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  2.  PËRPUNIMI I BRENDSHËM

undëson importimin e mallrave jo vendore me lirim nga detyrimet e 

importit, me qëllim të ri-eksportimit pas nënshtrimit të ndonjë Mprocesi të përpunimit. Detyrimet doganore do të mblidhen për ato 

1prodhime (produkte kompensuese ), të cilat nuk arrijnë të ri-eksportohen apo 

edhe për ato mbetje të cilat do të kenë prapë një vlerë komerciale (produktet 

2  kompenzuese sekondare ). Kjo procedurë është një prej procedurave më të 

rëndësishme doganore. Kjo procedurë në masë të madhe do të ndihmojë 

prodhuesit e brendshëm që lëndën e parë ta importojnë përkohësisht me qëllim 

të përpunimit dhe ri-eksportimit. Me rastin e aplikimit të kësaj procedure rriten 

mundësit e punësimit, si dhe kompanitë prodhuese do të jenë më konkurrente 

në tregun e jashtëm me prodhimet e tyre. Edhe për këtë procedurë duhet 

 aplikuar dhe duhet marrë aprovimin (autorizimin) e autoriteteve doganore. Me 

rastin e aplikimit duhet paraqitur në tërësi interesin ekonomik për shfrytëzimin e 

kësaj procedure  dhe të gjitha informatat në lidhje me mallin që duhet importuar 

si dhe metodat e identifikimit të këtij malli para dhe pas procedimit. Saktësia e 

këtyre të dhënave do të vërtetohet në vazhdimësi nga dogana. Vendimi mbi 

autorizimin /refuzimin me rastin e aplikimit për këtë procedurë do të merret në 

afat prej 30 ditësh. Në procedurën e përpunimit të brendshëm kemi dy sisteme;

1. Sistemi i Pezullimit (Regjimi IM 51)
“Me rastin e importit të mallrave, detyrimet doganore mbulohen me 
Garancion bankar.”

2. Sistemi me Kthim   (Regjimi IM41)

“Me rastin e importit të mallrave, detyrimet doganore paguhen në tërsi dhe me 

rastin e ri-eksportimit të produkteve kompenzuese, aplikohet procedura e 

kthimit të mjeteve të paguara për mallrat në import.”
 Produkt kompenzues-Out-put i përfituar prej mallrave në import
2Produkt kompenzues sekondar- Out-put i përfituar prej mbetjeve në procesin e përfitimit të 
produktit kompenzues primar prej mallrave të imporit.

1. DEPONIMI DOGANOR - MAGAZINIMI DOGANOR

eponimi doganor krijon mundësin e vendosjes së mallrave nën 

mbikëqyrje doganore në një vend të autorizuar nga Dogana e Kosovës D(Depo Doganore), pa pagesën e detyrimeve të importit, pra do të 

shtyhet pagesa e taksave doganore deri atëherë kur ato plasohen në qarkullim të 

lirë. Kur ato plasohen ne qarkullim të lirë atëherë subjekti duhet t’i paguaj detyrimet 

doganore për atë sasi të mallrave të plasuar ne treg. Gjithashtu, jep mundësin e ri-

eksportimit të mallrave në ndonjë treg të huaj, pa ndonjë ngarkesë të detyrimeve. 

Kodi Doganor dhe i Akcizës së Kosovës e mundëson që Depot Doganore të jenë 

1 2Private  apo edhe Publike . Me qëllim të sigurimit të borxhit doganor, për tu 

autorizuar kjo procedurë kërkohet garancioni bankar. Garancioni bankar do jetë si 

instrument sigurie për doganën dhe do mbahet deri sa të përfundojë procedura 

doganore. Kjo formë vlen edhe për procedurat tjera që do t’i përmendim me radhë. 

Vendosja dhe ruajtja e mallrave nga importi në depot Doganore publike do të 

lejohet për të gjitha llojet e mallrave të importuara që i detyrohen taksave 

doganore dhe tatimeve, pa marrë parasysh sasinë, vendin e origjinës, vendin prej 

nga kanë ardhur apo cakun, por Dogana e Kosovës do të specifikojë llojin e 

mallrave të cilat do të pranohen në Depot Doganore Private.

Me rastin e lirimit në qarkullim të lirë (në tregun e Kosovës) të mallrave nga depot 

doganore, aplikohen të gjitha masat e politikës tregtare që janë në fuqi.   

Vendimi mbi autorizimin /refuzimin me rastin e aplikimit për këtë procedurë do të 

merret në afat prej 30 ditësh. 

Regjimi doganorë që aplikohet është ( IM 7)

 Depo PrivateTipi D-Depozitori është i autorizuar të deponojë mallra e veta.

2Depo PublikeTipi A-Mbajtesi i autorizimit mund të deponojë mallrat nga më 

shumë depozitor të mallrave



4. IMPORTI I PЁRKOHSHЁM

e këtë procedurë mallrat e huaja mund të vijnë në Kosovë përkohësisht. 

Importi i përkohshëm mund të jetë me lirim total apo të pjesshëm prej Mpagesës së taksave doganore dhe tatimeve. Importi përkohshëm me 

lirim total, nënkupton  mbulimi i detyrimeve doganore me garancioni bankar në 

vlerë të përgjithshme të detyrimeve doganore për atë mall. Importi përkohshëm 

me lirim të pjesshëm, nënkupton që subjekti i cili autorizohet për një import te tillë 

përveç garancionit bankar gjeneral në vlerë të detyrimeve të mallrave në import, 

është i detyruar që të bejë edhe pagesën e 3% (tre përqindëshin) e detyrimeve 

doganore në muaj. (p.sh. nëse mallrat qëndron në Kosovë 3 muaj dhe pas tre 

muajve mallrat deklarohen për eksport, atëherë subjekti afarist është i obliguar që 

krahas deklaratës për eksport të deklarojë edhe deklaratën IM4 për pagesën e 

detyrimeve të llogaritura në 3% si; 3 Muaj X 3% e detyrimeve doganore =9%).

Këto mallra duhet të importohen përkohësisht për arsye specifike dhe duhet të kenë 

për qëllim ri-eksportimin në një periudhë specifike dhe pa pasur nevojë të kalojë 

1nëpër ndërrime  përveç atyre normale (dëmtimeve) prej përdorimit të tyre.  Lirimi i 

pjesshëm prej taksës së importit është caktuar në 3% të detyrimeve, për çdo muaj 

apo periodë të muajit gjatë të cilit mallrat janë importuar përkohësisht me lirim të 

pjesshëm. 

Sigurimi garancionit për mbulesën e borxhit doganor dhe autorizimi prej 

Doganës kërkohen paraprakisht. 

Regjimi i cili aplikohet për ketë procedure është (IM 53).

3. PËRPUNIMI NËN KONTROLL DOGANOR

undëson importimin e mallrave jo vendore me lirim nga detyrimet e 

importit, me qëllim të zhdoganimit lokal të produkteve kompenzuese Mme norma tarifës zero(0).  Kjo procedurë në masë të madhe do të 

ndihmojë prodhuesit e brendshëm që lëndën e parë ta importojnë përkohësisht 

me qëllim të përpunimit dhe nëse produkti kompenzues lirohet nga detyrimet 

doganore atëherë edhe kjo procedurë është e aplikueshme.  

Me rastin e aplikimit të kësaj procedure rriten mundësit e punësimit dhe kompanitë 

prodhuese do të jenë më konkurrente në tregun e jashtëm dhe atë vendor me 

prodhimet e tyre. Edhe për këtë procedurë duhet aplikuar dhe duhet marrë 

aprovimin (autorizimin) e autoriteteve doganore. 

Me rastin e aplikimit duhet paraqitur në tërësi interesin ekonomik për shfrytëzimin 

e kësaj procedurë si dhe të gjitha informatat në lidhje me mallin që duhet importuar 

si dhe metodat e identifikimit të këtij malli para dhe pas procedimit. Saktësia e 

këtyre të dhënave do të vërtetohet në vazhdimësi nga dogana. Vendimi mbi 

autorizimin /refuzimin me rastin e aplikimit për këtë procedurë do të merret në afat 

prej 30 ditësh. Regjimi doganor i cili aplikohet është IM91.

Përderisa mallrat janë në procedurë të përpunimit, detyrimet doganore të mallrave 

në import mbulohen me garancioni bankar në vlerë të detyrimeve doganore.



6. TRANSITI

ogana do të lejojë transportin e mallrave nën procedurat e transitimit 

në territorin e Kosovës:D
 Prej zyrës hyrëse deri në zyrën dalëse doganore

 Prej zyrës hyrëse deri te Zyra e brendshme doganore për zhdoganim

 Prej Zyrës së brendshme për Zhdoganim deri në Zyrën dalëse doganore

 Prej Zyrës së brendshme për Zhdoganim deri te Zyra e brendshme doganore 

tjetër.

Mallrat do të qarkullojnë nën një procedure transitit, vetëm nëse është siguruar 

garancioni bankar për ato mallra, për të siguruar pagesën e ndonjë borxhi 

doganor apo detyrimeve tjera që mund të lindin në lidhje me ato mallra. 

Dogana mund të kërkojë garancionin bankar si,

 Garancion individual që mbulon vetëm një procedure transiti,

 Garancion i përbëre që mbulon disa procedura të transiti .

Secili person që siguron garancion, si dhe çdo bartës apo pranues i mallrave për 

procedurë transiti do të jetë përgjegjës për respektimin e dispozitave që 

rregullojnë procedurën e transitit dhe paraqitjen e mallrave në gjendje të 

paprekur në zyrën doganore të destinacionit brenda afatit të paraparë kohore 

dhe duke respektuar dispozitat për të siguruar identifikimin e mallrave.   

 5.   PËRPUNIMI I JASHTËM

      

ur një Kompani importon mallra në Kosovë nga jashtë normalisht që 

duhet të paguajë detyrimet e importit mbi vlerën e plotë doganore të Kmallit. Kur mallrat vendore eksportohen jashtë Kosovës ato humbin 

statusin e tyre vendor, dhe nëse ato më vonë ri-importohen në vend do të trajtohen 

njëjtë sikurse mallrat jo vendore, prandaj edhe duhet t'iu nënshtrohen detyrimeve 

të importit mbi vlerën e plotë doganore.

 Kur një person/kompani përdorë procedurën e përpunimit të jashtëm, kjo i 

mundëson atij të përfitojë lirimin nga detyrimet e importit për mallrat vendore të 

cilat janë eksportuar me qëllim të përpunimit, me kusht që ai të mund të dëshmojë 

se mallrat e eksportuara janë përdorë për prodhimin, ose janë pjesë përbërëse e 

produkteve të cilat ai po i ri importon. Mirëpo, para se të përfitojë lirimin nga 

detyrimi sipas procedurës së përpunimit të jashtëm, ky person duhet të jetë i 

autorizuar për të shfrytëzuar procedurën. 

Regjimi i cili aplikohet për ketë procedure është EX 21.

Për mallrat në eksport të përkohshëm të cilat kthehen në gjendje të pandryshuar 

nuk ka nevojë për autorizim paraprak dhe përdoret regjimi EX 23, (kjo procedurë 

përdoret zakonisht për riparimet, ndryshme që i bëhen aparateve apo makinave).



 7    PROCEDURAT E THJESHTËZUARA

    

Procedura e thjeshtëzuar është lehtësi doganore e cila përmes ligjit në fuqi i 
ofrohet kompanive të cilat kanë volum të madh dhe të shpeshtë të importeve të 
mallrave të njëjtë.

Kushtet:

I.  Duhet aplikuar për shfrytëzimin e kësaj procedure:
II. Duhet autorizuar
III. Aplikuesi në dosjen e vet duhet të mos ketë shkelje serioze apo të përsëritura të 
rregullave doganore
IV.Të ketë importe të rregullt (e jo kohë pas kohe)
V.Dërgesa të përmbaj një lloj të mallit edhe pse autorizimi mund ti mbuloj disa 
artikuj në një autorizim me kusht që ato të importohen ndaras.
VI. Të jenë mallra që paraqesin rrezik të ulë në të hyrat, dhe
VII.Të jenë mallra që nuk i nënshtrohen detyrimeve të akcizës

Kompanitë për shfrytëzimin e Procedurës  së thjeshtëzuar duhet të aplikojnë pran 
degës doganore, në të cilën importin më së shumti, ndërsa autorizimi përpilohet 
ne sektorin e procedurave doganore dhe autorizohet nga drejtoria e operimit të të 
hyrave.
Deklarimi i mallrave bëhet një here në javë, me një deklaratë përmbledhëse duke i 
përfshi te gjitha importet e një jave.
Mallrat në procedure të thjeshtëzuar detyrimet i mbulon një garancioni bankar 
gjeneral  i cili deponohet ne 50% e vlerës së detyrimeve të mallrave në import për 
një javë..

. 

Për informata më të detajuara kërko në 
www.dogana-ks.org apo edhe mund të paraqiteni 

në Sektorin e Procedurave të Doganës së Kosovës.

Telefoni kontaktues +381 (38) 258-904
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