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1 Hyrje  

            1.1 Për çka shërbejnë këto udhëzime?  

Ky udhëzim shpjegon marrëveshjet e magazinimit të njohura si magazinime doganore. 
Në bazë të këtyre marrëveshjeve pagesa e detyrimeve doganore suspendohet kur 
mallrat jo vendore magazinohen në objekte të autorizuara si magazina doganore.  

Ky paralajmërim do ti ndihmoj personit përkatës të vendos se a do ti përmbush 
magazinimi doganor nevojat e tij, qoftë si drejtues i magazinës apo si shfrytëzues i saj. 
Pjesët pasuese japin udhëzime mbi aspektet specifike siç janë autorizimet, pranimi në 
magazina dhe kontrolli i mallrave të magazinuara, e drejta për largime (heqje) nga 
magazina 

1.2 Ligji mbi magazinimin doganor  

Dispozitat ligjore mbi magazinimin doganor ndodhen në Kodin Dognor të Kosovës si 
dhe në Udhëzimin Administrativ Nr. 11 / 2009 te dates 1.10.2009 per implementimin e 
Kodit  Doganor dhe te Akcizes ku paraqiten dispozitat mbi procedurat doganore.  

Cdo person i cili bën deklarime të rrejshme apo jep informata të pasakta në lidhje me 
mallra të cilat hyjnë apo dalin nga magazinat 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 Kosovës 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 magazinimi doganor me kushte dhe 
kërkesa të ndryshme. Drejtuesi i magazines/depozitori duhet ti shfrytëzoj këto udhëzime 
për ti ndihmuar atij të vendos qoftë se shfrytëzimi i magazines 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 
magazinim, atëhërë ndonjë procedurë tjetër doganore do të mund të ishte më e 
përshtatshme ( si p.sh. përpunimi i brendshëm)  

(b) nëse ai dëshiron të përfitoj nga magazinimi doganor, mirëpo nuk dëshiron ti ketë 
përgjëgjësitë e drejtuesit të magazines, ai mund të zgjedhë të bëhet depositor në një 
magazine publike.  
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(c) nëse ai dëshiron të autorizohet për njdonjë magazinë 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 lokal për 
largime dhe lëshim në qarkullim të lirë nga magazinimi doganor (shiko pjesën 8);  
(f) për çfarë evidenca ka nevojë ai si një drejtues i autorizuar i magazinës (shiko 
paragrafin 2.12)  
(g) si të futen mallrat në procedurën e magazinimit doganor dhe sidomos përgjegjësitë e 
një depozitori (shiko pjesën 3)  
(h) kushtet e nevojshme kur mallrat pranohen në magazinë (shiko pjesën 3)  
(i) çfarë forma të trajtimit janë të lejuara me mallrat e magazinuara (shiko pjesën 4) si 
dhe kushtet e nevojshme për largime të përkohëshme.  
(j) si llojet tjera të mallrave mund të magazinohen së bashku me mallrat e magazinuara 
doganore në objektin e autorizuar përkatës apo objekte tjera magazinuese  (shiko 
pjesën 6)  
(k) shfrytëzimi i sistemit për transfer (shiko pjesën 7)  
(l) si të largohen mallrat nga magazinat 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 drejtuar një magazinë doganore (ne rolin e drejtuesit të 
magazinës); apo -Dëshiron t’i magazinoj mallrat në një magazine doganore (ne rolin e 
depozitorit)  

1.4 Përparsitë e magazinimit doganor  

Magazinimi doganor është sidomos i dobishëm nëse drejtuesi i magazinës /depozitori:  

(a) dëshiron të shtyej pagesën e detyrimeve doganore mbi mallin e importuar dhe të 
magazinuar . 

(b) deshiron të shtyej trajtimin doganor të aplikueshëm për mallrat e importuar  
(c) deshiron të ri-eksportoj mallrat jo-vendore (me ç’rast detyrimet 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 LPB) pa pasur 
nevoj për eksportim fizik të mallrave; apo  
(f) dëshiron të shfrytëzoj ndonjë magazinë doganore për bashkë-magazinim të mallrave 
të cilat i nënshtrohen ndonjë procedure tjetër doganore (siç është qarkullimi i lirë, 
përpunimi i brendshëm (LPB), përpunimi nën kontrollin doganor (PKD)  
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1.5 Përkufizimi i magazinës doganore  

1.6 Magazinë doganore mund të jetë çfarëdo lokacioni i definuar (p.sh. objekt apo 
vend/hapsirë) i autorizuar nga Dogana e Kosovës për magazinim të mallrave jo-
vendore të cilat:  

1.7 Janë të ngarkueshme me detyrime doganore për ndryshe 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 magazinë doganore.  
 

1.7 Magazinat doganore publike dhe private  

Një magazine doganore mund të jetë publike apo private  

Magazina doganore publike është e autorizuar për shfrytëzim nga drejtuesit e 
magazinës, puna kryesore e të cilëve është magazinimi i mallrave të depozituara nga 
tregtarët tjerë (depozitorët)  

Magazina doganore private është për magazinimin e mallrave të depozituara nga 
tregtar individual të autorizuar si drejtues të magazinës. Nuk është e domosdoshme që 
drejtuesi i magazinës të jetë pronar i mallrave mirëpo duhet të jetë depozitori.  

1.8 Llojet e magzinave doganore – 

1.9 Legjislacioni I Kosoves lejon gjashte lloje të magazinave te ndryshme doganore, të 

klasifikuara si magazina doganore publike A, B,F dhe magazina doganore private 

D,E,C  

Lloji  Përshkrimi  

A  Magazinë doganore publike – nese pergjegjesia mbeshtetet te mbajtesi I 
magazines 

B Magazine doganore publike – nese pergjegjesia mbeshtetet te depozituesi 

F Magazine doganore publike -  nese magazine drejtohet nga Dogana 

D  Ndonjë magazinë 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 magazinimit. Ligjet e vlerësimit e mbulojnë natyrën dhe sasinë e 
mallrave.  
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E  Magazinën doganore  private –aplikohet edhe pse malltrat nuk kane nevoje te 
strehohenvendin e aprovuar per magazine doganore 

C Magazine doganore private kur nuk aplikohet anjera nag situatat e specifikuara 
me lartë ( magazinat e llojit D dhe E) 

 
1.9 Vendndodhjet (lokacionet) e magazinave 

Magazinat e llojit A, B,F,D,E dhe C e kanë lokacionin e tyre fizik të definuar dhe i njejti 
lokacion nuk mund të autorizohet për më shumë se një lloj të këryre magazinave 
doganore.  

Lokacioni i definuar mund të përfshiej shumë vendndodhje/lokacione (të referuara si 
magazinë shumë-vendëshë).  

Magazinat shumë pozitëshe të llojit A, B,F,D,E dhe C shërbejnë për më shumë se një 
vend magazinues dhe levizjet midis një vendi të tillë dhe një tjetri është e lejuar pa 
ndonjë dokument zyrtar (shiko paragrafin 7.2 (a)). Sidoqoftë, evidencat e mallit të 
magazinës apo sistemi i kontabilitetit dhe mbajtja e evidencave duhet të jetë në gjendje 
të identifikoj vendin e mallrave gjatë tërë kohës.  

1.10 Standarded e nevojshme strukturale për magazinim doganore  

Në përgjithësi mund të autorizohet cdo objekt, i cili është në gjëndje të ofroj siguri të 
arsyeshme strukturale dhe qasje të sigurt.  

Drejtuesi i magazinës duhet të mirëmbaj objektin magazinues dhe të operoj me 
magazinën në mënyrë të atillë që i plotëson të gjitha kushtet e legjislacionit shendetsor 
dhe të sigurisë  

1.10 Standarded e nevojshme strukturale për magazinim doganore  

Në përgjithësi mund të autorizohet cdo objekt, i cili është në gjëndje të ofroj siguri të 
arsyeshme strukturale dhe qasje të sigurt,  

Drejtuesi i magazinës duhet të mirëmbaj objektin magazinues dhe të operoj me 
magazine në mënyrë të atillë që i plotëson të gjitha kushtet  
 
1.11 Mallrat të cilat mund të vendosen në magazine doganore  

Mallrat në vijim mund të magazinohen në një magazine doganore:  

Mallrat jo-vendore që i nënshtrohen detyrimeve doganore (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  
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Mallrat jo-vendore të importuara sipas ndonjë regjimi tjetër pezullues (p.sh. LPB apo 
Importi i Përkohshëm (IP)) të magazinuara për eksport nga Kosova. 

 Produktet jo-vendore të Përpunuara nën Kontrollin Doganor (PKD) mallrat jo-vendore 
të cilat nuk i nënshtrohen normës së plotë të detyrimeve doganore në tarifë.  

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 magazinim  doganorë  

Mallrat në vijim nuk mund të magazinohen në magazinë 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 magazinim 

Në përgjithësi, mallrat e magazinuara mund të qëndrojnë në magazinë për një kohë të 
pacaktuar.  

1.14 Përgjegjësitë e drejtuesit të magazinës 

Po që se një person është i autorizuar për të drejtuar një magazinë doganore, ai është 
përgjegjës për:  

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

Sigurimi se janë plotësuar kushtet e autorizimit të magazinës 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 magazinës, evidencat e magazinës dhe 
tek mallrat e magazinuara në çdo kohë të arsyeshme.  

1.15 Përgjegjësitë e depozituesit  

Personi i cili i ka vendosur mallrat në procedurën e magazinimit doganor – depozituesi 
në një magazinë publike apo një drejtues privat i magazinës – obligohet përmes 
deklaratës që i vendos mallrat në procedurë.  
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Ai duhet të garantoj se:  

Mallrat janë dërguar drejt në magazinë e cekur në deklaratë; dhe Se procedura e 
magazinimit doganor është shkarkuar pasi që është bërë deklarimi i mallrave për një 
trajtimi apo përdorimi tjetër të lejuar doganor.  

Po që së përdoret një magazine publike, atëherë është përgjegjësi e tij për t’i siguruar 
drejtuesit të magazines të gjitha detalet e nevojshme të deklaratës të cilat e kanë futur 
mallin nën procedurën e magazinimit doganor, për të bërë të mundur përtërirjen e 
evidencave mbi mallin e magazinuar  (si p.sh. sasia dhe përshkrimi i mallit).  

 

1.16 Kufizimet në shitjet me pakicë në një magazine doganore  

Shitjet me pakicë në magazinë doganore janë të ndaluara. Përjashtimet e vetme janë 
kur mallrat shiten me pakicë me lirim nga detyrimet doganore:  

(a) per udhëtaret qe udhetojne jashte Kosovës;  

(b) sipas marrëveshjeve diplomatike apo konsulare; 

(c) per antaret e organizatave ndrekombetare ose per forcat e NATO-s; 
 

 

1.18 Garancionet për detyrime në mallrat e magazinuara 

Dogana 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 magazinuara 

 
Po që se drejtuesi i magazines /depozitori do të dëshiroj të largoj mallin nga magazinimi 
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 magazina 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  

Drejtuesi i magazines duhet të jetë i autorizuar nga Dogana e Kosovës për të themeluar 
dhe për të operuar me një magazinë doganore.  

2.2 Kushtet themelore për autorizime  

Para se Dogana e Kosovës të autorizoj një magazine ë re doganore ata duhet të binden 
se:  

1  Aplikuesi është i vendosur në Kosovë  

2  Magazina është menduar të përdoret kryesisht për magazinim të mallrave  

3  Ka nevojë të çiltër ekonomike për objekte të tilla, apo potencial të mjaftueshëm tregtar për 
një magazine publike për të qenë e suksesshme apo beneficione të mjaftueshme për 
aplikuesin për një magazine 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 magazines doganore dhe 
gjithashtu për të kryer kontrollet e nevojshme në sistemet e kontrollit të drejtuesit të 
magazinës dhe evidencat si dhe të mallrave të magazinuara.  

 
2.3 Konsiderata shtesë për llojin D të magazinave 

Pasi që Procedura e Zhdoganimit Lokal do të (PZhL) do të përdoret për të larguar 
mallrat për në qarkullim të lirë nga procedurat e magazinimit doganor si pjesë e llojit D 
të autorizimit të magazinës (shiko paragrafet 1.8 dhe 8.3 (f)), PZhL gjithashtu ka nevoj 
të autorizohet.  

2.4 Aplikacioni/kërkesa për autorizim  

Për autorizim për të drejtuar një magazinë doagnore duhet të aplikohet duke plotësuar 
kerkesen në aneksin 35B kerkesa e plotësuar dhe e nënshkruar duhet t’i dërgohet 
Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave të Kosovës  

2.5 Vizitat e doganës  

Dogana e Kosovës 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 magazinimit doganor më 
detalisht dukë e këshilluar aplikuesin se çfarë duhet të bëjë, p.sh. mbajtja e evidencave 
të magazinës. Në anën tjetër, kjo vizitë i mundëson aplikuesit që të ngris çfarëdo 
çështje të cilat ai nuk i kupton mirë.  
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Përgjatë periudhës së autorizimit, vizita të mëtutjeshme mund të bëhen për të 
kontrolluar apo revizuar evidencat për t’u siguruar se drejtuesi i magazines po i 
përmbush të gjitha kushtet e autorizimit të tij.  

2.6 Dhënja e autorizimit  

Autorizimi do të bëhet në formularin e paraqitur në aneksin 36B. 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 magazinimit 
dhe në çfarëdo korrespodence me doganën.  

 

Po që se autorizimi është për llojin A,B,F (publik) të magazinës, drejtuesi i magazinës 
duhet që gjithashtu të informoj përdoruesit e magazines së tij për numrin autorizues të 
magazines doganore, pasi që do të ju nevojitet atyre kur t’i plotësojnë dokumentet 
zyrtare për mallrat e tyre. Autorizimi i magazinës 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 magazinimit doganor. Dogana e Kosovës 
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, 
drejtuesi i magazines duhet të njoftoj Doganën  e Kosovës me shkrim për këtë. Si 
mbajtës i autorizimit të magazinës 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 magazinimit 
doganor mund të lejohet të vazhdojë për emrin e ri apo stilin tregtar. Përndryshe, do të 
jetë e nevojshme që drejtuesi i magazinës të ri-aplikoj për autorizim në emër të ri.  

Po që se ekziston ndërrim i objekteve, numri identifikues i magazines mund të mbes i 
njejte.  

Transferi i mallrave në objektin e ri duhet të trajtohet si transfer mes-magazinave (shiko 
pjesën 7)  

Gjithashtu mund të kërkohen edhe ndryshime në kushtet dhe kriteret e autorizimit, p.sh. 
fusha e caktuar si lokacioni i autorizuar. Për të bërë këtë duhet të kontaktohet me 
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Doganën dhe të tregohen detalet arsyeve për ndërrime. Po që se pajtohet me kërkesën, 
Dogana e Kosovës zakonisht e konfirmon me shkrim këtë, gjithashtu edhe lajmërimi 
duhet të bashkangjitet me autorizim. Nëse është e nevojshme, Dogana e Kosovës do të 
lëshoj një autorizim të ri.  

Dogana e Kosovës, gjithashtu, mundet vetë të ndryshoj një autorizim pa kërkesën e 
drejtuesit të magazinës, po që se mendojnë se një gjë e tillë është e nevojshme për të 
qenë në pajtim me kushtet e ndryshuara.  

2.9 Transferi i një autorizimi një personi tjetër apo ndërmarrjeje  

Dogana e Kosovës nuk lejon transferin e autorizimt të magazines 

 
 
 
 
Po që se drejtuesi i depos e shet veprimtarinë (biznesin) e tij,  pronari i ri potencial duhet 
të  

1  Aplikoj për autorizim të ri për magazinim doganore  

2  Të merr një marrëveshje me shkrim nga drejtuesi i mëparshëm i magazinës mbi anulimin 
e autorizimit të tij në favor të blerësit i cili duhet bashkangjis aplikacionin; dhe  

3  Të pranoj çfarëdo përgjegjësie për obligime të cilat mund të jenë të papaguara nga ana e 
drejtuesit të mëparshëm të magazinës siç është përcaktuar në bazë të referencave të 
mallit apo në ndonjë mënyrë tjetër.  

 
Aplikacioni i ri për magazinë doganore do të konsiderohet në bazë të vlerës (meritave) 
të saja dhe nuk pranohet automatikisht vetëm për faktin se një autorizim i mëhershëm 
ishte lëshuar për të njejtin objekt.  
2.10 Anulimi i autorizimit  

Drejtuesi i magazines  doganore mundet të anuloj autorizimin e tij për magazine 
doganore në çdo kohë duke i shkruar Doganes se Kosoves. Në letrën e tij ai duhet të 
tregoj datën prej së cilës ai më nuk do të mbajë mallra në magazine e tij doganore.  

Dogana e Kosovës, gjithashtu, mundet të anuloj një autorizim të magazinës doganore, 
po që se gjejnë se ajo është lëshuar në bazë të informatave të pasakta apo të 
pakompletuara. Ata, gjithashtu, mund të anulojnë një autorizim po që se nuk janë 
plotësuar kushtet dhe kërkesat e procedurës së magazinimit doganor të autorizimit. Kjo 
përfshinë situatat kur ata konsiderojnë se magazina nuk po përdoret më përmasa të 
mjaftueshme për të justifikuar autorizimin.  

Drejtuesi i magazinës do të njoftohet me shkrim për çfarëdo akte për të anuluar apo 
tërhequr (revokuar) autorizimin e tij për magazinën  doganore. Kur të anulohet 
autorizimi i tij, atij do ti ipet një datë deri të cilën çfarëdo malli i mbetur në magazinën 
doganore duhet të largohet në një procedurë tjetër doganore.  
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2.11 Garancioni  

Para se të lejohet një autorizim, Dogana e Kosovës do të kërkojë nga drejtuesi i 
magazinës të siguroj një garancion. Ata do të rishqyrtojnë nevojën për garancion në 
intervale të rregullta duke marrë parasysh përputhshmërine më kushtet e autorizimit të 
magazines doganore.  

2.12 Obligimet për mbajtje të evidencave  

Është kusht i autorizimit për magazinë doganore që drejtuesi i magazinës të mbaj 
evidence të mjaftueshme mbi mallrat në magazinë për të identifikuar:  

-Pranimi  

-Sasia e mallrave në magazinë  

-Trajtimi; dhe  

-Largimi  

i mallrave të magazinuara të cilat mbahen nën procedurën e magazinimit doganor duke 
shfrytëzuar numrin autorizues. Dogana duhet të vërtëtohet se evidencat japin një histori 
të kompletuar të mallrave prej kohës së hyrjes së tyre në magazinë deri në kohën e 
shkarkimit të tyre nga marrëveshjet (procedurat) e magazinimit  doganor.  

Evidencat e mallrave duhet të mbahen në objektet magazinuese për llojet A, B,F,D,E 
dhe C të magazinave. Në rast të magazinave të shpërndara, një prej këtyre 
vendqëndrimeve të magazines duhet të përcaktohet si vend për mbajtjen e evidencave. 
Zakonisht evidencat komerciale janë të mjaftueshme, mirëpo Dogana mund të kërkoj që 
ato të adoptohen për qëllime të tyre të kontrollit. Po që se drejtuesi I magazines ka 
ndërmend të mbaj evidence të kompjuterizuara, atëherë ai duhet që së pari të kontaktoj 
me doganën për t’u siguruar se i plotësojnë kushtet e procedurës doganore për 
magazinim. Nga ai do të kërkohet të siguroj çfarëdo informate teknike dhe ndihmë për 
të cilën ka nevojë Dogana.  

Drejtuesi i magazines duhet të mbaj evidencat e tij për mallin e magazinuar dhe çfarëdo 
dokumentacioni tjetër përkatës të lidhur me këtë mall (p.sh. deklaratat doganore, 
faturat, kontratat, porositë, kambialët, fletëpagesat (kuponat) etj.) për afat prej së paku 3 
vjet pas datës së largimin të mallrave nga marrveshjet e magazinimit doganor. Nëse e 
nevoshme dhe e favorshme, ky ka drejtë të përdor microfilm apo ndonjë mjet 
kompjuterik, pork y duhet t’i paraqes këto evidence në një formë qartë kur nga ai 
kërkohet një gjë e tillë, dhe t’i lejoj Doganës të merrë kopje sipas nevojës.  
Depozitori i një magazineje publike duhet të mbaj evidence të cilat ofrojnë dëshmi mbi 
detalet e hyrjeve në procedurën e magazinimit doganor dhe formën e largimit (heqjes) 
së kësaj procedure (p.sh.deklaratat doganore, faturat, kontratat, porositë, kambialët, 
fletëpagesat (kupona) etj.) për 3 vjet nga data e hyrjeve.  
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2.13. Mirëmbajtja e inventarit  

Nëse sistemi i zakonshëm i drejtuesit të magazines për kontrollin e mallrave komercial 
mund t’i përmbush kushtet e doganës, atëherë nuk ka nevojë për ndonjë listë të 
posaqme të numrave të mallit për qëllime doganore.  

Nëse sistemi i tij nuk i plotëson kushtet e parapara, atëherë drejtuesi i magazinës duhet 
të shfrytëzoj një listë kryesore (master) nga e cila ky duhet të caktoj një numër unik të 
stoqeve për çdo dërgesë të mallrave që hyn në magazinen e tij. Ky mund të jep numra 
të ndryshëm të stoqeve mallrave të ndryshëm brenda dërgesës së njejtë. Numri i 
stoqeve zakonisht do të përbëhet nga dy shifrat e fundit të vitit të përcjellura nga një 
numër serik në seri vjetore, p.sh. 04/146. Ai duhet të regjistroj në listën e numrave të 
stoqeve (e cila e identifikon dërgesën) datat kur llogaritë hapen dhe mbyllën.  

2.14 Kushtet e inventarizimit  

Periodikisht dogana do të kërkoj nga drejtuesi i magazinës të bëj regjistrim të tërë mallit 
në magazine  e tij. Koha dhe natyra e ushtrimit (programit) do të dakordohen me 
drejtuesin e magazinës.  

 
Drejtuesi i magazines duhet që, gjithashtu, të kryej një regjistrim për ndonjë 
mospërputhje eventuale të mallit për shkak të incidenteve, si zjarri apo vjedhjet në 
magazinë. Përndryshe, nuk është e obligueshme të ndërmirrën kontrolle të mallrave në 
baza të rregullta për qëllime doganore 
.  
3. Vendosja e mallrave nën procedurën e magazinimit doganor  

3.1 Hyrja e mallrave nën procedurat e magazinimit doganor  

Mallrat mund të vendosen (futen) në procedurën e magazinimit doganor sipas cilës do 
mënyrë në vijim:  

1  Drejtëpërdrejtë nga importi (përfshirë edhe lëvizjet e tanzitit) apo nga një zonë e lirë  

2  Pas lirimit për përpunim të jashtëm (LPJ) apo përpunimit nën kontrollin doganor (PKD)  

3  Pas një klërkese për reduktim (zbritje) apo lejimit të ri-pagesë të detyrimeve të importit në 
lidhje me importet refuzuara  

4  Pas importit të përkohëshëm (IP)  

Mallrat që veç ndodhen nën procedurën e magazinimit doganor mund të ri-magazinohen 
në cilën do prej mënyrave në vijim:  

1  Pasi të jenë larguar përkohësisht nga magazina (shiko Pjesën 5); apo  

2  Gjatë transferit nga një magazinë tjetër doganore në Kosovë (shiko Pjesën 7 apo 8).  
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3.2 Veprimet e nevojshme primare nga depozitorët në magazinat e llojit A,B,F  

Së pari depozitori duhet të konfirmoj me drejtuesin e magazinës se magazina të cilën ky 
dëshiron të shfrytëzoj është e autorizuar për magazinime të llojit të mallrave të cilat ai 
dëshiron t’i magazinoj. Pastaj ky mundet të pajtohet me kushtet e magazinimit  dhe me 
datën e pritur të arritjes së mallit si çështje të zakonshme të praktikës komerciale.  

3.3 Plotësimi i DUD-it  

Për t’i vendosur mallrat në procedurën e magazinimit doganor, depozitori duhet t’i 
deklaroj mallrat për hyrje në magazinim doganor me anë të DUD-it. Veçanarisht, fushat 
në vijim duhet të plotësohen, dhe atë me informatat në vijim:  

                          
Fusha  Informacionet që duhet shënuar  

1  Në nënndarjen e parë IM dhe në nënndarjen e dytë kodin 7  

8  Emrin e depozitorit të mallrave në magazinë doganore të treguar në fushën 49, përveç 
nëse është i treguar çartë në fushën 14 si deklarues. Për magazinë doganore private, 
kjo do të jetë emri, adresa dhe numri i TVSH-së së drejtuesit të magazinës.  

31  Përshkrim i mjaftueshëm i ngarkesës dhe i mallrave për të mundësuar identifikimin e 
mallrave, përfshier edhe numrin e konteinerit për dërgesat e konteinizuara.  

37  Kodin e Procedurave Doganore (KPD) në vargun 71. Kodi i dytë dy-shifror i shfrytëzuar 
(procedura e mëparshme) do të varet nga ajo se a janë mallrat e importuara 
drejtëpërsëdrejti prej jashtë Kosovës (00) apo pasojnë nga një procedurë tjetër 
doganore (p.sh. LPJ – sistemi i pezullimit 51.)  

44  Referencat (numrin dhe datën) e autorizimit të magazinimit doganor, adresën e 
magazines doganore në fushën 49 si dhe kodin e zyrës mbikqyrëse të magazinës  

49  Numrin identifikues të magazinës doganore të cilën depozitori do ta shfrytëzoj për 
magazinim të mallrave të vëndosura nën procedurën e magazinimit doganor.  

 
3.4 Prezentimi i hyrjes (deklaratës hyrëse)  

Për mallrat e futura ne magazinë doganore drejetëpërsëdrejti nga importi, hyrja duhet t’i 
prezentohet zyrës importuese të doganës. Për magazina të llojit D,E,C dokumentat në 
vijim duhet t’i bashkangjiten hyrjes:  

Faturën komerciale për mallrat që e mbështet vlerën e deklaruar doganore të deklaruar, 
dhe Deklarantën vlerësuese D.V.1 po që se kërkohet nga ligjet momentae të vlerësimit.  
 
Për mallrat e futura në procedurën e magazinimit doganor nga nje procedurë tjetër, zyra 
doganore duhet të jetë ajo e cila do te jetë e lejuar si zyre e hyrjes për magazinë 
doganore dhe si zyre e shkarkimit për procedurën përkatëse doganore.  

Shënim: nuk ka nevojë për garancione të posaqme kur bëhet prezentimi i deklaratës IM 
7 pasi që procedura e magazinimit veç është e mbuluar nga një garancion i 
përgjithshëm për procedurën e magazinimit (shiko paragrafin 2.11)  

3.5 Autorizimi i agjentit për të vepruar në emër të depozitorit  
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Depozitori mundet të shfrytëzoj palën e trëtë, p.sh. ndonjë agjent apo shpediter për të 
kompletuar hyrjet e tij në emër të tij, mirapo ky duhet të siguroj që jep udhëzime të 
qarta me shkrim për mallrat që kanë për tu futur në magazinim doganor. Përfaqësimi 
mund të jetë direkt apo i tërhtortë.  

Përfaqësimi i drejtëpërdrejtë – pala e tretë bën një hyrje në emër të depozitorit, 
mirëpo depozitori është akoma përgjegjës për çfarëdo borxhe eventuale doganore që 
mund të lindin nga gabimet e bëra në hyrje.  

Përfaqësimi i tërthortë -pala e tretë bën një hyrje në emër të tij dhe këta të dy, 
individualisht dhe bashkarisht, janë përgjegjës për çfarëdo borxhe eventuale doganore 
që mund të lindin nga gabimet e bëra në hyrje.  

Depozitori duhet të siguroj se pala e tretë i dërgon atij një kopje të hyrjes për të 
kontrolluar se detalet dhe PKD-ja e magazinimit doganor te përdorur janë të sakta. 
Depozitori i cili përdor magazinë të llojit A,B,F duhet që, gjithashtu, të siguroj se një 
kopje e hyrjes i është dërguar përmes agjentit drejtuesit të magazinës.  

Shënim: Palët e treta që i fusin mallrat në procedurë të magazinimit doganor pa 
autorizim me shkrim të personit në emër të të cilit bëhen hyrjet, do t’i nënshtrohet 
çfarëdo borxhi eventual doganor.  

3.6 Ndryshimi i një hyrjeje (deklaratës hyrëse)  

Po që se mallrat gabimisht futen në ndonjë procedurë doganore apo lëshohen në 
qarkullim të lirë në vend të magazinimit doganor, depozitorit duhet t’i mundësohet që të 
ndryshoj (korrigjoj) hyrjen, me kusht që:  

1  Kërkesa për ndryshim është pranuar posa ky të ketë kuptuar për gabimin e bërë dhe 
brenda 3 muajve nga data e hyrjes;  

2  Magazina doganore e menduar për magazinime ishte e autorizuar për pranimin e 
mallrave në kohën kur është bërë hyrja;  

3  Lloji i mallrave nuk është ndryshuar dhe shfrytëzimi i tyre nuk i ka shkelur kushtet e 
parapara të magazinimit doganor; dhe  

4  Mallrat do të futen në  magzinim doganorë menjëherë  

 
Për të kërkuar të bërit e një ndryshimi të një hyrjeje, depozitori duhet të kontaktoj zyrën 
doganore ku është bërë hyrja primare dhe të dërgoj një kopje të dokumentacionit 
origjinal së bashku me çfarëdo dëshmi që ka për të përkrahur kërkesën e tij.  

 3.7 Lëshimi dhe pranimi doganor i mallrave në magazina – Përgjegjësitë e 
depozitorit  

Pasi t’i ketë liruar dogana mallrat për magazinim doganor, është përgjegjësi e 
depozitorit për të siguruar se:  

 (a) mallrat janë dërguar drejtë në magazinen e cekur në fushën 49 të deklaratës 
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pa kurrfarë vonese dhe dërgesa të jetë e paprekur;  
 (b) nëse ai është duke shfrytëzuar magazine të llojit A,B,F ky duhet t’i siguroi 
drejtuesit të magazinës një kopje të deklaratës para apo gjatë arritjes së mallit në 
magazinë;  
 (c) i siguron drejtuesit të magazinës së llojit A ,B,F një sqarim mbi çfarëdo 
parregullsish që i janë bërë me dije atij;  
 (d) detyrimet doganore që duhet paguar për parregullsi eventuale në lidhje me 
mallrat e pranuara në magazinë doganore janë paguar nëse nuk ka mënyrë tjetër të 
arsyetimit;  
 (e) nëse ky kërkon dëshmi se mallrat e futura më heret në LPJ kanë qenë futur 
për magazinim doganor, atëherë ky duheti t’i siguroj drejtuesit të magazines dy kopje të 
deklaratës. Një kopje do t’i dërgohet tregtarit të LPJ-së me vërtetimin e drejtuesit të 
magazinës mbi pranimin e mallit.  
 (f) nëse ky ka çertifikatë preferenciale (shiko paragrafin 8.3(a)) për mallrat, ai 
duhet t’ia përcjellë këtë drejtuesit të magazines i cili duhet ta mbaj atë deri kur të 
nevojitët për deklarimin për në qarkullim të lirë.  
 
3.8 Lëshimi dhe pranimi doganor i mallrave në magazinë – Përgjegjësitë e 
drejtuesit të magazinës 

Është përgjegjësi e drejtuesit të magazines  që:  

 (a) po që se është e cekur në autorizimin e tij, të lajmëroj zyrën mbikqyrëse të 
magazinës së tij për arritjen e mallrave. Zyra mbikqyrëse veç do të jetë marrur vesh për 
mënyrën e lajmërimit me të.  
 (b) të kontrolloj me kujdes dërgesën për të siguruar se numri i paketimeve apo i 
peshës dhe lloji i mallrave të pranuara përputhen me mallat e përshkruara në 
deklaratën e magazinimit doganor;  
 (c) të siguroj se autorizimi i tij i magazinimit doganor i mbulon mallrat;  
 (d) për mallrat në konteinera, të kontrolloj:  
  
 Numrin identifikues të çfarëdo plombave; dhe  
 Se a janë apo jo të paprekura  
 (e) të caktoj për secilin dokument numrin rëndor të mallit apo numrat e mallit nga 
lista kryesore (siç është përshkruar në paragrafin 2.13)  
 (f) të fus në evidencat e mallit detale mbi mallrat që në të vërtetë janë pranuar 
(shiko paragrafin 3.9) dhe kontrollo se a është sasia më pak apo më shumë e njejtë 
sikurse ajo e deklaruar në deklaratën hyrëse për magazinim.  
 (g) përcaktoj dhe të vendos së bashku me zyrën mbikqyrëse çfarëdo 
mospërputje (parregullsi); dhe  
 (h) se a i ka pranuar dy kopje të deklaratës për verifikim si dëshmi për qëime të 
LPJ (shiko paragrafin 3.7) dhe të vërtetoj në pjesën e pasme të dy kopjet me:  
 Numrin referues të mallit;  
 Sasitë dhe vlerat e mallit të magazinuar;  
 Nënshkrimi i tij dhe data; dhe  
Çfarëdo mospërputhje eventuale midis detaleve në deklaratë dhe mallrat e 
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magazinuara 
Ky duhet të mbaj njërën kopje ndërsa tjetrën t’i dërgoj tregtarit të LPJ-së.  

Në raste të mospërputjeve (kur ky nuk është pronar i mallit) ky duhet të informoj 
depozitorin apo pronarët e mallrave menjëherë kështu që këta të mund të hetojnë, 
gjegjësisht të mbledhin informacionet e nevojshme mbi atë se çfarë ka ndodhur dhe t’i 
sigurojnë atij një sqarim të pranueshëm (arsyeshëm) dhe/apo dëshmi mbështetëse. 
Mallrat e pranuara në sasi më të mëdha se sa që është deklaruar duhet të 
konsiderohen si të tagrueshme dhe të magazinohen përkohësisht për deri sa të mos 
zgjidhet çështja e caktuar. Saistë e mangëta apo të tepërta të dërgesave gjithashtu 
duhet të zgjidhen në bashkëpunim me zyrën mbikqyrëse (shiko pikën ‘g’ më lartë)  

Nëse ai pranon çertifikatën preferenciale (si në rastin e paragrafit 3.7), ky duhet ta 
vërtetoj atë me numrin e referencës së mallit për dërgesën të cilën e mbulon si dhe 
datën e magazinimit të mallrave. Kjo ndodh për t’i ikur rrezikimit të humbjes së trajtimit 
preferencial nëse afati i çertifikatës skadon para se mallrat të largohen nga magazina 
dhe deklarohen për qarkullim të lirë.  

3.9 Detalet e nevojshme në evidencat e mallrave  

Detalet në vijim janë të nevojshme në evidencat e mallrave:  

      (a) për mallrat në konteinera, evidencat në llogari të mallrave:  

 Numri identifikues i çfarëdo plombe; dhe  
 A janë apo jo plombat, gjatë arritjes, të paprekura;  
 (b) detalet në vijim, të cilat duhet të jenë të njëjta me ato të deklaruara në 
deklaratën hyrëse (hyrje) për magazinim doganor:  
 statusi (jo-vendor);  
 shenjat dhe numrat e dërgesës dhe përshkrimi i mallit;  
 PKD-ja e përdorur; dhe  
 Vlera doganore, kodi i mallrave dhe sasia e përcaktuar në deklaratë hyrëse e cila 
i fut mallrat në procedurë të magazinimit doganor (vetëm për llojin D,E,C);  
 (c) numri i referencës dhe data e deklaratës hyrëse e cila i vendos mallrat në 
procedurën e magazinimit dogano  
 
3.10 Mënyrat e magazinimit apo palosjes (rradhitjes) së mallrave  

Drejtuesi i magazinës/depozitori mundet të zgjedh se ku ti magazinohen mallrat në 
zonën e autorizuar të magazinës, mirëpo ky nuk mundet t’i palos ato në asi mënyre që 
të mos mund të identifikohen, numërohen apo kontrollohen si duhet. Ai gjithashtu duhet 
të siguroj që mallrat nuk janë të rradhitura në asi mënyre që do të mund të jetë e 
rrezikshme (p.sh. të palosen ashtu që mund të rrënohen apo të bllokojnë daljet 
emergjente). Nëse ai dëshiron të magazinoj mallra vendore apo jovendore në zonë të 
njejtë magazinuese atëherë ky duhet të jetë i autorizuar për një gjë të tillë. Bashkë 
magazinimi, veçanarisht magazinimi i përbashkët, shpjegohet më detalisht në pjesën 6.  
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4. Operacionet e trajtimit  

4.1 Në përgjithësi  

Edhe pse qëllimi kryesor i procedurës së magazinimit doganor është magazinimi i 
mallrave prapëseprapë mund të lejohen që të kryhen operacione më të vogla trajtuese 
gjatë kohës kur mallrat gjenden në magazine doganore.  

Nëse drejtuesi i magazines  dëshiron të kryejë ndonjë operacion trajtimi në magazinën 
e tij ai duhet të jetë i autorizuar. Nëse një person (magazinuesi) i magazinon mallrat në 
një magazinë të llojit A,B,F dhe ai dëshiron të kryejë operacione të trajtimit në mallrat e 
tij ai duhet të vërtetohet se drejtuesi i magazinës së tij është i autorizuar për operacionet 
e trajtimit që ai dëshiron t’i ndërmerr.  

4.2 Aplikimi për autorizim  

Nëse një drejtues i magazinës dëshiron të kryejë ndonjë trajtim në mallrat që gjenden 
në magazinën e tij ai duhet të dorëzojë një aplikacion për të bërë këtë para se të 
ndërmerren operacionet e trajtimit. Nëse format e trajtimit kanë për të qenë një element 
i rregullt i biznesit të tij atëherë Dogana mund t’i jep atij një autorizim të përgjithshëm. 
Kjo do të tregohet në Fushën 12 të autorizimit të tij për magazinë. Autorizimi poashtu 
duhet të tregojë për mënyrën se si duhet të njoftohet Dogana para se të ndërmerret 
operacioni. Të gjitha rastet tjera do të trajtohen individualisht.  

Dogana mund të tërheq autorizimin në çdo kohë për një shkak të arsyeshëm.  

4.3 Operacionet që mund të kryhen në mallrat e magazinuara 

Operacione të vogla trajtimi mund të lejohen me qëllim:  

 të sigurimit se mallrat e magazinuara janë të mbrojtura;  
 të përmirësimit të paraqitjes së tyre apo të cilësisë së tyre për treg; ose  
 që të përgatiten ato për shpërndarje ose për rishitje.  
 
Pjesa 36B përshkruan dhe rradhit operacionet trajtuese të lejueshme të cilat mund të 
autorizohen 
.  
Nëse një operacion nuk është i përmendur në atë listë, kjo do me thënë se nuk ka 
bazë ligjore për të kryer atë operacion në mallra gjatë kohës kur ato mbeten nën 
procedurën e magazinimit doganor. Një shembull i një operacioni trajtues të 
lejueshëm është instalimi i radios në një automjet. Si shembull i një operacioni të 
palejueshëm trajtimi është ngjyrosja e pëlhurës.  

Nëse operacioni të cilin dëshiron t’a ndërmer drejtuesi i magazinës/deponuesi nuk 
gjendet në listë ai duhet të bisedojë me zyrën e tij mbikqyrëse nëse ndonjë procedurë 
tjetër doganore siç është Përpunimi i Brendshëm, do të ishte më e përshtatshme për 
nevojat e tij.  
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4.4 Procedura në rastet kur operacioni i trajtimit e ndryshon shumën e detyrimeve 
që duhet paguar  

Në disa rrethana trajtimi mund të rris vlerën dhe/ose ndryshon natyrën e mallrave, që si 
rezultat sjell edhe ndryshimin e shumës së detyrimeve që duhet paguar. Kjo nuk ka 
ndikim në marrëveshjet e llojit D,E,C të magazinës për arsye se natyra, vlera dhe sasia 
e mallrave tashmë është vendosur në hyrje për në procedurën e magazinimit doganor.  

Drejtuesi i magazinës/deponuesi mund të kërkojë që të përdoret ajo natyrë, vlerë dhe 
sasi e mallrave e cila do të ishte marrë parasysh sikur mallrat të mos të mos kishin 
kaluar nëpër operacionin e trajtimit. Megjithatë, ai duhet gjithsesi t’i kërkojë 
përdorimin e të tri këtyre (natyrës, vlerës dhe sasisë) pasi që këto nuk mund të 
përdoren si të veçanta.  
4.5 Të dhënat e obligueshme për t’u shënuar në evidencën e mallrave në 
magazinë  

Drejtuesi i magazines duhet të regjistrojë në evidencë të magazinës sasinë dhe 
përshkrimin e mallrave që dërgohen për në operacion të trajtimit dhe sasinë dhe 
përshkrimin e produkteve që rezultojnë nga operacioni. Nëse ai ka për qëllim të kërkojë 
që të merren parasysh vlera, sasia dhe natyra e mallrave para se të kryhej operacioni, 
ato të dhëna duhet të regjistrohen në evidencë të mallrave. Përndryshe, Dogana mund 
të refuzojë përdorimin e të dhënave për mallrat para trajtimit me ç’rast për të llogaritur 
detyrimet duhet të përdoren shënimet në lidhje me mallrat që vlejnë në momentin e 
largimit të tyre.  

4.6 Kryerja e operacioneve më të ndërlikuara në magazinë  

Operacionet ose proceset që nuk lejohen me ligjin për deponimin doganor mund të 
kryhen në ato objekte mirëpo drejtuesi i magazinës/deponuesi duhet së pari të heq 
mallrat nga marrëveshja për magazinim  doganor.  

Këtë mund t’a bëjë nëse i fut ato mallra në:  

 qarkullim të lirë; ose  
  
  
 në procedurën e përpunimit të brendshëm me kusht që disa nga produktet e 
përpunuara (produktet kompensuese) kanë për t’u eksportuar jashtë Kosovës; ose  
 përpunim nën kontroll doganor.  
 
Procedura për largimin e mallrave nga marrëveshja e magazinimit doganor është 
shpjeguar në Pjesën 8.  
 

 



 22 

 

5. Largimi i përkohshëm  

5.1 Në përgjithësi  

Në disa rrethana të caktuara mallrat mund të largohen përkohësisht nga një magazinë 
doganore. Drejtuesi i magazines do të duhet jetë i autorizuar para se të mund të 
përfitojë nga kjo mundësi.  

5.2 Parashtrimi i kërkesës për autorizim  

Nëse largimi i përkohshëm i mallrave nga magazina e tij është një kërkesë e rregullt e 
biznesit të drejtuesit të magazines atëherë ai mund të parashtrojë kërkesë për një 
autorizim të përgjithshëm për largim të përkohshëm. Nëse kërkesa pranohet atëherë kjo 
përfshihet në autorizimin e tij për magazinë doganore dhe me këtë ai nuk ka nevojë që 
të dorëzojë një aplikacion të veçantë për secilin largim. Dogana do të caktojë një 
metodë që duhet ta përdorë ai për t’i njoftuar ata kur bëhen këto largime.  

Nëse largimet e përkohshme nuk janë kërkesë e rregullt e biznesit të tij atëherë ai mund 
të aplikojë për marrjen e një autorizimi për çdo largim individual. Ai duhet të kujdeset që 
të mos i largojë mallrat para se të merr autorizimin nga Dogana.  

 

5.3 Kushtet për autorizim  

Mallrat duhet të kthehen në të njejtën magazine doganore nga e cila janë larguar 
përkohësisht brenda 3 muajve nga data e largimit. Nëse drejtuesi i magazines mendon 
se i nevojitet më tepër kohë atëherë ai duhet të aplikojë në zyrën mbikqyrëse duke 
treguar edhe arsyet pse i duhet një zgjatje e afatit  

Nëse është marrë autorizimi për trajtime të thjeshta (shih Pjesën 4) atëherë mallrat 
mund t’iu nënshtrohen formave të zakonshme të trajtimit gjatë kohës kur janë të 
larguara përkohësisht nga magazina doganore.  

 

5.4 Të dhënat që duhet përfshirë në evidencë të magazinës 

Drejtuesi i magazines duhet të regjistrojë në evidencë të magazinës:  

 datën e largimit të mallrave dhe datën e kthimit të tyre;  
 Sasinë dhe përshkrimin e mallrave të larguara përkohësisht;  
 lokacionin ku ato do të qendrojnë përkohësisht; dhe  
 detalet për çfarëdo trajtimi që është kryer.  
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6. Bashkëmagazinimi (duke përfshirë magazinimin e përgjithshëm)  

6.1 Bashkëmagazinimi 

Dogana mund të lejojë që drejtuesi i depos të vendos mallrat vendore bashkë me 
mallrat jo vendore në magazinën e tij doganore për arsye që t’i mundësohet atij që të 
shfrytëzojë maksimalisht hapësirën në dispozicion.  

Bashkëmagazinimi vlen poashtu për mallrat në marrëveshjet për LPB (Përpunim të 
brendshëm) dhe/ose PKK (Përpunimi nën kontroll doganor) të magazinuara në një 
magazine doganore. Dogana mund të specifikojë kërkesat për identifikimin e mallrave 
të magazinuara bashkarisht, në mënyrë që të kujdeset që mallrat e magazinimit 
doganor të mund të dallohen nga mallrat tjera.  

Megjithatë, bashkëmagazinimi nuk duhet të lejohet nëse ka një ndikim në funksionimin 
e marrëveshjes për magazinim doganor.  

6.2 Magazinimi i përgjithshëm  

Magazinimi i përgjithshëm është bashkëmagazinim i llojit të njejtë të mallrave mirëpo të 
cilat kanë status të ndryshëm doganor në rastet kur është e pamundshme për drejtuesin 
e magazines të identifikojë në çdo moment statusin doganor të mallrave. Dogana mund 
të autorizojë magazinimin e përgjithshëm vetëm nëse mallrat janë të barasvlershme do 
me thënë nëse ato kanë të njejtin kod 8 shifror të mallit, të njejtën cilësi tregtare dhe të 
njëjtat karakteristika teknike.  

Kjo mund t’i përgjigjet mallrave në procedurë të përpunimit të brendshëm (LPB) që janë 
në marrëveshje për ekuivalencë (barasvlerë).  

Dogana konsideron se magazinimi I përgjithshëm është më i përshtatshëm për 
magazinat private në të cilat drejtuesi i magazinës është poashtu edhe deponues.  

Shënim: Mallrat të cilat u nënshtrohen detyrimeve të akcizës, sikurse edhe detyrimeve 
doganore nuk mund të magazinohen në objektet e magazinimit  të përgjithshëm.  

6.3 Si të vendoset se a janë mallrat ekuivalente?  

Për t’i ndihmuar drejtuesit të magazinës që të vendos se a është produkti A ekuivalent 
me produktin B, ai duhet të merr parasysh pyetjet në vijim:  

1  A janë A dhe B të këmbyeshme mes veti?  

2  Një blerës që porosit produktin A a do të pranonte produktin B si zëvendësim dhe 
anasjelltas?  

3  A bëj ndonjë dallim, çfarëdoqoftë, në mes të A dhe B?  
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Nëse përgjigja në dy pyetjet e para është “po” ndërsa në pyetjen e tretë është “jo”, 
atëherë duke supozuar se 8 shifrat e para të kodit të mallit janë të njejta për produktin A 
dhe B, ato zakonisht do të jenë ekuivalente mes veti për qëllime të procedurës së 
magazinimit të përgjithshëm.  

6.4 Aplikimi për magazinim të përgjithshëm  

Zakonisht një drejtues i magazinës do të aplikojë për bashkëmagazinim në të njejtën 
kohë kur aplikon edhe për një autorizim për magazine doganore. Kur ai aplikon për të 
shfrytëzuar magazinimin e përgjithshëm, ai duhet jep informata të mjaftueshme për të 
mundësuar Doganës të bëjë një krahasim në mes të mallrave. Ai duhet të cek faktorët 
që janë të përbashkët për mallrat ekuivalente dhe mallrat e magazinimit doganor dhe të 
propozojë mënyrën se si mund të vërtetohet kjo (për shembull specifikacionet teknike 
ose mostrat).  
Dogana do të duhet të bindet se evidenca dhe/ose sistemet e tij mund të identifikojnë, 
vëzhgojnë dhe të mbajnë evidencë në mënyrë të drejtë të mallrave që janë të 
magazinuara në magazinë të përgjithshëm. Evidenca dhe/ose sistemet duhet të 
përmbajnë masa sigurie për të parandaluar largimin për në qarkullim të lirë të atyre 
mallrave që janë objekt i kufizimeve (për shembull mallrat që importohen për t’u lëshuar 
në qarkullim të lirë pa posedimin e një licence valide përkatëse). Dogana poashtu do të 
duhet të sigurohet se me autorizimin e magazinimit të përgjithshëm nuk do të ketë 
pasoja negative për procedurën e magazinimit doganor ose për ndonjë procedurë të 
mëvonshme doganore (për shembull, ajo nuk shfrytëzohet për t’iu shmangur kërkesave 
të taksave anti-dumping).  

 6.5 Magazinimi I përgjithshëm dhe barazimi i stoqeve  

Mospërputhjet mund të paraqiten kur sasia e mallrave, me status të ndryshëm doganor, 
dallohet kur bëhet krahasimi i evidencës së stoqeve në magazinë me sasinë fizike të 
stoqeve në magazinë. (Kjo nuk i referohet mospërputhjeve kur janë pranuar së pari 
mallrat – shih paragrafin 3.8). Çfarëdo variacioni duhet të hetohet dhe evidenca të 
barazohet sipas shpjegimit.  

Megjithatë, nëse nuk mund të gjendet ndonjë spjegim atëherë mund të aplikohet si në 
vijim:  

 (a) Mungesat (barazimet negative) duhet së pari të zbriten nga stoqet me status 
vendor nëse aty ka bilanc pozitiv. Nëse ky barazim i stoqeve shpenzon stoqet me status 
vendor, atëherë pjesa e mbetur për t’u barazuar duhet të bëhet në llogari të stoqeve jo 
vendore. Për këtë do të duhet të bëhet një deklaratë për qarkullim të lirë.  
 (b) Tepricat (barazimet pozitive) duhet së pari t’i shtohen stoqeve me status 
vendor, përveç rasteve kur kjo tepricë ka ekzistuar atëherë kur janë pranuar së pari 
mallrat në magazinë.  
 
Tepricat dhe mungesat mund edhe të “kompensohen” do me thënë të kompensojnë 
njëra tjetrën nëse mallrat në fjalë janë ekuivalente mes veti.  
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6.6 Trajtimi i mallrave ekuivalente (duke përfshirë deponimin e përgjithshëm) me 
rastin e largimit të tyre  

Kur mallrat në magazinim të përgjithshëm largohen nga marrëveshja e magazinimit 
doganor duke zbatuar njërën nga procedurat e parashtruara në paragrafin 8.1, drejtuesi 
i magazinës/deponuesi mund të zgjedhë që t’i deklarojë ato ose si mallra vendore ose si 
mallra jo vendore, varësisht se nga cili opcion ai përfiton më së shumti. Kjo zbatohet me 
kusht që statusi që u caktohet mallrave që largohen nga magazina asnjëherë nuk e 
tejkalon sasinë e mallrave të atij statusi të treguar në evidendën e stoqeve (mallrave në 
magazinë).  

Kjo poashtu mund të aplikohet atëherë kur mallrat jo vendore dhe mallrat vendore janë 
identifikuar si të ndara, për aq kohë sa ato janë ekuivalente mes veti, ashtu siç është 
përshkruar në paragrafin 6.2.  

6.7 Magazinimi i përbashkët i mallrave me mundësi trajtimi preferencial me rastin 
e largimit të tyre  

Nëse drejtuesi i magazines deponuesi importon mallra dhe ai dëshiron të përfitojë një 
normë favorizuese të detyrimeve me rastin e largimit të mallrave për t’i vendosur në 
qarkullim të lirë, ai do të duhet të tregojë kujdes sa i përket magazinimit të përbashkët. 
Nëse ai i përfshin mallrat e tilla ai do të duhet të jetë i përgatitur për të humbur të drejtën 
në trajtim favorizues për arsye se ai nuk ka gjasa që të bëjë përshtatjen e mallrave që i 
largon me certifikatën preferenciale e cila është e obligueshme për të përfituar normën 
e zvogëluar të detyrimeve. Prandaj si rezultat ai do të duhej të paguajë normën e plotë 
të detyrimeve përkatëse.  
Megjithatë Dogana mund të lejojë magazinimin e përbashkët të mallrave me preferenca 
të detyrimeve nëse ato janë ekuivalente siç është specifikuar në paragrafet 6.2 dhe 6.3 
si dhe nëse mallrat janë me origjinë nga i njejti eksportues në të njejtin vend. Në 
rrethana të tilla magazinimi i përbashkët nuk do të duhej të ndikonte në trajtimin 
favorizues.  

6.8 Shkatërrimi ose humbja e pakthyeshme e mallrave  

Kur mallrat e magazinimit doganor të cilat janë magazinuar bashkë me mallra të tjera, iu 
nënshtrohen shkatërrimit ose humbjes së pakthyeshme të tyre, drejtuesi i depos duhet 
të sigurojë dëshmi për Doganën në të cilën specifikohet sasia e mallrave të magazinimit 
doganor dhe mallrave që nuk janë në magazinim doganor të cilat kanë pësuar me këtë 
rast.  

Nëse ai nuk mund të jep dëshmi të tilla (për shembull për mallrat në magazine  të 
përgjithshëm) ai do të duhet të caktojë shumën e mallrave të magazinimit doganor që 
janë humbur ose shkatërruar duke iu referuar përqindjes së mallrave të magazinimit 
doganor që mbahen në magazinen  e tij në momentin e humbjes ose shkatërrimit që ka 
ndodhur.  
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7. Transferimi i mallrave nën procedurën e magazinimit doganor  

7.1 Në përgjithësi  

Një autorizim për magazinim doganor duhet të specifikojë nëse dhe nën cilat kushte 
lëvizja e mallrave të vendosura nën procedurën e magazinimit doganor në mes të 
vendeve të ndryshme mund të bëhet (transferimi).  

Për këto transfere është e obligueshme mbajtja e evidencës.  

7.2 Llojet e transferit dhe kushtet  

 (a) Transferi në mes vendeve të ndryshme të emërtuara në të njëjtin autorizim 
për magazinim doganor (magazinat shumëvendëshe-në disa lokacione të ndryshme) 
mund të ndërmerret pa ndonjë formalitet doganor. Transferi duhet të regjistrohet në 
evidencë të magazinës.  
 (b) Transferi nga zyra e hyrjes për në procedurë deri në lokacionin e magazines  
(aty ku vendosen mallrat) mund të kryhet përmes deklaratës për hyrje në procedurë IM 
7.  
 Nëse transferi është autorizuar në pajtim me Nenin 292 paragrafi 2 të Udhëzimit 
Administrativ 11/2009  per implementimin e Kodit Doganor dhe te Akcizave që 
parashtron dispozitat për procedura doganore, një referencë për atë Nen (292 paragrafi 
2) duhet të jepet në fushën 44 të deklaratës IM 7.  
 (c) Transferi deri në zyrën e daljes me qëllim të rieksportimit mund të bëhet nën 
mbulimin e procedurës së magazinimit doganor (deklarata e eksportit EX 3). Në këtë 
rast, procedura nuk shkarkohet derisa mallrat e deklaruara për rieksport realisht të dalin 
nga Kosova (shih Pjesën 8).  
 
Dëshmia se mallrat e deklaruara për rieksport realisht kanë dalur nga Kosova mund të 
sigurohet me anë të kopjes 3 të DUD-it, e cila vërtetohet nga zyra doganore e daljes, që 
dëshmon daljen fizike të mallrave. Kur shfrytëzohet procedura e thjeshtësuar e 
rieksportit, zyra e daljes poashtu mund të vërtetojë largimin fizik të mallrave në një 
dokument komercial ose administrativ.  

Kur shkarkimi është autorizuar në pajtim me Nenin 292 paragrafi 3 të Udhëzimit 
Administrativ 11/2009  per implementimin e Kodit Doganor dhe te Akcizave që 
parashtron dispozitat për procedura doganore, një referencë për atë Nen (292 paragrafi 
3) duhet të jepet në fushën 44 të EX 3 ose në dokument komercial ose administrativ.  
 

8. Largimi i mallrave nga magazina doganore  

8.1 Largimi nga magazina 

Largimi nënkupton largimin e mallrave nga procedura e magazinimit doganor. Kjo mund 
të përkojë me largimin fizik të mallrave nga objektet e magazinës ose mallrat mund të 
mbeten fizikisht në objektet e magazinës  
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Mallrat mund të largohen për:  

 qarkullim të lirë;  
 rieksport jashtë Kosovës;  
 transfer në një procedurë tjetër doganore me ndikim ekonomik (siç është LPB);  
 t’u zhvendosur në një vend tjetër në Kosovë;  
 t’u shkatërruar nën mbikqyrjen doganore.  
 
 

Largimi poashtu përfshin edhe transferin e mallrave në mes të magazinave (shih Pjesën 
7) dhe largimet e përkohshme (shih Pjesën 5).  

8.2 Ku duhet të prezentohet deklarata (DUD)  

 
Deklaratat për largimin e mallit duhet plotësohen dhe të nënshkruhen e pastaj të 
dërgohen bashkë me ndonjë dokument tjetër (licencë, etj) në zyrën e shkarkimit të 
procedurës.  

 

8.3 Largimi I mallrave për në qarkullim të lire 

a) Plotësimi i deklaratës  
Përveç rasteve kur në autorizimin për magazinimin doganor është paraparë zbatimi i 
Procedurës së zhdoganimit lokal, për të larguar mallrat nga procedura e magazinimit 
doganor për t’i lëshuar në qarkullim të lirë, drejtuesi i magazinës/deponuesi duhet të 
deklarojë mallrat në zyrën e shkarkimit në një DUD (Dokument Unik Doganor).E në 
veçanti plotësohen fushat në vijim:                     

Fusha  Informatat që duhet shënuar  

1  Në nënndarjen e parë “IM” dhe në nënndarjen e dytë shifra 4.  

8  Emri dhe adresa e personit në emër të të cilit do të paguhen detyrimet dhe numri i tij i 
TVSH-së, nëse posedon. Ky mund të jetë person tjetër nga drejtuesi i 
magazinës/deponuesi.  

31  Përshkrimi i mjaftueshëm i mallrave për të mundësuar identifikimin e tyre.  

37  Kodi i Procedurës Doganore (KPD) në seritë 40 ose 42. KPD që përdoret varet nëse 
mallrat janë objekt i lirimit (40) ose nuk janë (42). Kodi i dytë dy-shifror (procedura 
paraprake) në shumicën e rasteve do të jetë 71. Duhet të keni kujdes se kodi 71 nuk 
duhet përdorur nëse mallrat më parë janë vendosur nën një procedurë doganore me 
ndikim ekonomik (LPB, LPJ, PKD). Në atë rast KPD për procedurën përkatëse me 
ndikim ekonomik shënohet në vend të kodit 71. Për shembull, lirimi në qarkullim të lirë 
për mallrat e përfituara nga sistemi me pezullim i LPB dhe të cilat më vonë vendosen 
nën procedurën e magazinimit do të ishte 4051 e jo 4071 (operacioni i parë -5100; 
operacioni i dytë -7151; lejimi në qarkullim të lirë -4051)  

44  Referencat e autorizimit për magazinë doganore, adresa e magazines doganore në 
fushën 49 dhe kodi (shifra) e zyrës mbikqyrëse për magazinë          
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49  Numri identifikues i magazinës doganore në të cilën janë ruajtur mallrat nën 
procedurën e magazinimit doganor  

 

b) Dëshmia që kërkohet për largimin e mallrave për në qarkullim të lirë  

Si dëshmi e lirimit të mallrave nga Dogana mund të shërbejë:  

 një kopje e deklaratës IM 4 e vërtetuar nga Dogana; ose  
 një fletëlargim i vërtetuar nga Dogana.  
 
c) Data nga e cila fillon të aplikohen masat tarifore (normat e detyrimit, anti-
dumpingu dhe kufizimet e licencave)  

Masat që aplikohen janë ato që janë në fuqi në momentin e pranimit nga zyra e 
shkarkimit të deklaratës për qarkullim të lirë, pa marrë parasysh se kur planifikohen të 
largohen fizikisht nga magazina.  

Çfarëdo licence për import ose certifikate preferenciale që kërkohet duhet të 
prezentohet bashkë me deklaratën për qarkullim të lirë IM 4.  

 

d) Mallrat e procedurës së përpunimit të brendshëm (LPB) të cilave u ndërrohet 
destinacioni dhe kthehen në qarkullim të lirë  

Drejtuesi i magazinës/deponuesi mund të ketë mbajtur në magazinë (ose blerë në 
magazinë) mallrat për eksport jashtë Kosovës, nën procedurën e LPB (lirimit për 
përpunimin e brendshëm). Detyrimet që ngarkohen me këtë rast janë zakonisht ajo 
shumë që lirohet ose që paguhet kur mallrat kanë hyrë për herë të parë në LPB.  

Mallrat LPB të kthyera për në qarkullim të lirë i nënshtrohen pagesës së kamatës 
kompensuese.  

e) Llogaritja e detyrimeve  

Detyrimet për mallrat mund të llogariten duke shfrytëzuar elementet në vijim:  

 përshkrimi tarifor dhe norma e detyrimit;  
 sasia; dhe/ose  
 vlera  
 
Këto elemente duke përfshirë edhe kursin zyrtar të këmbimit (që publikohet nga 
Dogana) që aplikohet në momentin kur largohen mallrat nga procedura e magazinimit 
doganor duhet të përdoren. Ky është momenti i pranimit të deklaratës IM 4 nga zyra 
mbikqyrëse, që zakonsht është ajo datë në të cilën ajo prezentohet. Rregullat e 
zakonshme në lidhje me vlerën doganore zbatohen kur mallrat largohen nga një 
magazine doganore për t’u lëshuar në qarkullim të lirë.  
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Përjashtim nga kjo rregull bëhet kur:  

 (a) largimet janë bërë nga magazina e llojit D,E,C ku natyra (përshkrimi tarifor), 
vlera doganore dhe sasia e mallrave janë vendosur në hyrje për në procedurën e 
magazinimit  doganor (përveç nëse drejtuesi i magazines  kërkon për shembull 
përdorimin e një vlere më të ulët për arsye se ka ndryshuar kursi i këmbimit); dhe  
 (b) kur është bërë kërkesë për të marrë në konsideratë vlerën, sasinë dhe 
natyrën e mallrave që ka ekzistuar para se të jenë kryer operacionet e trajtimit (shih 
Pjesën 4).  
 
Në këtë shkallë llogaritja e detyrimeve poashtu bazohet në normat e detyrimit në fuqi në 
datën e largimit nga procedura e magazinimit doganor. Kostoja e magazinimit  dhe e 
çfarëdo trajtimi mund të përjashtohet nga vlera për detyrime nëse është e mundshme të 
bëhet dallimi në mes të shpenzimeve plotësuese dhe çmimit realisht të paguar apo që 
duhet të paguhet për mallrat.  

 

f) Largimi i mallrave nga magazinat e llojit D,E,C për t’i lëshuar në qarkullim të lirë 
duke zbatuar Procedurën e Zhdoganimit Lokal (PZHL)  

Për të shfrytëzuar këtë mundësi, autorizimi për magazinë doganore duhet t’a ketë të 
përfshirë edhe aprovimin për të shfrytëzuar PZHL. Sipas procedurës PZHL, mallrat 
mund të largohen nëse kryhen veprimet në vijim:  

 
Hapi  Veprimet që duhet ndërmarrë  

1  Duhet të bëhet një regjistrim përkatës në evidencën e magazinimit;  

2  Një deklaratë IM 4, që përmban detalet e plota të transakcionit, duhet të dorëzohet në 
zyrën mbikqyrëse jo më vonë se në ditën e pestë të punës të muajit pasues nëse bëhet 
deklaratë mujore ose jo më vonë se në ditën e ardhshme të punës nëse bëhet deklarata 
javore ose ditore.  

 
 
g) Preferencat tarifore ose kuotat tarifore  

 

Drejtuesi i magazines/deponuesi do të mund të jetë në gjendje të përfitojë një normë të 
zvogëluar ose zero të detyrimeve sipas marrëveshjeve preferenciale tarifore ose 
kuotave tarifore.  

Nëse ai e largon një pjesë të një ngarkese të importuar dhe e vendos në qarkullim të lirë 
atëherë dokumenti preferencial (certifikata) duhet të prezentohet në momentin kur bëhet 
largimi i pjesës së parë. Një fotokopje e këtij dokumenti mund të prezentohet për 
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largimet e mëvonshme të dërgesës së njejtë të importuar dhe largimet e pjesshme të 
shlyhen nga ngarkesa e përgjithshme.  

Kur ekziston një kuotë, dhe kur kërkesa për shfrytëzim të kuotës tarifore bëhet në 
momentin ku mallrat kanë hyrë në qarkullim të lirë duke shënuar numrin serik të kuotës 
tarifore në Fushën 39 të deklaratës, atëherë deklarata duhet të vërtetohet në pjesën e 
sipërme të saj, me të kuqe, me fjalët “ Kuotë Tarifore”.  

Shënim: Të gjitha importet e favorizuara (preferenciale) i nënshtrohen kontrollit. Në rast 
se kontrolli tregon se mallrat nuk kualifikohen për trajtim tarifor preferencial atëherë 
detyrimet duhet të paguhen në normën e plotë (jo-preferenciale). Nëse një drejtues i 
magazinës bën një deklaratë doganore në formë të përfaqësuesit indirekt, që të dy 
edhe magazinieri edhe drejtuesi i magazinës janë bashkarisht dhe veç e veç përgjegjës 
për borxhin. Legjislacioni i Kosovës parasheh edhe mbledhjen e detyrimeve pas afatit 
në periudhë deri në 3 vite pasi që mallrat janë importuar.  

. 8.4 Largimi i mallrave për t’rieskportuar  

a) Plotësimi i deklaratës  

Për të larguar mallrat nga procedura e magazinimit doganor me qëllim të rieskportimit, 
deponuesi duhet të deklarojë mallrat në zyrën e shkarkimit në një DUD (Dokument Unik 
Doganor). Në veçanti duhet të shënohen informatat në vijim në fushat që pasojnë:  

 
 
 
Fusha  Informatat që duhet shënuar  

1  Në nënndarjen e parë “EX” dhe në nënndarjen e dytë shifra 3.  

8  Emri dhe adresa e personit ose kompanisë përkatëse dhe numri i tyre i TVSH-së, nëse 
posedojnë. Ky mund të jetë person/kompani tjetër nga drejtuesi i 
magazinës/deponuesi.  

31  përshkrim i mjaftueshëm i mallrave për t’i mundësuar identifikimin e tyre.  

37  Kodi i Procedurës Doganore (KPD) në vargun 31. Kodi i dytë dy-shifror (procedura 
paraprake) në shumicën e rasteve do të jetë 71. Duhet të keni kujdes se kodi 71 nuk 
duhet përdorur nëse mallrat më parë janë vendosur nën një procedurë doganore me 
ndikim ekonomik (LPB, PKD). Në atë rast KPD për procedurën përkatëse me ndikim 
ekonomik shënohet në vend të kodit 71. Për shembull, rieksporti i mallrave të përfituara 
nga sistemi me pezullim i LPB dhe të cilat më vonë vendosen nën procedurën e 
magazinimit do të ishte 3151 e jo 3171 (operacioni i parë -5100; operacioni i dytë -
7151; rieksporti – 3151).  

44  Referencat e autorizimit për magazine doganore, adresa e magazines doganore në 
fushën 49 dhe kodi (shifra) e zyrës mbikqyrëse për magazine  

49  Numri identifikues i depos doganore në të cilën janë ruajtur mallrat nën procedurën e 
deponimit doganor  

 
b) Dëshmia për rieksport  

Mallrat të cilat largohen për t’u rieksportuar nuk duhet të shlyhen nga evidenca e 
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stoqeve të magazines  derisa të pranohet një dëshmi e pranueshme që verteton se 
është kryer rieksporti. Si dëshmi e tillë shërben kopja 3 e DUD-it e cila vërtetohet nga 
zyra doganore e daljes, që dëshmon për daljen fizike të mallrave.  

c) Lëvizja e mallrave deri në zyrën e daljes nën procedurën e magazinimit 
doganor  

Dogana mund të lejojë, si pjesë të autorizimit për magazine doganore, që të bëhet 
zhvendosja e mallrave nga objektet e magazinës deri në zyrën e daljes nën procedurën 
e magazinimit doganor (shih paragrafin 7.2 (c)). Kjo ka përparesi në atë se nuk kërkohet 
një deklaratë tranziti për të mbuluar lëvizjen e mallrave deri në zyrën e daljes nga 
Kosova.  

Megjithatë, drejtuesi i magazinës/ deponuesi mbetet përgjegjës për mallrat dhe 
përgjegjësia e tij përfundon vetëm atëherë kur ai të merr dëshminë përkatëse për 
rieskportimin e mallrave (shih paragrafin 8.4 (b)). Kjo dëshmi duhet të mbahet nga 
drejtuesi i magazinës. Përndryshe, ai duhet të shfrytëzojë procedurën e tranzitit për të 
zhvendosur mallrat nga objektet e tij të magazines doganore deri te zyra e daljes (shih 
paragrafin 8.5).  

8.5 Largimi i mallit përmes procedurës së tranzitit  

Drejtuesi i magazines/deponuesi mund të shfrytëzojnë procedurën e tranzitit nëse 
dëshiron të lëvizë mallrat deri në një vend tjetër në Kosovë.  

Deklarata e tranzitit duhet të prezentohet në një zyre të nisjes (zakonisht kjo është zyra 
e shkarkimit). 
 
 
 Drejtuesi i magazinës nuk duhet të lejojë largimin e mallrave nga magazina derisa ai të 
ketë pranuar dëshminë se Dogana ka pranuar deklaratën e tranzitit dhe ka liruar 
mallrat. Si dëshmi e tillë shërben kopja e deklaratës së tranzitit e vërtetuar nga Dogana.  
 

Mosdhënia e këtyre informatave nënkupton se drejtuesi i magazines nuk i ka 
përmbushur obligimet e tij të parapara me autorizimin për magazinë doganore 
dhe kjo mund t’a bëjë atë përgjegjës për çfarëdo detyrimi që duhet paguar.  

8.6 Largimet e mallit për në procedura tjera doganore me ndikim ekonomik  

a) Plotësimi i deklaratës  

Për t’i larguar mallrat nga procedura e magazinimit doganor dhe për t’i vendosur në një 
procedurë tjetër doganore me ndikim ekonomik, drejtuesi i magazinës/ deponuesi duhet 
të deklarojë mallrat në zyrën e shkarkimit në një DUD. Në veçanti duhet të plotësohen 
informata në vijim në fushat përkatëse: 
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Fusha  Informatat që duhet shënuar  

1  Në nënndarjen e parë “IM” dhe në nënndarjen e tyrë shifra 5 (sistemi me pezullim i 
LPB-së Lirimit për përpunim të brendshëm), 4 (LPB-sistemi me kthim) ose 9 (PKD-
Përpunimi nën kontrollin doganor).  

8  Emri dhe adresa e personit ose kompanisë përkatëse dhe numri i tyre i TVSH-së, nëse 
posedojnë. Ky mund të jetë person/kompani tjetër nga drejtuesi i magazinës/deponuesi  

31  Përshkrimi i mallit në pajtim me kërkesat e shënuara në autorizimin për LPB/PKD.  

37  Kodi i Procedurës Doganore (KPD) në vargun 51 (sistemi me pezullim LPB), 41 
(sistemi me kthim LPB) ose 91 (PKD). Kodi i dytë dy-shifror (procedura e mëparshme) 
do të jetë 71.  

44  Referencat për autorizimin përkatës për LPB/PKD dhe kodi i zyrës mbikqyrëse.  

49  Numri identifikues i magazinës doganore në të cilën janë ruajtur mallrat nën 
procedurën e magazinimit doganor  

 
b) Dëshmia për largimin e mallrave në një procedurë tjetër me ndikim ekonomik  

Para se drejtuesi i magazinës të lejojë largimin e mallrave nga magazina e tij, ai duhet 
të ketë dëshmi se ato janë futur në një procedurë të re. Si dëshmi e tillë shërben një 
kopje e deklaratës përkatëse IM 4, IM 5 ose IM 9, e vërtetuar nga Dogana.  

8.7 Largimi nga magazinimi doganor për arsye të shkatërrimit të mallrave  

a) Plotësimi i deklaratës  

Për të larguar mallrat nga procedura e magazinimit doganor me qëllim të shkatërrimit të 
tyre (për shembull, për shkak se ato janë dëmtuar ose janë vjetëruar), drejtuesi i 
magazinës/deponuesi duhet të deklarojë mallrat në zyrën e shkarkimit me anë të një 
DUD-i. Në veçanti duhet të plotësohen informatat në vijim në fushat përkatëse: 

 Fusha  Informatat që duhen shënuar  

1  Në nënndarjen e parë “IM” dhe në nënndarjen e tyrë shifra 9.  

8  Emri dhe adresa e personi përkatës dhe numri i tij i TVSH-së, nëse ka.  

31  -përshkrimi i mjaftueshëm i mallit që mundëson identifikimin e tyre; -detalet për 

vendin dhe mjetet me të cilat planifikohet të kryhet shkatërrimi.  

37 Kodi i Procedurës Doganore (KPD) në vargun 93. Kodi i dytë dy-shifror (procedura e 
mëparshme) do të jetë 71 në shumicën e rasteve. Duhet të keni kujdes se kodi 71 
nuk duhet përdorur nëse mallrat më parë janë vendosur nën një procedurë tjetër 
doganore me ndikim ekonomik (LPB, LPJ, PKD). Në atë rast KPD për procedurën 
përkatëse me ndikim ekonomik shënohet në vend të kodit 71. Për shembull, 
shkatërrimi i mallrave të përfituara nga sistemi me pezullim i LPB dhe të cilat më  
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b) Dëshmia për largimin me anë të shkatërrimit  

Si dëshmi shërben kopja e deklaratës përkatëse IM 9, e vërtetuar nga Dogana dhe në 
të cilën ata deklarohen se a do të jenë të pranishëm gjatë shkatërrimit apo jo.  

8.8 Përgjegjësitë e një drejtuesi të magazines për largimet e mallrave  

Me pranimin e dëshmisë së lirimit nga Dogana (kopja e deklaratës) drejtuesi i 
magazinës duhet të kontrollojë nëse të dhënat për mallrat në atë dëshni përputhen me 
evidencën e magazinës. Çfarëdo mospërputhje duhet të zgjidhet me deponuesin ose 
me siguruesin e dëshmisë.  

Ai duhet të përfshijë të dhënat në vijim në evidencë të mallit në magazinë:  

 numri dhe përshkrimi i pakove;  
 sasia; dhe  
 referencat në lidhje me identifikimin e dëshmisë së largimit të mallit, për shembull 
data e pranimit dhe numri referues i zyrës doganore për deklaratën.  
 
8.9 Mbyllja e llogarive  

Drejtuesi i magazines duhet të barazojë dhe të mbyll evidencën e stoqeve atëherë kur 
të gjitha mallrat të jenë regjistruar si të larguara nga magazina.  

Nëse të njejtat mallra kanë hyrë në magazinim doganor me deklarata të ndryshme ato 
duhet të shkarkohen në llogari të deklaratës më të hershme kur largohen nga 
magazinimi doganor. Nëse ai dëshiron të shkarkojë largimet e mallrave në llogari të 
deklaratave hyrëse specifike, ai duhet të kontaktojë zyrën mbikqyrëse.  
 

  

 

 

 

 

     

 vonë vendosen nën procedurën e magazinimit do të ishte 9351 e jo 9371 (operacioni 
i parë -5100; operacioni i dytë -7151; shkatërrimi – 9351).  

44  Referencat e autorizimit për magazinim doganor, adresa e magazinës doganore në 
fushën 49 dhe kodi i zyrës mbikqyrëse për atë magazinë  

49  Numri identifikues i magazinës doganore në të cilën janë ruajtur mallrat nën 
procedurën e magazinimit doganor  
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                                                                                       Aneksi 35 B 

 

                                                 Kërkesë për autorizim për procedurën e magazinimit doganor 

 

1. 1. Aplikuesi 
Shëno emrin e plotë dhe adresën e aplikuesit. Aplikuesi është personi të cilit duhet t’i lëshohet autorizimi. 

 

1. Lloji i magazines 
Shëno një nga llojet në vijim:  

 

 Lloji A (magazine publike ku përgjegjësia bie në drejtuesin e magazines) 
 Lloji B (magazine publike pa evidencë të mallit në magazine ku përgjegjësia bie në magazinuesin) 
 Lloji C (magazine private) 
 Lloji D (magazine private me largim të mallrave për në qarkullim të lirë pa intervenimin e doganës dhe 

përdorimin e elementeve të taksave të pranueshme nga dogana në hyrje për në procedurë)  
 Lloji E (magazine private ku mallrat vendosen nën procedurën e magazimit doganor megjithëse mallrat  nuk ka 

nevojë të magazinohen në një vend/lokacion të aprovuar si një magazine doganore) 
 

3. Lloji i kërkesës  

Shëno llojin e kërkesës. Llojet janë dhënë në vijim.  

 

 Kërkesë për herë të parë 
 

 Kërkesë për ndryshim apo ripërtëritje të autorizimit  
                        (gjithashtu shëno numrin përkatës të autorizimit) 

 

4. Vendi(et) për t’u përdorur si magazine doganore 

Shëno vendin e saktë apo pjesën e një  ndërtese për t’u përdorur si magazine doganore. Bashkëngjite hartën apo planin 

e secilit lokacion. 
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5. Vendi dhe lloji i të dhënave/llogarive  

Shëno vendin e të dhënave/llogarive. Ky është vendi ku gjenden të dhënat apo materialet komerciale të aplikuesit, tatimet 

apo materiale të tjera të kontabilitetit, apo të dhëna të tilla në emër të aplikuesit. Të specifikohet gjithashtu lloji i llogarive 

duke dhënë detalet sa i përket sistemit të përdorur. Shëno gjithashtu llojin e të dhënave/shënimeve që duhet të përdorën 

për procedura doganore. Të dhënat nënkuptojnë shënimet të cilat përmbajnë të gjitha informatat e nevojshme dhe detalet 

teknike, gjë që ju mundëson autoriteteve doganore të mbikëqyrin dhe kontrollojnë procedurat doganore. 

 

6. Periudha e vlefshmërisë së autorizimit 

Shëno në fushën 5a datën e kërkuar në të cilën duhet të hyjë në fuqi autorizimi (dita/muaji/viti). Në parim autorizimi hynë 

në fuqi në datën e dhënies së tij. Në këtë rast shëno “data e dhënies”. Data e skadimit të autorizimit mund të propozohet në 

fushën  5b 

a) 
 
 

b) 

 

7. Mallrat për t’u vendosur nën procedurën doganore (mallrat e importit) 

Kodi i TARIK-ut : shëno kodin tetë shifrorë te TARIK-ut  

Përshkrimi: përshkrimi i mallrave nënkupton përshkrimin tregtarë dhe /apo teknik  

Sasia: shëno sasinë e mallrave të caktuar për t’u vendosur nën procedurën doganore 

Vlera: shëno sasinë e vlerësuar  të mallrave të caktuar për t’u vendosur nën procedurën doganore 

Kodi i TARIK-ut  Përshkrimi Sasia Vlera 

    

    

    

    
 

8. Zyra(et) doganore  

 

Shëno zyrën(et) e propozuar  doganore 

a) e hyrjes   

b) e shkarkimit   

c) e mbikëqyrjes   

9. Procedurat e thjeshtësuara 
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(a) në hyrje   

Nëse synohet të përdoret  procedura e thjeshtëzuar e hyrjes, shëno së paku njërën nga këto ne vijim:  

 Deklarata e pakompletuar  
 Procedura e thjeshtëzuar e deklarimit  
 Procedura e zhdoganimit lokal  

 

(b) në shkarkim  

Nëse synohet të përdoret procedura e thjeshtëzuar e shkarkimit, shëno së paku njërën nga këto në vijim:  

 Deklarata e pakompletuar  
 Procedura e thjeshtëzuar e deklarimit  
 Procedura e zhdoganimit lokal 

 

10. Transferi 

Nëse synohet transferi i mallrave apo prodhimeve, shëno cili formalitet i transferim është propozuar:  

 Transfer pa formalitete doganore mes vendeve të ndryshme të caktuara ne autorizimin 
për të cilin është parashtruar kërkesa 

 Transferi nga zyra e hyrjes deri në lokalet e aplikuesit apo operuesit, apo deri në vendin e 
përdorimit, i mbuluar me deklaratë për hyrje për procedurë doganore 

 Transferi deri ne zyrën e daljes me synim të ri-eksportit të mbuluar me deklaratën 
doganore. 

 

11. Afati i fundit për dorëzimin e listës së mallrave 

Ju mund të bëni një propozim  për afatin e fundit për dorëzimin e listës së mallrave. Po që se nuk e bëni këtë, atëherë autoriteti 

doganor do t’u caktoj një. 

                             

12. Përqindja /norma e humbjes 

Jepni detale, nëse është e nevojshme, të normave të humbjes (eve) 

 

13.  Magazinimi  i mallrave që nuk janë nën procedurë 

Nëse është planifikuar të përdoren magazinat të njëjta, shëno kodin e TARIK-ut prej 8 shifrave, kualitetin komercial dhe përshkrimin teknik të 

mallrave. Në të gjitha rastet tjera mjafton të shënohet përshkrimi teknik dhe/ose tregtar. 
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Kodi i TARIK-ut Përshkrimi 

  

  

  

  

 

14. Formularët e zakonshme të trajtimit 

Kompleto nëse formularët e zakonshme të trajtimit janë paraparë. 

 

 

15. Largimi i përkohshëm.  

Qëllimi: 

Kompleto nëse largimi i përkohshëm 

 

16. Deklaratë 

 

Unë, i nënshkruari, deklaroj që të detale në këtë kërkesë janë të sakta, sipas dijenisë dhe njohurisë sime. 

Unë do të informoj autoritetet doganore nëse ndonjë nga detalet e deklaruara më nuk qëndron të jetë i 

saktë. 

 

 

Nënshkruar .........……………….                Data ……………………………. 

 

                               43 

 

Emri ..……………………………               Statusi 

(nëse personi në fjalë nuk është person fizik, deklaro këtu  statusin e 

nënshkruesit) 
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                                                                                    Aneksi 36 B 

                                              Autorizim për të përdorur procedurën e magazinimit doganor 

 

1. Bartësi i autorizimit 

 

2. Lloji i magazines së autorizuar  

 

3. Vendi(et) që mund të përdoren si magazine doganore 

 

 

4. Vendi dhe lloji i të dhënave/llogarive 

 

 

5. Periudha e vlefshmërisë së autorizimit 

 

 

6. Mallrat që mund të vendosën nën procedurën e magazinimit doganor 

Kodi i TARIK-ut  Përshkrimi Sasia Vlera 

    

    

    

    

 

7. Zyra(et) doganore 

a) e hyrjes   

b) e shkarkimit   

c) e mbikëqyrjes   
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8. Procedurat e thjeshtësuara 

 

9. Transferi 

 

10. Afati i fundit për dorëzimin e listës së mallrave 

11. Përqindja /norma e humbjes 

12. Magazinimi i mallrave që nuk janë nën procedurë 

Kodi i TARIK-u  Përshkrimi 

  

  

  

  
13. Format e zakonshme të trajtimit 

 

14. Largimi i përkohshëm 

 

15. Të ndryshme 

 

a) Shënim me rëndësi: 

Bartësi i autorizimit duhet t’i informoj autoritetet doganore për çfarëdo faktorësh/elementesh që 

rrjedhin apo të dhëna të ndryshuar pasi që është dhënë autorizimi, të cilat mund të ndikoj në 

vazhdimësinë e tij apo përmbajtjen e tij.  
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Vula 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nënshkrimi 

 

 

 

Emri: 

 

 

 

 

Data 
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11. Lista e formave të zakonshme të trajtimit  

Përveç nëse specifikohet ndryshe, asnjëra nga formularet e trajtimit në vijim nuk mund të jap shtytje 
ndonje kodi tjeter tete- shifror te TARIK-ut. Formularet e zakonshem të trajtimit të shenuara më poshtë 
nuk do të lejohen nëse, sipas mendimit të Doganës , operacioni me gjase do te rise rrezikun nga 
mashtrimet.  

Format e zakonshme të trajtimit të cilat mund të mos lejohen nëse Dogana e Kosovës  
konsideron se forma përkatëse e trajtimit ka gjasa të shton rrezikun nga mashtrimet  

ventilimi, shtrirja, tharja, heqja e pluhurit, operacionet e zakonshme të pastrimit, riparimi i 
amballazhes/paketimit, riparimet elementare  të dëmit të shkaktuar gjatë transportit apo 
magazinimit sa I perket operacioneve te zkonshme,venia dhe heqja e shtresave mbrojtese per 
transportim: 

Rekonstruksioni i mallrave pas transportit  

Inventarizimi,marrja e mostrave,klasifikimi,shqyrtimi I hollesishem,filtrimi mekanik dhe peshimi 
/matja e mallrave; 

Heqja e pjesëve të dëmtuara ose të kontaminuar  

Konzervimi, (ruajtja) me mjete të pasterizimit, sterilizimit, rrezatimit apo shtimit të mjeteve 
preservative (mbrojtes); 

Trajtimi kundër parazitëve  

Trajtimi anti –korroziv (kunder ndryshkut)  

Trajtimi: 

me ngritjen e thjeshtë të temperaturës, pa  trajtim të mëtutjeshem apo process destilimi, apo  
 -me uljen e lehte të temperaturës; edhe nëse kjo rezulton me nje kod tjeter tete-shifror te 
TARIK-ut.  

Trajtimet elektrostatik, heqja e rrudhave apo hekurosja e tekstilit;  

Trajtimi qe përbërë nga: 

 -rrenjezimi dhe /apo gropezimi i pemëve, prerja dhe thyerja e pemeve te thara apo perimeve, 
ri-hidratimi i pemëve, apo 

dehidratimi i pemëve edhe nëse kjo rezulton me nje kod tjeter tete-shifror te TARIK-ut;  

Shkripërizimi, (heqja e kripes) pastrimi dhe kufizimi i lëkurave   

Shtimi i mallrave apo shtimi ose zëvendësimi i pjeseve ndihmëse (aksesore) deri sa ky shtim 
apo  zëvendësim është relativisht i kufizuar apo synon të sigurojë përputhshmerine  me 
standarde teknike dhe nuk e ndryshon natyrën apo nuk përmirëson rendimentin  e mallrave 
origjinale, edhe nëse kjo rezulton me një kod tjeter  tetë-shifror te TARIK- për mallrat e shtuara 
apo të zëvendësuara;  

Hollimi apo perqendrimi i lëngjeve, pa- trajtim te mëtutjeshëm,apo procesin e distilimit, edhe 
nëse kjo rezulton me nje kod tjeter tetë-shifror te TARIK-ut. 

Përzierja  ne mes mallrave  të njëjta  me nje cilësi te ndryshme, në mënyrë që të fitojne një cilësi 
te qendrueshme apo nje cilesi  e cila  kërkohet  nga  klienti-konsumatori, pa e ndryshuar natyrën 
e mallrave;  

Ndarja apo prerja e  mases se mallrave vetëm nëse  operacionet e rendomta jane te perfshira ; 

Paketimi/amballazhimi , heqja e paketimit/amballazhes, ndryshimi I paketimit,dekantimi (derdhja 
nga nje ene ne tjetren) dhe transferi I rendomet ne kontenjeret edhe nese kjo rezulton me nje 
kod tjeter tete –shifror te TARIK-ut,vendosja, heqja dhe ndryshimi i shenjave, vulave, etiketave, 
etiketave të çmimeve apo i shenjave të ngjajshme dalluese;  

Testimi,ndreqja/ përshtatja, rregullimi dhe vendosja e makinave ne gjendje funksionimi si dhe, 
aparaturave dhe automjeteve, në veçanti ne gjendje per ti  kontrolluar perputhshmerie  me 
standardet teknike, vetem nëse operacione të rendomta jane te perfshira; 

Ngjitja e pjeseve montuese te gypave  per te pergatitur mallrat per tregjet e caktuara .  
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                                                    Konkluzioni 
 

Per qëllimin e zbatimit korrekt dhe te njetrajtshem te procedures se Magazinimit Doganor  dhe te 

nevojes qe mbeshtetet Dogana me qellim te përpilimit te rregullave  zbatuese per aplikacionin e 

procedures  me ndikim ekonomik ne menaxhimin elektronik te Magazinave Doganore. 

 

 

                                            

                                                                                                                                       

 


