifikim strategjik ne kuadër te
kabinetit te Drejtorit te përgjithshëm. Më ketë është arritur edhe një nga standardet e
nevojshme te administratave moderne doganore, dhe rekomandimet e komisionit
evropian për te avancuar kapacitetet për planifikim strategjik te Doganës. Planifikimi
strategjik është një nga mjetet më të rëndësishme që është përdorur për të definuar
prioritetet dhe veprimet e Doganës për vitet fiskale 2013-2015. Plani strategjik i
Doganës 2013-2015 është dizajnuar për të drejtuar përpjekjet për planifikim strategjik
të Drejtorive , Departamenteve, sektorëve dhe njësive të ndryshme brenda Doganës
së Kosovës. Ky plan do të mundësojë zhvillimin e strategjive efektive përmes vendosjes
së prioriteteve dhe objektivave strategjike të nevojshme për të arritur misionin e
Doganës dhe për të përmirësuar performancën organizative. Plani strategjik 20132015 adreson edhe rekomandimet e standardeve te kërkuara te udhërrëfyesit te BE
për Doganat - EU BluePrint, Konventave dhe deklaratave për funksionimin e
Administratave Doganore, ligjeve dhe direktivave nga DG TAXUD si dhe dokumenteve
te dala qe përkrahin zhvillimin dhe modernizimin e administratave doganore.

-

Sektori i ri i Lojërave të Fatit (Dep. Qendror); si rezultat i aplikimit të akcizës në lojërat e
fatit dogana ka ndërtuar një sektor të veçantë ashtu që të përballet me këtë sfidë.

-

Legjislacion dhe Këshilla; Menaxhimi i Sistemeve dhe Projekte dhe Aplikacione (Dep. i
TI) ndryshimi i emërtimit të FAST-it në Antikontrabandë.

-

Sipas Drejtorit të Përgjithshëm është vendim që në kuadër të Departamentit Operativ
dhe Hetimor të krijohet Sektori i Kundërvajtjeve Doganore.

Trajnimi
Dogana në kuadër të strategjisë zhvillimore vendos oficerin doganor i cili është linja e parë e
punës së doganës. Kryesisht trajnimet formulohen sipas imperativit të kohës dhe në përputhje
me nevojat dhe kërkesat e kohës. Dogana trajnimet I bazon në planin kornizë, i cili saktësisht
është përqëndruar dhe orientuar në arritjen e rezultateve të synuara, përgjatë fazave të
zhvillimit, gjithnjë duke pretenduar t'i shmangemi aranzhimeve dhe udhëheqjes situacionale:
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?
Zbatimi i kornizës afatmesme të trajnimeve 2012 – 2014, sipas prioriteteve dhe

buxhetit të vitit 2012.
?
Realizimin e aktiviteteve trajnuese bazuar në kalendarin e trajnimeve 2012. Plotësimi

konform buxhetit, zhvillimeve dhe kompetencave të Doganës së Kosovës.
?
Koordinimi i projekteve të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare për ngritjen e
kapaciteteve njerëzore / profesionale të Doganës së Kosovës
?
Azhurnimit dhe rishikimi i planeve trajnuese, konform dispozitave ligjore dhe akteve
tjera normative. Zhvillimi i moduleve të reja në korniza standarde, konform nevojave
brenda DK-së.
?
Vazhdimi i kompletimit dhe administrimit të dosjeve edhe atyre elektronike
individuale trajnuese të stafit.
?
Vazhdimësia në ofrimin e mbështetjes në të gjitha fazat, për të siguruar trajnim dhe
zhvillim profesional, konform kërkesave, qëllimeve dhe objektivave të arritshme për
Doganën e Kosovës dhe partnerët e punës, sipas planeve dhe zhvillimeve reale.
Në përgjithësi gjatë këtij viti dogana ka arritur të trajnojë stafin që ka ndikuar në rritjen e
profesionalizmit të oficerëve doganor brenda DK-së. Gjatë vitit 2012 në nivel qendror janë
zhvilluar 109 aktivitete trajnuese / zhvillimore, në 80 fusha trajnimi, duke përmbyllur vitin me
1341 trajnime për oficerë dhe zyrtar Doganor të trajnuar.
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Standardet dhe Inspektimi
Dogana e Kosovës është institucion i cili menaxhon mesatarisht brenda një viti të hyra në
lartësinë prej 900 milion euro, prandaj edhe ka obligim ndaj qytetarëve që ky sistem të mbetet
imun ndaj dukurive negative. Parandalimi dhe luftimi i i praktike korruptuese apo vetive tjera
negative në doganë trajtohet me kujdes të veçantë.
Sistemi i mbrojtjes kundër korrupsionit gjithashtu parasheh disa procese si dhe eventualisht
masat penalizuese. Bazuar në objektiva dhe ne Doganës së Kosovës Memorandumit të
Bashkëpunimit me AKK, Planin Nacional për Kundër Korrupsion në Kosovë, gjatë vitit janë
avancuar përpjekjeve për luftimin dhe parandalimin e korrupsionit përmes këtyre veprimeve:
?
Hetimit të rasteve të raportuara nga informatorët dhe raportimin e tyre në procedura

disiplinore dhe prokurori;
?
Minimizimit të mundësive për korrupsion përmes aktivizimit, implementimit dhe

mbikëqyrjes së rekomandimeve të Inspektimit të Brendshëm;
?
Inspektimit të kohëpaskohshëm në terren të stafit dhe procedurave të punës;
?
Mbështetjen e ofruar menaxhmentit të doganës përmes inspektimit të rasteve të
iniciuara nga ana e tyre;
?
Zhvillimin e bashkëpunimit me sektorë tjerë në zbulimin e rasteve të dyshimta.
Gjatë vitit është raportuar në AKK, lidhur me aktivitetet tona kundër korrupsion përmes
raportimeve të rregullta.
Gjatë vitit, konsiderojmë se është rritur bashkëpunimi me palët, informatorët të cilët kanë
treguar gatishmëri në raportimin e dukurive të dyshimta. Po ashtu, është rritur numri i rasteve
të raportuara në Inspektimin e Brendshëm nga ana e Sektorëve të cilët kanë hasur në informata
apo fakte lidhur me veprimet e dyshuara nga stafi apo palët.

Tabela 11 – Pasqyra e deklarimeve

Kemi vazhduar me vendosjen e deklarimeve pasurore në Sistemin Track Report, ku 80% e
deklarimeve pasurore janë të vendosura në këtë databazë.
Gjatë vitit kemi realizuar këto veprime:
Kemi pranuar në SIB 30 raste të reja;
I kemi përfunduar 24 raste;
Kemi realizuar 44 rekomandime;
5 raste janë raportuar në prokurori;
6 zyrtarë janë raportuar në procedura disiplinore;
1 rast është raportuar në Inspektoratin Policor të Kosovës.
Dogana e Kosovës përmes njësisë së standardeve profesionale ka trajtuar rastet të cilat janë
iniciuar gjatë vitit 2010 dhe 2011 te cilat kane vazhduar te hetohen dhe të procedohen për tu
zgjidhur në nivel lokal dhe Komisione Disiplinore. Gjatë vitit 2012 përveç hetimit të rasteve në
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procedurë, është punuar edhe në implementimin e Planit të Veprimit për Luftimin dhe
Parandalimin e Korrupsionit në Doganën e Kosovës. Gjatë vitit janë intervistuar 95 zyrtar
doganor lidhur me shkleje potenciale të procedurave. Kurse sipas organit ku është proceduar
dhe zgjidhur rasti kemi këto të dhëna:
?
Raste në procedura të Bordit Disiplinor kanë qenë gjithsej 9 raste, të cilat janë

shqyrtuar nga Komisionet Disiplinore dhe janë sjellë vendimet përkatëse. 6 prej këtyre
rasteve janë iniciuar gjatë vitit 2011 dhe janë shqyrtuar nga KD gjatë vitit 2012. Kurse 3
raste janë iniciuar dhe shqyrtuar nga Komisioni Disiplinor gjatë vitit 2012.
?
Prej këtyre 9 rasteve, për 8 raste vendimet janë bërë të plotfuqishme, janë ratifikuar
nga Drejtori i Përgjithshëm. Kurse 1 një rast është në shqyrtim nga Komisioni i
Ankesave. Prej 8 rasteve të ratifikuara nga Drejtori i Përgjithshëm, 5 raste janë
ratifikuar pasi që janë shqyrtuar nga Komisioni Disiplinor dhe pas shqyrtimit të
ankesave nga Komisioni i Ankesave, kurse 3 raste janë ratifikuar pasi që është sjellë
vendimi nga KD, meqenëse zyrtarët nuk kanë parashtruar ankesa kundër vendimeve të
KD.
?
2 raste janë zgjidhur në nivel lokal dhe janë shqiptuar masat disiplinore nga Udhëheqësi
i Departamentit të Burimeve Njerëzore.
?
5 raste janë mbyllur
?
2 raste kanë mbetur të pezulluara nga vitet paraprake, njëri rast është i vitit 2008 për të
cilin pritet vendimi i gjykatës meqenëse rasti është i proceduar në gjykatë, dhe rasti
tjetër janë zhvilluar hetimet në vitin 2011 kemi bërë kërkesë për një informacion shtesë
përmes komponentës së EULEX-it për Dogana tek Dogana e Serbisë, por ende nuk
kemi përgjigje në kërkesën tonë;
?
Gjatë vitit 2012 janë proceduar në Prokurori 5 raste. Në procedurën e shqyrtimit në
Gjykata dhe Prokurori janë gjithsej 16 raste duke përfshirë edhe rastet të cilat kanë
qenë në procedurë të shqyrtimit nga vitet paraprake.
Dogana e Kosovës ka inicuar procedura disiplinore ne 17, gjatë këtij viti. Gjithashtu edhe raste e
mbetura nga 2011 janë bartur në vitin 2012, për të gjitha rastet dogana ka bërë hetim e plotë të
tyre.
Struktura e masave disiplinore në total për vitin 2012 në formë tabelare:

Tabela 12 – Pasqyra e hetimeve të ushtruara nga Dogana e Kosovës
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Varësisht nga natyra e shkeljeve disiplinore, përcaktohet edhe procedura disiplinore që do të
zbatohet për rastin konkret. Gjatë këtij viti shkeljet disiplinore janë si në vijim, shkeljet për të
cilat zyrtarëve u janë shqiptuar masa disiplinore, janë gjithsej 9 raste, me 11 subjekt / zyrtarë (19
masa):
-

1 rast ka qenë për keqpërdorim të detyrës zyrtare;
2 raste me 3 subjekt (zyrtarë) kanë qenë për dyshim për keqpërdorim të detyrës zyrtare
3 raste me 4 subjekt (zyrtarë) kanë qenë për neglizhencë në punën zyrtare;
1 rast dëmtim të pronës së Doganës së Kosovës;
1 rast për mos deklarim të pasurisë dhe
1 raste për sjellje joprofesionale.

Shpenzimet
Dogana e Kosovës është një ndër organizatat e cila shpenzon shumë pak në krahasim më
volumin e punës dhe mirëqenies që gjeneron. Shpenzimet buxhetore për vitin 2012 të Doganës
së Kosovës duke i përfshirë edhe ndryshimeve që janë bërë gjatë vitit në buxhet, janë të
prezantuara në vijim.

Tabela nr. 10 - Buxheti i vitit 2012 dhe shpenzimi i buxhetit te vitit 2012

Dogana i ka shpenzuar 88.23 % të buxhetit të vitit 2012 apo nëse e shprehim në shifra, buxheti
është ekzekutuar në shumën prej 8,130,889.53 €.
Gjatë viti 2012 Dogana e Kosovës ka arritur të kursejë shpenzimin e parasë publike, investimet
nuk kanë munguar por janë bërë me përgjegjësi të plotë kundrejt qytetarëve.

Tabela nr. 12 - Krahasimi i ekzekutimit te buxhetit për vitet 2011/2012

Edhe një herë vlen të theksohet se Dogana e Kosovës ka ndërtuar një sistem i cili ruan paranë
publike dhe ka një përgjegjësi në shpenzimin e saj.
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Ngjarjet kryesore të vitit
03.02.2012- Është mbajtur takimi I Bordit Ekzekutiv për Menaxhim te Integruar te Kufirit, ku
edhe janë prezantuar te arriturat ne kuadër te bashkëpunimit nderkombetare me theks te
veçantë rritja e kapaciteteve te analizës se riskut.
01.03.2012 – Ne pike kalimin kufitare Vermice, Oficeret Doganore kane zbuluar mbi 10 KG
substance narkotike te fshehur, lloji I narkotikeve dyshohej te jete marihuana.
10.03.2012 – Gjate një kontrolli te përbashkët Oficeret Doganore dhe Policia e Kosoves, ne Pike
kalimin kufitare Vermice, kane zbuluar substance narkotike te llojit marihuana ne sasi prej 10.5
Kg, ne nje autobus ne drejtim te Kosovës.
13.03.12 – Ne ministrine e Puneve te Brendshme eshte nenshkruar procedura standarde e
operimit per zyrtarin e pare ne rast, ne kuader te Menaxhimit te Integruar te Kufirit.
02.04.2012 – Eshte marre vendim per thjeshtesimin e procedurave te regjistrimit te kompanive
ne Dogane.Te gjitha subjektet ekonomike qe regjistrohen prane agjensionit për regjistrim të
biznesit, dhe Administratës Tatimore të Kosovës-se, tash e tutje nuk do të regjistrohen edhe
pranë zyrës për regjistrim të bizneseve në Doganën e Kosovës.
23.04.2012 – Dogana e Kosoves nenshkruan fazen e dyte te protokollit te bashkepunimit me
Doganen e Malit te Zi, pas permbylljes me sukses te fazes fillestare, tani bashkepunimi me
Doganen e Malit te Zi hyn ne nje nivel edhe me te larte.
25.05.2012 – Gjate nje aksioni te zhvilluar ne rajonin e Mitrovices Oficeret Doganore kane
zbuluar sasi te konsiderueshme te pijeve jo-alkoolike, alkoolike, vajra motorike, si dhe derivate
te naftes, vlera e pergjithshme e mallrave te zbuluara eshte rreth 10 000 euro.
18.06.2012 – Njesitet antikontrabande te Doganes se Kosoves, gjate patrullimit ne rajonin e
Mitrovices, kane zbuluar medikamente ne sasi prej 6890 pako x30 tableta te llojit aspirine, ne
tentim kontrabandimi.
21.06.2012 – Gjate patrullimit te perbashket te zyrtareve te Doganes dhe Policise se Kosoves,
ne kuader te Menaxhimit te Integruar te Kufirit, ne pike kalimin kufitare Vermice, eshte zbuluar
894.17 gram substance narkotike qe dyshohet te jete e llojit heroine.
23.06.2012 – Brenda 10 ditëve Oficeret Doganore parandalojnë një mori raste te tentim
kontrabandës ne Aeroport. Gjate kësaj periudhe Oficeret kane zbuluar mallrat e ndryshme si:
stoli ari ne vlere rreth 8.000 euro, elemente te ndryshme Swarovski pelhura me kristale, kristale
per konfeksion etj ne sasi prej 7,825 cope, pastaj mjete monetare te pa deklaruara ne vlere prej
12,500.00 euro, veshje sportive te markes Jako ne vlere prej 2,249 euro etj.
05.07.2012 – Ambasada Amerikane nepermjet programit te tyre EXBS I ka dhuruar Doganes se
Kosoves pajisje per kontrolle te specializuara dhe pajisje te cilat mundesojne njesitet e Doganes
parandalimin e kontrabandes dhe futjen ilegale te mallrave ne Kosove. Me kete rast eshte
mbajtur nje ceremoni solemne ne Drejtorine e Doganes.
03.09.2012 – Ne nje ceremony te mbajtur ne Han te Elezit, Dogana e Kosoves shenon 13 vjetorin
e themelimit, si dhe peruroj fillimin sistemit te avancuar kompjuterik ASYCUDA
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21.09.2012 – Gjate nje operacioni te zhvilluar ne Prishtine dhe Podujeve, Oficeret Doganore
kane zbuluar nje punetori te falsifikimit te alkoolit. Ne kete punetori Oficeret kane gjetur
etiketa te alkooleve te ndryshme, shishe te zbrazta si dhe sasi te konsiderueshme te etanolit
mbi 250 litra.
21.09.2012 – Ne kuader te bashkepunimit te Menaxhimit te integruar te kufirit, Oficeret
Doganore dhe Policia e Kosoves ne piken kufitare Vermice kane zbuluar 11 cope arme te
ndryshme, 5 cope pushka ajrore, 8 cope dylbi te pushkave ajrore dhe 6755 cope fishek te
kalibreve te ndryshme.
30.10.2012 – Ne pike kalimin kufitar Hani I Elezit njesitet Antikontrabande te Doganes se
Kosoves kane zbuluar 43 cope revole gjate duke tentuar ti fusin ilegalisht ne Kosove.
01.11.2012 – Oficeret Doganore kane arritur te kapin nje sasi te konsiderueshme te arit ne
tetntim kontrabandimi perms pikes kufitare Hani I Elezit. Totali I sasise se zbuluar ka qene mbi
1.5 kg stoli ari, ndersa vlera e mallis eshte mbi 40.00 euro.

Statistikat e tregtisë
Dogana për çdo vit publikon një statistikat e tregtisë së jashtme, në këtë raport vjetor janë të
përmbledhura statistikat më të rëndësishme, të cilat ofrojnë një pasqyrë të gjendjes së
përgjithshme makro-ekonomike.
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Importi i rregullt (IM4) sipas bazës doganore

Eksporti i rregullt (EX1) dhe Re-eksporti (EX3) sipas vlerës doganore

Tabela e mëposhtme paraqet 30 shtetet nga të cilat Kosova më së shumti ka importuar
gjatë vitit 2012 si dhe rritjen apo zvogëlimin e importit në krahasim me vitin e kaluar.
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Tabela e mëposhtme paraqet 20 shtetet në të cilat Kosova më së shumti ka eksportuar
gjatë vitit 2012, si dhe rritjen apo zvogëlimin e eksportit në krahasim me vitin e kaluar.
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