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1. Hyrje  

1.1 Për çka bën fjalë ky doracak?  

Ky doracak shpjegon mënyrën se si të përfitohet lirim nga detyrimet për mallrat e importuara në 

Kosovë nga jashtë të cilat përpunohen dhe rieksportohen/eksportohen nga Kosova duke 

shfrytëzuar procedurën për Përpunim të Brendshëm (PB).  

Ky doracak nuk është ligj. Në të paraqiten pikëpamjet e Doganës së Kosovës në lidhje me ligjin 

dhe asgjë këtu nuk e zëvendëson ligjin.  

Një person që bën një deklaratë të rrejshme apo i cili jep informata të pavërteta në lidhje me 

mallrat e futura në procedurën e PB mund t’i nënshtrohet dënimeve të parapara me Kodin 

Doganor  dhe të Akcizave të Kosovës.  

1.2 Qëllimi i PB-së  

PB mundëson lirimin nga detyrimet me qëllim të nxitjes së eksporteve nga Kosova dhe për të 

ndihmuar prodhuesit e Kosovës që të konkurrojnë në pozita të barabarta në tregun botëror.  

Lirimi nga detyrimet mundësohet me rastin e importimit të mallrave jo vendore të cilat 

përpunohen në Kosovë e më pas rieksportohen/eksportohen, me kusht që me këtë nuk dëmtohen 

interesat thelbësore të prodhuesve Kosovar të mallrave të ngjajshme (kushtet ekonomike). Me 

këtë mund të lejohet lirim nga detyrimet doganore, TVSH, taksat anti-dumping, taksat 

kundërvepruese dhe detyrimet e akcizës.  

Përpunimi mund të përfshijë çfarëdo procesi duke filluar që nga ripaketimi ose sortimi i mallrave 

e deri te prodhimtaria më e ndërlikuar.  

Lirimi mund të përfitohet edhe nëse mallrat PB pranohen nga një tregtar tjetër i aprovuar në 

Kosovë. Nëse një tregtar i largon produktet finale në një mënyrë tjetër përveç 

rieksportit/eksportit, ai prapë mund të përfitojë nga e drejta për lirim (shih Pjesën 9).  

1.3 Kush mund të shfrytëzojë procedurën e PB  

Individë, ortakë ose korporata të vendosura brenda Kosovës, të cilat veprojnë në emër të tyre ose 

përfaqësojnë një subjekt jo kosovar;  

 

Individë, ortakë ose korporata të vendosura jashtë Kosovës me kusht që importet janë të një 

natyre jo komerciale.  

 

1.4 Si funksionon PB  

Janë dy sisteme të lirimit nga detyrimet, sistemi me pezullim ose sistemi me kthim. Në të dy 

rastet duhet të ekzistojë synimi për të rieksportuar/eksportuar produktet e përfituara 

kompensuese nga Kosova dhe një autorizim për futjen e mallrave të importit në procedurë PB 
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është e obligueshme. Mallrat duhet të përpunohen brenda një afati të caktuar dhe duhet të mbahet 

evidencë për të gjitha operacionet e kryera. Nëse përdoret sistemi me pezullim atëherë është i 

obligueshëm prezentimi i një raporti (lista e shkarkimit) në të cilin janë të paraqitur detalisht 

pranimet dhe largimet e mallrave.  

 

1.5 Sistemi me pezullim  

 
a) Në përgjithësi  -Detyrimet e importit pezullohen atëherë kur mallrat hyjnë për herë të parë në 

procedurë të PB-së në Kosovë.  

Nëse planifikohet që produktet ose mallrat e PB të rieksportohen, t’i transferohen një bartësi 

tjetër të autorizimit për PB ose të largohen në një formë tjetër të radhitur në Pjesën 9, pezullimi 

me siguri do të jetë sistemi më i përshtatshëm.  

Nëse planifikohet të eksportohet ose të transferohet vetëm një përqindje e atyre mallrave 

pezullimi mund të shfrytëzohet për atë përqindje të importeve/pranimeve, në bazë të një 

llogaritjeje të arsyeshme. Pjesa e mbetur duhet të futet në qarkullim të lirë me pagesë të plotë të 

detyrimeve të importit (pos nëse është në dispozicion ndonjë lirim tjetër nga detyrimet tjera ose 

nga TVSH).  

Nëse importohen/pranohen më tepër mallra nën pezullim për PB se sa ka nevojë tregu i eksportit 

ose format tjera të trajtimit, mallrat e tepërta duhet të kalojnë në qarkullim të lirë. Detyrimi i 

suspenduar i importit duhet të paguhet bashkë me kamatën kompensuese për atë detyrim e cila 

llogaritet nga data kur janë importuar mallrat në Kosovë (shih Pjesën 11).  

Mallrat e rradhitura në paragrafin 1.6 (c) duhet të futen në sistemin me pezullim.  

b) Kushtet për përdorimin e sistemit me pezullim  

Në vijim është dhënë një listë e disa prej kushteve kryesore që duhet t’i përmbush bartësi i 

autorizimit nëse importon, eksporton, përpunon ose mban mallra nën sistemin me pezullim të 

PB. Mospërmbushja e njërës prej këtyre kushteve mund të rezultojë me pagesën e detyrimit, 

marrjen e masave ligjore, konfiskim të mallit, dhe refuzim të lirimit ose tërheqje të autorizimit.  

Kushtet për pezullim nën procedurën PB  

1  Duhet të ekzistojë synimi që mallrat e importuara në sistem me pezullim të 

rieksportohen  

2  Nëse mallrat transferohen te një bartës i autorizimit i cili është aprovuar për PB me 

sistem me kthim atëherë duhet së pari të paguhen detyrimet e pezulluara të importit 

dhe kamata kompensuese  

3  Një raport (fleta e shkarkimit) duhet t’i dërgohet  zyrës mbikqyrëse brenda tridhjetë 

ditëve nga data e skadimit të periudhës tremujore  

4  Barasvlera nuk mund të përfitohet për pa u autorizuar më parë. Barasvlera nuk mund 

të kërkohet në mes të mallrave që nuk i përkasin të njejtit kod 8 shifror të mallit, të 

njejtës cilësi tregtare dhe karakteristikave teknike  

5  Dogana duhet të lejohet të kontrollojë shënimet dhe mallrat e bartësit të autorizimit 

në çfarëdo kohe të arsyeshme  
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6  Mallrat duhet të rieksportohen ose të largohen ndryshe brenda afatit kohor (periudha 

e shkarkimit) të caktuar në autorizimin për PB ose duhet të parashtrohet kërkesë për 

zgjatje të afatit  

1.6 Sistemi me kthim  

a) Në përgjithësi  

Detyrimet e importit paguhen atëherë kur mallrat futen në procedurën PB. Detyrimet e importit 

mund të kthehen vetëm nëse mallrat ose produktet eksportohen, transferohen te një bartës i 

autorizimit për sistemin me pezullim të procedurës PB ose largohen në njërën nga mënyrat e 

përshkruara në Pjesën 9. Ai nuk do të mund të kthejë detyrimet e paguara për ato mallra që janë 

shkatërruar nën mbikqyrjen doganore e as në hedhurina apo mbeturina që kanë rezultuar nga ai 

shkatërrim.  

Ky sistem zakonisht i përshtatet një personi i cili nuk e din me siguri se sa nga mallrat të cilat ai i 

pranon do të eksportohen sepse ai nuk do të detyrohet të paguajë kamatë kompensuese për 

çfarëdo mallra që ai i liron për përdorim në tregun e Kosovës.  

b) Kushtet dhe kufizimet e sistemit me kthim të PB  

Në vijim është dhënë një listë e disa prej kushteve kryesore që duhet t’i përmbush bartësi i 

autorizimit nëse importon, eksporton, përpunon apo mban mallra nën sistemin me kthim PB. 

Mospërmbushja e njërës prej këtyre kushteve mund të rezultojë me marrjen e masave ligjore ndaj 

tij, konfiskim të mallit, refuzim të lirimit ose me tërheqje të autorizimit të tij.  

 

Kushtet dhe kufizimet e sistemit me kthim të procedurës së PB  

1  Një kërkesë duhet të dërgohet në zyrën mbikqyrëse çdo tre muaj dhe brenda gjashtë 

muajve nga data e largimit të mallrave.  

2  Barasvlera nuk mund të kërkohet për pa u autorizuar më parë ose në mes të atyre 

mallrave që nuk i përkasin të njejtit kod 8 shifror të mallit, që nuk kanë cilësi 

tregtare dhe karakteristika teknike të njejta. Nuk mund të shfrytëzohet barasvlera 

paraprake e eksportit.  

3  Detyrimet doganore nuk mund të kthehen nga Dogana nëse mallrat i janë transferuar 

një tregtari tjetër të sistemit me kthim të PB  

4  Dogana duhet të lejohet të kontrollojë shënimet dhe mallrat e bartësit të autorizimit 

në çfarëdo kohe të arsyeshme  

 

c) Mallrat e përjashtuara nga sistemi me kthim  

 mallrat që janë objekt i kufizimeve sasiore të importit;  

 mallrat që u nënshtrohen masave tarifore në kuadër të kuotave;  

 mallrat për të cilat duhet të paraqitet një licencë importi ose eksporti;  

 mallrat për eksport përmes barasvlerës së eksportit paraprak.  

 

1.7 Ligji mbi Përpunimin e Brendshëm  

Ligji mbi PB gjendet në Kodin Doganor të Kosovës dhe në Udhëzimin Administrativ Nr. 
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11/2009, për implementimin e Kodit të Doganave dhe të Akcizës i cili parashtron dispozitat për 

procedurat doganore.  

 

2. Informata të përgjithshme në lidhje me autorizimin 
  

2.1 Në përgjithësi  
Një person duhet të jetë i autorizuar për të importuar ose pranuar mallra PB në mënyrë që të 

fitojë të drejtën për lirim nga detyrimet. Autorizimet lëshohen për personin i cili i përpunon 

mallrat apo i cili organizon që ato të përpunohen në emër të tij. Nëse bartësi i autorizimit 

nënkontrakton përpunimin, atëherë nënkontraktuesi duhet ose të posedojë një autorizim të vetin 

ose të jetë i emëruar si bartës i autorizimit.  

 
2.2 Çfarë lloje të autorizimeve ekzistojnë?  

Ekzistojnë dy lloje të autorizimeve:  

a) I thjeshtë: mund të aplikohet kur operacionet përpunuese kanë të bëjnë vetëm me riparim 

ose me njërën nga format e zakonshme të trajtimit të radhitura në Pjesen 13;  

b)  I përgjithshëm: për të gjitha operacionet përveç atyre të përmndura nën a) (shih Pjesën 5).  

2.3 Sa zgjat periudha e marrjes së autorizimit?  

Nëse personi përkatës aplikon për autorizim të thjeshtë të referuar në paragrafin 2.2 a), atëherë 

autorizimi merret në momentin kur Dogana e pranon deklaratën.  

Nëse personi përkatës aplikon për një autorizim të përgjithshëm siç është referuar në paragrafin 

2.2 b) ai duhet të njoftohet për vendimin për pranim ose refuzim të kërkesës për autorizimin 

brenda 30 ditëve pasi Dogana e Kosovës të ketë pranuar kërkesën. Megjithatë, kjo periudhë nuk 

fillon derisa të merren të gjitha informatat e nevojshme. Kur lëshohet një autorizim personi 

përkatës do të lejohet për të pranuar vetëm mallrat që janë specifikuar në autorizmin e tij për PB.  

2.4 Afati i autorizimit  

Kohëzgjatja e përdorimit të një autorizimi për PB varet nga lloji i mallrave dhe përpunimeve për 

të cilat jepet. Me përjashtim të autorizimeve të thjeshtësuara, te të cilat periudha e autorizimit 

kufizohet për periudhën që nevojitet për të përpunuar dhe rieksportuar/eksportuar mallrat (shih 

Pjesën 4), autorizimi i përgjithshëm zakonisht nuk jepet për më tepër se 2 vjet nga data kur fillon 

të zbatohet ai autorizim.  

2.5 Përgjegjësitë e bartësit të autorizimit  

Bartësi i autorizimit është përgjegjës për detyrimet dhe pagesat tjera të ndërlidhura për të gjitha 

mallrat e futura nën autorizimin e tij, pavarësisht se a posedohen nga ai apo jo. Kompanitë tjera 

të përfshira si përpunues të emëruar mund vetëm të pranojnë, përpunojnë, largojnë ose 

transferojnë mallrat PB ashtu siç specifikohet në autorizim.  
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Bartësi i autorizimit është përgjegjës që të sigurojë:  

 që të dhënat e shënuara në DUD (dokumentin unik doganor) janë plotësuar në mënyrë të 

drejtë duke përdorur kodet përkatëse të procedurës doganore (KPD) për PB (shih Pjesën 6);  

 që cilido përpunues i emëruar në autorizimin e tij ose një palë e tretë siç janë agjentët ose 

shpediterët të cilët futin mallra të PB nën autorizim, të marrin instruksione të qarta me shkrim 

për mallrat që kanë për të hyrë dhe procedurat që duhet ndjekur (shih Pjesën 6);  

 që të zbatohen procedurat korrekte të transferit për mallrat për PB të cilat pranohen ose 

transferohen (shih Pjesën 7);  

 që të mbahet evidencë për të gjitha operacionet e kryera nën aprovimin e tij (shih 

paragrafin 3.5);  

 që mallrat të hyjnë në procedurën e eksportit duke bartur KPD përkatës për eksport nën 

procedurën e PB dhe që të mbahet evidencë për largimin e tyre (shih Pjesën 9);  

 pagesën e detyrimeve të importit (dhe kamatës kompensuese) për mallrat e sistemit me 

pezullim të cilave u ndërrohet drejtimi për në qarkullim të lirë (shih Pjesën 9);  

 që raportet për pranimet dhe largimet e mallrave të sistemit me pezullim të LPB-së dhe 

kërkesat për kthimin e detyrimeve të paguara për mallrat nën sistemin me kthim të LPB-së të 

dorëzohen brenda afatit të paraparë (shih Pjesën 10); 

 që ndryshimet ose përmirësimet e autorizimit të tij t’i bëhen të ditura me shkrim Doganës 

së Kososvës (shih paragrafin 2.8);  

           që të aplikojë për përtrierjen e autorizimit të tij (shih paragrafin 2.9); 

           që të sigurohet garancioni i bankës sa herë që kërkohet (shih paragrafin 2.6).  

 

2.6 A duhet të sigurojë garancion bartësi i autorizimit?  

Garancioni do të kërkohet vetëm kur mallrat e importit vendosen nën sistemin me pezullim.  

2.7 Refuzimi i kërkesës për autorizim  

Doganat e Kosovës janë të obliguar të lëshojnë një vendim në përgjigje të kërkesës së bërë 

brenda 30 ditëve nga data kur i marrin të gjitha informatat e nevojshme. Nëse kërkesa e tij 

refuzohet personi përkatës nuk do të ketë te drejtën që të përfitojë nga lirimi.  

Aplikuesi ka të drejtën e ankesës kundër vendimit për refuzim.  

2.8 A mund të përmirësohet ose ndryshohet një autorizim?  

Po – nëse ndryshon diçka nga të dhënat e biznesit të bartësit të autorizimit (p.sh emri, adresa ose 

pronësia), ai duhet të njoftojë Doganën e Kosovës. Nëse kemi të bëjmë me ndryshim të emrit ose 

pronësisë ai duhet të riaplikojë për autorizim me emrin e ri. Si bartës i autorizimit ai duhet të 

kujdeset që të gjitha të dhënat në lidhje me autorizimin të jenë aktuale dhe të sakta gjatë tërë 

kohës.  

Nëse ai ka nevojë të bëjë ndryshime sa i përket kushteve të autorizimit të tij, ai duhet të 

kontaktojë Doganën së Kosovës. Nëse është nevoja, lëshohet një autorizim i ri.  

 



10 

 

2.9 Si e përtrin autorizimin bartësi i autorizimit?  

Ai duhet të aplikojë me shkrim te Doganës së Kosovës jo më vonë se një muaj para se t’i del 

afati i autorizimit të tij. Ai duhet të njoftojë nëse ka ndryshime në të dhënat përkatëse (në 

aplikacionin e parë).  

Bartësi i autorizimit është përgjegjës për të aplikuar për përtrierje nëse ende ka nevojë. Zyra 

mbikqyrëse nuk lëshon përkujtues.  

 

2.10 Si e anulon autorizimin e tij bartësi i autorizimit? Ai mund të anulojë autorizimin e tij në 

çdo kohë duke iu drejtuar me shkrim Doganës së Kosovës. Në letrën e tij ai duhet të tregojë 

datën deri në të cilën të gjitha mallrat e PB janë larguar në mënyrë të drejtë.  

Dogana poashtu mund të anulojë apo të tërheq një autorizim nëse zbulohet se është dhënë në 

bazë të informatave jo të sakta apo jo komplete ose nëse nuk janë plotësuar kushtet për LPB. 

Nëse kjo ndodh bartësi i autorizimit do të njoftohet me shkrim.  

 

2.11 Kontrollet doganore  

 
Bartësi i autorizimit mund të vizitohet nga zyra mbikqyrëse për t’u sigururar se evidenca dhe 

sistemet e tij janë në përputhje me qëllimet doganore dhe për të qartësuar detalet e mallrave të 

futura dhe të përpunuara nga ai. Gjatë periudhës së autorizimit mund të bëhen vizita të 

mëtejshme për të kontrolluar shënimet e tij dhe për t’u kujdesur që ai është duke iu përmbajtur të 

gjitha kushteve të autorizimit.  

 

3. Aplikacioni – kushtet dhe kërkesat  

 
Në këtë pjesë janë dhënë udhëzime për aspekte të ndryshme të PB që duhet të merren parasysh 

kur plotësohet një aplikacion.  

 

3.1 Periudha e shkarkimit 

  

Periudha e shkarkimit fillon ose nga data kur bartësi i autorizimit importon për në PB ose nga 

data kur mallrat i transferohen atij. Ai duhet të precizojë në aplikacionin e tij periudhën e cila i 

duhet atij për të përmbushur nevojat afariste të tij. Si rregull e përgjithshme kjo periudhë 

normalisht nuk mund të jetë më e gjatë se një vit mirëpo në disa industri të caktuara mund të 

duhet një periudhë më e gjatë (p.sh për aeroplanë). Nëse arsyet e biznesit janë të shëndosha 

atëherë do të aprovohen edhe periudha më të gjata. Duhet të përkujtohet se nën sistemin me 

pezullim është në interesin e personit përkatës që të mbajë periudhën e shkarkimit sa më të 

shkurtë që është e mundshme (për arsye të pagesës së kamatës kompensuese). Për autorizime të 

thjeshta (shih seksionin 4) aplikohet një periudhë standarde prej 6 muajsh përveç nëse 

personi përkatës shënon një periudhë tjetër në dokumentin që e shoqëron deklaratën për 

hyrje në procedurë.  

Nëse, pas autorizimit, bartësi i autorizimit ka nevojë për një periudhë më të gjatë atëherë ai duhet 

të bëjë një kërkesë me shkrim pranë Doganë së Kosovës për një zgjatje të periudhës.  
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Periudha e shkarkimit përfundon kur produktet kompensuese (shih paragrafin 3.2) ose mallrat në 

gjendje të pandryshuar rieksportohen/eksportohen ose të cilave u caktohet një trajtim ose 

përdorim tjetër i lejuar nga dogana me të cilën shkarkohet procedura PB.  

3.2 Produktet kompensuese  

Produktet kompensuese janë të gjitha produktet që rezultojnë nga operacionet e përpunimit nën 

procedurën PB, duke përfshirë edhe produktet dytësore. Kur personi përkatës aplikon për një 

autorizim ai duhet të shënojë të gjitha produktet që ai i fiton nga mallrat të cilat i 

importon/pranon nën PB dhe të tregojë se cilat  

nga ato produkte janë produktet kryesore kompensuese (PKK) dhe cilat janë produktet dytësore 

kompensuese (PDK). Ai poashtu duhet të tregojë se si do të identifikohen mallrat e PB në 

produktet kompensuese.  

Të gjitha produktet të cilat janë nënprodukte të nevojshme për prodhimin e PKK janë produkte 

dytësore kompensuese (PDK), dhe ato nuk duhet të trajtohen si hedhurinë apo mbetje. Ato nuk 

janë njësoj sikur humbjet e prodhimit të cilat duhet të merren parasysh kur caktohet koeficienti i 

shfrytëzimit për operacionet e përpunimit të cilat janë në kryerje e sipër (shih paragrafin 3.4).  

Nëse personi përkatës përdor materiale ndihmëse të prodhimit, katalizatorë ose agjentë etj.shih 

Pjesën 12.  

Për qëllime të PB termi “mbetje dhe hedhurinë” i përgjigjet vetëm mallrave të shkatërruara nën 

mbikqyrjen Doganore, shih Pjesën 9.  

3.3 Norma e zvogëluar e detyrimeve për produktet dytësore kompensuese (normat 

vetanake)  

Nëse, si rezultat i operacioneve të përpunimit, bartësi i autorizimit ka PDK (produkte dytësore 

kompensuese) dhe i vendos ato në tregun kosovar, ai zakonisht duhet të paguajë detyrimet në 

normën që i përgjigjet mallrave të importuara së pari. Megjithatë, ai do të mund të paguajë një 

normë të zvogëluar ose zero të detyrimeve, d.m.th. normën e aplikueshme sikur të ishin 

importuar vetë këto PDK. Kjo normë referohet si”normë vetanake” (që u përgjigjet vetëm atyre 

mallrave) por mund të konsiderohet vetëm në proporcion me sasinë e PKK të eksportuara nga 

Kosova.  

Në autorizim duhet të ceket nëse ndonjë PDK të cilën ai e prodhon mund të kualifikohet për 

normë vetanake. Lista e PDK për të cilat mund të aplikohet norma vetanake e detyrimeve është 

parashtruar në Aneksin 38 të Udhëzimit Administrativ 11/2009 për implementimin e Kodit të 

Doganave dhe të Akcizës i cili parashtron dispozitat për procedurat doganore.  

Për të gjetur normën e detyrimit duhet të shikohet në Tarifën Doganore të Kosovës nën numrin 

tarifor për PDK (Produktet dytësore kompensuese).  
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3.4 Koeficienti i shfrytëzimit  

Koeficienti i shfrytëzimit është sasia e produkteve kompensuese të prodhuara nga një njësi e 

sasisë së mallrave të importit të futura në procedurën e PB. Kjo mund të përfshijë materialet 

ndihmëse të prodhimit ose katalizatorët që nuk gjenden në produkte kompensuese, shih Pjesën 

12.  

Koeficienti i pritur i shfrytëzimit ose metoda me të cilin do të llogaritet duhet të përmendet në 

aplikacion. Menyra si caktohet koeficienti do të vërtetohet në autorizim. Nëse aplikacioni i tij 

përfshin më tepër se një operacion përpunimi, personi përkatës duhet të jep koeficientin e 

shfrytëzimit për secilin operacion përpunimi duke marrë parasysh:  

 sasinë e produkteve kryesore kompensuese (PKK) të prodhuara, d.m.th produktet për të 

cilat aplikohet për përdorim të PB;  

 sasinë e çfarëdo produkti tjetër që përbën një nënprodukt të nevojshëm për prodhimin e 

PKK, d.m.th. produktet dytësore kompensuese;  

 mallrat që humbasin ose harxhohen gjatë përpunimit (humbjet e prodhimit) siç janë 

humbjet përmes avullimit, tharjes, shpërndarjes në formë të gazit ose kullimit; dhe  

 (nëse është e aplikueshme) sasinë e materialeve ndihmëse të prodhimit që shfrytëzohen 

për të ndihmuar prodhimin e mallrave PB.  

 

Nëse personi përkatës i largon të njejtat mallra që i ka pranuar, koeficienti i shfrytëzimit është 

1:1. Ky është rasti i mallrave për riparim ose për veprime të vogla nën format e zakonshme të 

trajtimit (shih Pjesën 13).  

Nëse personi përkatës pranon disa lloje të ndryshme të mallrave PB për të prodhuar një produkt 

të vetëm, atëherë koeficienti i shfrytëzimit shprehet si:sasia e secilit artikull PB për një produkt 

që e eksporton ose e largon, për shembull, 1 metër pëlhurë, 0.75 metra pambuk dhe 6 pulla për 

çdo këmishë. Do të ndihmonte poashtu sikur ai të sigurojë një “listë të materialeve” për çdo 

produkt kompensues. Lista e materialeve duhet të tregojë sasinë e secilit lloj të mallit të 

importuar të përdorur për të prodhuar një njësi të secilit lloj të produktit kompensues. Kjo do i 

mundësonte edhe stafit të revizionit të Doganës për të kontrolluar më shpejtë dhe më saktë 

ecidencën e tij.  

Nëse personi përkatës pranon një artikull për PB i cili ndahet në disa produkte të ndryshme, 

koeficienti i shfrytëzimit shprehet si sasia e artikullit për PB që prodhon sasinë e caktuar të secilit 

produkt (produktit kryesor kompensues) dhe çka mbetet si rezultat i prodhimit të atyre 

produkteve (produkteve dytësore kompensuese) p.sh. 1000 kg e lëndës së drurit prodhon 14 

tavolina, 12 karrika dhe 2 kuti librash (PKK) dhe 50 kg e drurit/hedhurinave/mbetjeve/tallash 

(PDK).  

Në raste të caktuara koeficienti i shfrytëzimit mund të jetë i shpjeguar me “shënime sqaruese” 

për produktet kompensuese. Një shënim sqarues do të tregonte llojin dhe sasinë e mallrave të 

importit të përdorur për prodhimin e 1 njësie (1 ekzemplari, 100 litra, 100 kile. etj.) të produktit 

kompensues në prodhimtarinë serike dhe në rrethana të zakonshme. Koeficienti i shfrytëzimit 

nga autorizimi në atë rast mund t’i referohet shënimit sqarues për produktet kompensuese.  
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Në rastet kur nuk dihet koeficienti i shfrytëzimit në momentin e aplikimit ose nëse ky koeficient 

mund të ndryshojë, personi përkatës duhet të shënojë në aplikacionin e tij se ai ka për qëllim të 

shfrytëzojë të dhënat e prodhimit si bazë për caktimin e koeficientit. Nëse ai ka shënuar 

koeficientin e shfrytëzimit në fletëaplikacion ndërsa ai koeficient ndryshon ose është i pasaktë, ai 

duhet menjëherë të njoftojë Doganën e Kosovës.  

3.5 Evidenca  

Bartësi i autorizimit duhet të mbajë evidencë për të gjitha mallrat e futura në PB. Në to duhet të 

tregohet:  

 të dhënat për sasitë e mallrave të importit të futura në PB. Nëse me autorizim kufizohet 

sasia ose vlera e mallrave për të cilat ai mund të kërkojë PB, do të jetë përgjegjësi e tij për të 

siguruar që ai të mos e tejkalojë atë kufi. Prandaj ai duhet të kujdeset që evidenca e tij t’i 

mundësojë atij të mbikqyrë sasinë e mallrave që hyjnë në PB;  

 cilat mallra importi futen d.m.th përshkrimin komercial ose teknik të mallrave që mjafton 

për t’i identifikuar ato (kjo duhet t’i përgjigjet përshkrimit të mallrave që do të shënohet në 

autorizimin e tij për PB);  

 kur dhe ku kanë hyrë mallrat e importit për në PB, duke përfshirë transferet e pranuara 

dhe dokumentet në lidhje me hyrjen e tyre;  

 ku mbahen të gjitha mallrat e importit dhe produktet kompensuese nën autorizim në çdo 

kohë duke përfshirë edhe lëvizjet e mallrave të importit dhe produkteve kompensuese deri te ose 

në mes të operatorëve të specifikuar në autorizim;  

 çfarë përpunimi kryhet në mallra të importit;  

 vendin ku kryhen përpunimet;  

 si identifikohen mallrat e importit të futura në PB në produktet kompensuese, për 

shembull shenjat e prodhuesit, numrat serik, plumbat, vulat, shenjat tjera të vendosura në 

produktin kompensues, mostra, ilustrime, përshkrime teknike, analiza ose dokumente tjera 

mbështetëse ku tregohet qartë se produkti kompensues është prodhuar (fituar) nga mallrat PB;  

 të dhënat e prodhimtarisë me të cilat caktohet koeficienti i arritur i shfrytëzimit, d.m.th, sa 

produkte janë prodhuar duke përfshirë çfarëdo produkti dytësor kompensues (nënprodukt); dhe  

 kur dhe ku janë eksportuar ose larguar mallrat, bashkë me dokumentet që ndërlidhen me 

largimin e tyre.  

 

3.6 Shfrytëzimi i shënimeve të zakonshme tregtare  

Bartësi i autorizimit mund zakonisht të shfrytëzojë evidencën e tij tregtare por Dogana mund të 

kërkojë nga ai që t’a adaptojë atë me qëllim që të sigurohen informatat e duhura për përfitim të 

lirimit.  

Nëse ai planifikon të mbajë evidencë të kompjuterizuar ai duhet të njoftojë Doganën kur aplikon 

për autorizim në mënyrë që të sigurohet se kjo evidencë është në pajtim me kërkesat e PB-së. Ai 

do të kërkohet që të jep informata teknike dhe ndihmë që do të mund t’i nevojitet Doganës për të 

kryer kontrollin.  
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3.7 Për sa kohë duhet të mbahen shënimet  

Bartësi i autorizimit duhet t’i mbajë shënimet e tij për tri vjet pasi t’i ketë larguar mallrat.  

              

4. Autorizimet e thjeshta  

4.1 Kur mund të përdoret një autorizim i thjeshtë?  

Kjo mund t’i përshtatet një personi që kryen importe të kohëpaskohshme për në PB dhe kur 

operacionet e përpunimit kanë të bëjnë me:  

  

 njërën nga format e zakonshme të trajtimit (shih Pjesën 13); ose  

 riparimin (duke përfshirë kontrollin e përgjithshëm dhe ndreqjen).  

 

Po ashtu mund të përdoret për të larguar mallrat nga një depo doganore me qëllim që të kryhen 

operacionet e përpunimit të përmendura më lartë. Kërkesa bëhet në një deklaratë importi IM 5 

ose IM 4, e shoqëruar me një dokument (shih paragrafin 4.3). 

 

4.2 A ka ndonjë kufizim tjetër për zbatimin e procedurave të autorizimit të thjeshtë?  

Procedura e thjeshtë e paragrafit 4.1 nuk mund të përdoret atëherë kur kërkesa ka të bëjë me 

mallra të barasvlershme (shih Pjesën 8).  

4.3 Si duhet të aplikojë personi përkatës?  

Nuk është i nevojshëm një aplikim para hyrjes për në procedurën të PB Çdo herë kur personi 

përkatës fut mallrat në PB ai duhet të plotësojë një DUD (dokument unik doganor) (IM5 për 

sistemin me pezullim ose IM 4 –sistemi me kthim) të cilit i bashkangjiten dy kopje të një 

dokumenti që përmban të paktën informatat në vijim:  

 emri dhe adresa e aplikuesit, deklaruesit dhe operatorit;  

 natyra e përpunimit të mallrave;  

 një përshkrim teknik i mallrave të importit dhe produkteve kompensuese, si dhe mënyra e 

identifikimit të tyre;  

 koeficienti i përafërt i shfrytëzimit ose metoda me të cilën do të caktohet ai koeficient;  

 një periudhë e përafërt për shkarkimin e procedurës;  

 vendi i kryerjes së përpunimit;  

 formalitetet e propozuara të transferit, nëse ka.  

Deklarata IM 5 ose IM 4 duhet të plotësohet në pajtim me dispozitat e Pjesës 6. Pranimi i 

deklaratës në këtë rast do të jetë autorizimi, ndërsa numër i autorizimit do të jetë numri i 

deklaratës. Poashtu edhe pala e tretë që ka lejen me shkrim nga personi përkatës për të futur 

mallrat e importit në emër të tij mund të plotësojë dhe nënshkruajë deklaratën (shih paragrafin 

6.2). Një person që fut mallra rregullisht në PB për riparim ose për njërën nga format e 

zakonshme të trajtimit mund poashtu të aplikojë edhe për autorizim të përgjithshëm (shih Pjesën 

5).  
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5. Autorizimi i përgjithshëm  

 
5.1 Kur mund të nevojitet një autorizim i përgjithshëm?  
Ky lloj i autorizimit mund të aplikohet nëse operacionet e përpunimit që kanë për t’u kryer janë 

operacione të ndryshme nga ato të Pjesës 4 ose nëse operacionet e përpunimit të Pjesës 4 kryhen 

rregullisht.  

5.2 Kushtet themelore për autorizim  

Para se Dogana e Kosoves të jep një autorizim për PB ata duhet të vërtetohen se:  

1  Aplikuesi është i vendosur në Kosovë  

2  Mallrat e importit mund të identifikohen në produktet kompensuese (për shembull 

nëpërmes mostrave, ilustrimeve, specifikacionit teknik e kështu me rradhë)  

3  Janë përmbushur kushtet (kriteret) ekonomike  

4  Aplikuesi ka për qëllim t’i rieksportojë/eksportojë produktet kryesore 

kompensuese  

5  Ata kanë mundësi të mjaftueshme për të mbikqyrë vendosjen e procedurës PB si 

dhe për të kryer kontrollet e nevojshme të sistemeve të kontrollit dhe evidencës së 

bartësve të autorizimit dhe të mallrave të futura në procedurë  

 

5.3 Si aplikon personi përkatës për një autorizim të përgjithshëm?  

Ai duhet të aplikojë së paku dy muaj më përpara.  

Ai duhet të plotësojë formularin e paraqitur në Aneksin 35C. Aplikacioni i plotësuar dhe 

nënshkruar duhet t’i dërgohet Doganës së Kosovës. Nëse aplikacioni mbulon më tepër se një 

kompani në Kosovë, atëherë duhet të jepen detalet për mallrat që kanë për t’u futur në procedurë 

dhe operacionet që kanë për t’u kryer nga secili përpunues, duke përfshirë edhe përshkrimin e 

ciklit të përpunimit dhe të lokacioneve.  

Nëse në raste të veçanta ai ka dëshirë të importojë ose pranojë mallra para se të merret vesh 

rezultati i aplikimit të tij, ai duhet të kontaktojë Doganën e Kosovës.  

Nëse miratohet kërkesa e tij atëherë atij i lëshohet një autorizim në të cilin specifikohen kushtet 

që kanë të bëjnë me shfrytëzimin e autorizimit si dhe një numër i autorizimit për PB. Autorizimi 

bëhet në formularin e paraqitur në Aneksin 36C. Zyra e mbikqyrjes do të jetë zyra e Doganës që 

është përgjegjëse për autorizimin.  

Numri i autorizimit duhet të shënohet në të gjitha dokumentet zyrtare të PB si dhe në 

korrespondencat me Doganën e Kosovës.  

5.4 Vizitat doganore  

Dogana e Kosovës do të organizojë vizita te alikuesi për të vërtetuar dhe qartësuar informatat e 

dhëna nga ai në fletëaplikacion. Kjo iu jep atyre mundësinë e shpjegimit të procedurës së 

përpunimit të brendshëm më hollësisht duke e këshilluar aplikuesin për atë se çka duhet të bëjë, 
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për shembull, për mbajtjen e evidencës. Në anën tjetër, kjo vizitë i mundëson aplikuesit për të 

ngritur ndonjë çeshtje të cilën ai nuk e ka të qartë plotësisht.  

Gjatë kohëzgjatjes së autorizimit mund bëhen vizita të tjera për të kontrolluar ose revizionuar 

evidencën për t’u vërtetuar se bartësi i autorizimit është duke i përmbushur të gjitha kushtet e 

autorizimit.  

 

6. Procedurat e importit dhe të hyrjes -Në këtë Pjesë shpjegohet se si të importohen/futen 

mallrat përmes sistemit me pezullim të PB dhe sistemit me kthim të PB-së.  

6.1 Si të futen mallrat në PB?  

Me këtë rast duhet të plotësohet një deklaratë në një DUD që përmban informatat në vijim:  

 

Fusha  Informata që duhet shënuar  

1  Në nëndarjen e parë shënohet “IM” ndërsa në nënndarjen e dytë shënohet shifra 5 

për sistemin me pezullim dhe shifra 4 për sistemin me kthim  

8  emri, adresa dhe numri i TVSH-së për bartësin e autorizimit  

31  Përshkrimi i hollësishëm i mallrave ashtu siç kërkohet të jepet në autorizim  

33  Kodi tarifor për mallrat e shënuara në fushën 31  

37  Kodi i Procedurës Doganore (KPD) në vargun ku shënohet 51 (sistemi me 

pezullim) ose 41 (sistemi me kthim). Kodi dyshifror pasues (procedura e 

mëparshme) që shfrytëzohet varet nga fakti se a janë importuar drejtëpërdrejtë në 

Kosovës nga jashtë (00) apo vijnë pas një procedure tjetër (për shembull 

deponimi doganor 71, një procedurë tjetër e përpunimit të brendshëm-sistemi me 

pezullim 51)  

44  Referencat (numri dhe data) mbi autorizimin për PB si dhe kodi i zyrës 

mbikqyrëse  

47  Llogaritja e detyrimit. Në sistemin me kthim duhet të sigurohet një garancion për 

këtë shumë, në sistemin me kthim ajo shumë duhet të paguhet së pari  

54  Lloji i përfaqësimit (direkt ose indirekt), shih paragrafin 6.2  

D/J  Masat e identifikimit që zbatohen, periudha e shkarkimit (afati për 

rieksport/eksport) në bazë të periudhës së dhënë në autorizim dhe aty ku 

aplikohet, zgjatjen e kësaj periudhe. Kjo informatë shënohet nga një oficer 

Doganor  dhe vërtetohet me një vulë të Doganës  

 

Nëse mallrat kanë hyrë në sistemin me kthim atëherë do të duhet të prezentohet një deklaratë 

vlerësimi D.V.1 atëherë kur vlera e mallrave të importuara në një dërgesë të vetme është më e 

lartë se € 5,000.  

Nëse mallrat kanë hyrë në PB përmes një autorizimi të thjeshtë atëherë do të duhet të plotësohet 

edhe një dokument shoqërues (shih paragrafin 4.3).  
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6.2 Autorizimi i një pale të tretë për të vepruar në emër të bartësit të autorizimit  

Bartësi i autorizimit mund të përdorë një palë të tretë, psh. agjent doganor ose shpediter për të 

plotësuar deklaratat në emër të tij mirëpo ai duhet të ketë kujdes që t’i jep instruksione të qarta 

me shkrim për mallrat që kanë për t’u futur në PB. Përfaqësimi mund të jetë direkt ose indirekt:  

 Përfaqësimi direkt – pala e tretë bën një deklaratë në emër dhe në llogari të bartësit të 

autorizimit mirëpo bartësi i autorizimit prapë është përgjegjës për borxhin doganor që mund të 

lind si pasojë e plotësimit të pasaktë të një deklarate.  

 Përfaqësimi indirekt – pala e tretë bën një deklaratë doganore në emrin e vet ndërsa ai 

me bartësin e autorizimit bartin përgjegjësi individuale dhe të përbashkët për çfarëdo borxhi 

doganor që mund të lind si pasojë e plotësimit të pasaktë të një deklarate.  

 

Bartësi i autorizimit duhet të kujdeset që pala e tretë t’ia dërgojë atij një kopje të deklaratës për të 

kontrolluar që të dhënat dhe KPD të PB e përdorura janë në rregull.  

Shënim: Pala e tretë që hyn në procedurë të PB pa një autorizim me shkrim të personit në emrin 

e të cilit janë bërë deklaratat do të jetë përgjegjëse për çfarëdo borxhi doganor të lindur.  

 

6.3 A mund të bëhen ndryshime në një deklaratë?  

 
Po, nëse mallrat hyjnë gabimisht në një procedurë tjetër doganore ose në qarkullim të lirë në 

vend të procedurës së përpunimit të brendshëm personi përkatës mund të lejohet të ndryshojë një 

deklaratë me kusht që:  

 kërkesa për ndryshim pranohet menjëherë posa ai të merr vesh për gabimin dhe brenda 3 

muajve nga data e hyrjes;  

 ai ka qenë i autorizuar në momentin e hyrjes;  

 përdorimi i mallrave nuk ka qenë në kundërshtim me kushtet e PB, dhe  

 mallrat do të hyjnë menjëherë në PB.  

 

6.4 Si e ndryshon një deklaratë personi përkatës?  

Ai duhet të kontaktojë zyrën doganore ku është bërë deklarata origjinale (e parë) dhe t’ia 

dërgojnë një kopje të dokumentacionit origjinal së bashku me çfarëdo dëshmie, duke përfshirë 

edhe kopjen e autorizimit të tij për PB për të mbështetur kërkesën e tij.  

6.5 Mallrat që janë objekt i preferencave, licencave të importit ose kufizimeve tjera të 

importit  

Nëse ekziston një preferencë me rastin e importimit ajo nuk mund të përfitohet nëse mallrat janë 

futur në PB me sistemin me pezullim. Megjithatë një normë preferenciale (favorizuese) e 

detyrimeve mund të përfitohet nëse ato mallra kalojnë në qarkullim të lirë me kusht që kjo 

preferencë është në dispozicion poashtu edhe në momentin kur bëhet ai kalim (shih paragrafin 

9.7 (d)).  

Mallrat e licencueshme që janë objekt i kufizimeve sasiore, mallrat që u nënshtrohen kuotave 
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tarifore ose kufizimeve tjera sasiore të importit etj. nuk mund të futen në sistemin me kthim të 

PB-së, ato duhet të futen në sistemin me pezullim të PB-së.  

6.6 Çka bëhet me mallrat për të cilat duhet një licencë importi?  

Nëse mallrat, për të cilat zakonisht kërkohet një licencë importi, importohen atëherë ato mund të 

futen në sistemin me pezullim të PB pa prezentimin e një licence. megjithatë, personi përkatës do 

të duhet të sigurojë një licencë nëse ai i kalon mallrat e licencueshme në qarkullim të lirë, shih 

paragrafin 9.6 (c).  

 

7. Transferet e PB  

 

7.1 Në përgjithësi  
Në autorizimin për procedurën e PB duhet të specifikohet nëse lejohet dhe sipas të cilave kushte 

mund të bëhet lëvizja e mallrave të vendosura nën procedurën e përpunimit të brendshëm mes 

vendeve të ndryshme (transferi). Për këto transfere është e obligueshme mbajtja e evidencës.  

 

7.2 Llojet e transferit dhe kushtet  

 
 (a) Transferi në mes të vendeve të ndryshme i caktuar në të njejtin autorizim për PB 

mund të bëhet pa formalitete doganore. Transferi duhet të regjistrohet në evidencën e mallit.  

 (b) Transferi nga zyra e hyrjes për në procedurë e deri te objektet e bartësit të autorizimit 

ose të operatorit mund të kryhet përmes një deklarate për hyrjen në procedurë IM 5 (sistemi me 

pezullim) ose IM 4 (sistemi me kthim).  

 

Në rast se është autorizuar transferi në pajtim me Nenin 292.2 të Udhëzimit Administrativ 

11/2009 për implementimin e Kodit të Doganave dhe të Akcizës i cili parashtron dispozitat për 

procedurat doganore ,nje referencë e këtij Neni 292.2 duhet të bëhet në fushën 44 të deklaratës 

IM 5 apo IM 4. 

 

(c) Transferi deri në zyrën e daljes me qëllim të rieksportimit/eksportimit mund të bëhet përmes 

procedurës së përpunimit të brendshëm (deklaratës së eksportit EX 3). Në këtë rast, procedura 

nuk shkarkohet derisa mallrat e deklaruara për rieksport realisht të mos dalin nga Kosova (shih 

Pjesën 9).  

Dëshmia për të vërtetuar se mallrat e deklaruara për rieksport me të vërtetë kanë dalur jashtë 

Kosovës mund të sigurohet me anë të kopjes 3 të DUD-it, e cila vërtetohet nga zyra doganore e 

daljes, dhe ku konfirmohet dalja fizike e mallrave. Kur zbatohet procedura e thjeshtë e 

rieksportit, zyra e daljes poashtu mund të vërtetojnë largimin fizik të mallrave në një dokument 

komercial ose administrativ.  

Kur shkarkimi është autorizuar në pajtim me Nenin 292.3 të Udhëzimit Administrativ 11/2009 

për implementimin e Kodit të Doganave dhe të Akcizës i cili parashtron dispozitat për procedurat 

doganore , nje reference e ketij Neni 292.3 duhet të bëhet në fushën 44 të deklaratës EX 3 ose në 

dokumentin komercial apo administrativ.  
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8. Barasvlera (ekuivalenca)  

Kjo pjesë bën fjalë për ekuivalencën, duke përfshirë edhe barasvlerën e eksportit paraprak dhe 

mënyrën se si zbatohet.  

8.1 Çka është ekuivalenca?  

Kjo është procedurë që i mundëson një personi që të shfrytëzojë mallra identike të lëshuara në 

qarkullim të lirë në vend të mallrave të PB për t’i përpunuar dhe  

për t’i rieksportuar/eksportuar. Kjo nuk duhet të përdoret për të kompensuar eksportet e mallrave 

të vendosura në qarkullim të lirë me qëllim të zvogëlimit të detyrimeve të importit që duhet 

paguar për importet e mallrave jo vendore për t’u përdorur në tregun e Kosovës.  

Mallrat e PB-së dhe ato të vendosura në qarkullim të lirë të cilat mbahen të deponuara 

bashkarisht mund të bëjnë më fleksibile përdorimin e PB-së:  

 ashtu që nuk ka nevojë të bëhet dallimi në mes të mallrave të PB-së dhe mallrave të 

vendosura në qarkullim të lirë;  

 në rastet kur personi përkatës nuk i ka në dispozicion mallrat e PB-së por në të njejtën 

kohë ka në dispozicion mallra identike të cilat janë vendosur në qarkullim të lirë;  

 duke i mundësuar personit përkatës që të bëjë tërheqjen nga deponimi i përbashkët të 

mallrave identike të PB-së si dhe të mallrave të qarkullimit të lirë; dhe  

 duke i thjeshtësuar kërkesat e mbajtjes së evidencës, pasi që personi përkatës ka nevojë të 

mbajë vetëm një llogari të barazuar në mes të mallrave të eksportuara në raport me importet e 

PB-së (me kusht që ai nuk bën një dallim në mes të mallrave për një arsye të caktuar).  

 

Ekziston edhe një variantë e ekuivalencës e cila i mundëson një personi që të shfrytëzojë mallrat 

e barasvlershme para se të importojë mallra për PB. Kjo quhet ekuivalencë e eksportit paraprak 

por mund të zbatohet vetëm nga tregtarët që shfrytëzojnë sistemin me pezullim të cilët 

importojnë/eksportojnë mallra, shih paragrafin 8.7.  

8.2 Cilat kushte vlejnë për ekuivalencën?  

Nëse personi përkatës mendon të shfrytëzojë ekuivalencën atëherë duhet të merren parasysh 

pikat në vijim:  

 nëse ai nuk eksporton ndonjë nga importet e tij atëherë kjo nuk duhet të jetë për arsye se 

klienti i tij kosovar ose jo kosovar bën dallime në mes të mallrave, për arsye të caktuara;  

 ai do të duhet të sigurojë dëshmi të cilat tregojnë në mënyrë të qartë se mallrat e 

qarkullimit të lirë janë saktësisht të njejta. Mallrat mund të ndryshojnë vetëm në rrethana të 

caktuara, ndërsa ky ndryshim nuk duhet të jetë një karakteristikë apo faktor që ndryshon 

përdorimin e atij malli ose ndikon në pranueshmërinë e klientit të tij p.sh ngjyra (kur ngjyra është 

faktor p.sh. veshmbathja, çfarëdo ndryshimi nuk do të ishte i pranueshëm).  
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8.3 Si mund t’a dijë personi përkatës kur janë mallrat ekuivalente?  

Për të qenë malli ekuivalent ai duhet të jetë saktësisht i njejtë si malli të cilin ai është i autorizuar 

t’a importojë për procedurën e PB. Ato duhet të jenë të cilësisë tregtare, karakteristikave teknike 

dhe nënkreut tarifor të njejtë (d.m.th. ato kanë 8 shifrat e para të kodit të mallit të njejtë). Mallrat 

me të cilat ai i zëvendëson mallrat e importuara të PB-së mund të jenë: 

 mallra të importuara nga i njejti burim të cilat ai i ka vendosur më herët në qarkullim të 

lirë;  

 mallra të importuara nga burime tjera të cilat ai i ka vënë në qarkullim të lirë më herët; 

ose  

 mallra të siguruara nga burime vendore të cilat janë tashmë në qarkullim të lirë.  

 

Për t’i ndihmuar personi përkatës për të vendosur se a është produkti A ekuivalent me produktin 

B ai duhet të merr parasysh pyetjet në vijim:  

 a janë A dhe B të këmbyeshme mes veti?  

 a do të pranonte një blerës nga Kosova dhe një blerës nga jashtë i cili ka porositur 

produktin A (ose një produkt kompensues që përmban produktin A) produktin B në vend të atij 

A (ose një produkt kompensues që përmban produktin B) dhe anasjelltas?  

 a bëni ndonjë dallim, çfaredoqoftë, në mes të produktit A dhe B?  

 

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 i kanë të njejta, ato zakonisht do të jenë ekuivalente 

mes veti për qëllime të procedurës së përpunimit të brendshëm.  

Kur personi përkatës parashtron kërkesë për të shfrytëzuar mallrat ekuivalente atëherë informatat 

e dhëna nga ai duhet të jenë të mjaftueshme për të bërë krahasimin e mallrave. Ai duhet të cek 

faktorët që janë të përbashkët për mallrat ekuivalente dhe mallrat të cilat ai i fut në PB si dhe 

duhet të jep propozime për mënyrat se si mund të kontrollohen ato p.sh. specifikacioni teknik, 

mostrat.  

8.4 Përdorimi i mallrave në një fazë më të avancuar të përpunimit në krahasim me mallrat 

e importit  

Kjo mund të lejohet nëse personi përkatës kryen pjesën esenciale të përpunimit në mallra 

ekuivalente ose ajo kryhet në llogari të tij nga një përpunues i emërtuar në autorizim. Ai do të 

duhet të dëshmojë se:  

 mallrat e fazës më të avancuar janë prodhuar nga mallra të cilat do të kualifikoheshin si 

ekuivalente me mallrat për të cilat ai është i autorizuar t’i importojë;  

 se ai apo një përpunues i emëruar në autorizimin e tij kryen të njejtin përpunim të 

mallrave sikurse përpunimi për të cilin ai është i autorizuar t’a kryejë përmes PB-së;  

 se produktet kompensuese që dalin nga mallrat e fazës më të avancuar janë të njejta me 

mallrat të cilat ai është i autorizuar t’i prodhojë me autorizim; dhe  

 se procesi kryhet në objektet e tij ose në objektet e një përpunuesi të emërtuar në 
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autorizimin e tij.  

 

8.5 Autorizimi për përdorimin e ekuivalencës  

Nëse personi përkatës dëshiron të përdorë ekuivalencën ose ekuivalencën e eksportit paraprak, ai 

duhet paraprakisht të ketë një autorizim për të bërë këtë.  

Prandaj edhe ekuivalenca nuk mund të përdoret bashkë me një autorizim të thjeshtë.  

Kur ai aplikon, duhet të plotësojë Fushën 15 (dhe 16 kur është nevoja) në fletëaplikacion, shih 

Aneksin 35C. Në të gjitha rastet, ekuivalenca varet nga aprovimi nga Dogana që mallrat të 

mbeten ekuivalente. Kur ka për t’u zbatuar eksporti paraprak në autorizim duhet të specifikohet 

periudha brenda të cilës mallrat zëvendësuese duhet të futen në PB.  

8.6 Si mund të përdoret ekuivalenca  

 Magazinimi i përbashkët – pasi që personi përkatës nuk është i obliguar t’i mbajë 

ndaras mallrat e importuara të PB-së nga mallrat ekuivalente atëherë ato mund të magazinohen 

bashkë, pasi që nuk ka  

 rëndësi nëse ai nuk mund të bëjë dallimin në mes tyre. Mallrat që dërgohen për eksport 

prapë do të numërohen në raport me bilancin e stoqeve të mallrave PB.  

 Pjesët për zëvendësim – nëse personi përkatës importon mallra për riparim etj. ai mund 

të eksportojë një pjesë zëvendësuese të cilën e ka riparuar më parë.  

 Mallrat të cilat nuk mbahen në magazinim të përbashkët – personi përkatës mund të 

përfitojë nga ekuivalenca në rrethana tjera, do me thënë nëse ato nuk mbahen bashkë në një 

depo. Nëse ai për një arsye komerciale i dallon këto mallra, atëherë zyra mbikqyrëse dëshiron të 

dijë arsyen pse mbahen ndamas në mënyrë që të vendosë nëse ato do të mund të kualifikohen si 

mallra ekuivalente me mallrat PB.  

 

8.7 Çka është ekuivalenca e eksportit paraprak (EX/IM)?  

Kjo është një procedurë me të cilën mundësohet që eksporti i produkteve të prodhuara nga mallra 

ekuivalente të bëhet para importit të mallrave të PB-së. d.m.th eksporti para importit.  

Eksporti paraprak mund t’i duhet personit përkatës për disa arsye:  

 Eksporti urgjent – nëse ai pranon një porosi mirëpo nuk ka rezerva të mallrave të PB-së, 

ai mundet (me kusht që kjo i lejohet më parë) të eksportojë menjëherë, duke i shfrytëzuar mallrat 

ekuivalente të cilat i tërhjek nga rezervat e mallrave për të cilat janë paguar detyrimet. Më pas ai 

mund të importojë mallrat zëvendësuese në PB dhe mund t’i shfrytëzojë ato sipas dëshirës pa 

paguar detyrime.  

  

 Eksportet e kohëpaskohëshme – nëse ai vetëm kohë pas kohe ka shitje për eksport (jo 

rregullisht), ose nëse shitjet për eksport përbëjnë një përqindje të vogël nga shitjet e 

përgjithshme, nuk do të ishte e mundshme të ndahen importet paraprakisht për në PB dhe 

qarkulllim të lirë. Ai mund të importojë së pari mallra për qarkullim të lirë, të pres derisa të 

eksportojë produktet e pastaj të importojë mallrat për në PB për të zëvendësuar mallrat e 
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eksportuara nga rezervat e tij të mallrave me detyrime të paguara.  

  

 Ndarja e importeve– nëse ai ka futur mallra në PB në bazë të parallogarive të arsyeshme 

të bëra për nevojat e tij të eksportit dhe më vonë zbulon se ai ka nënvlerësuar nevojat për PB, ai 

thjeshtë mund të furnizojë tregjet e eksportit me produkte të prodhuara nga materiale të 

qarkullimit të lirë. Herën tjetër kur importon, ai mund të fut një përqindje më të lartë për në PB, 

pasi që ai veq ka “kredit” në eksportet paraprake.  

 

Ekuivalenca e eksportit paraprak nuk mund të përdoret për mallrat që mbahen nën 

sistemin me kthim të PB-së.  

8.8 Si të eksportohen mallrat ekuivalente?  

Duke prezentuar një deklaratë eksporti EX 3 në DUD duke u kujdesur që të shënohet “EX” në 

Fushën 1 dhe KPD 31 51 të shënohet në Fushën 37. Në fushën 44, duhet të shënohet numri i 

autorizimit dhe kodi i zyrës mbikqyrëse. Informata tjera për plotësimin e deklaratës së eksportit 

janë dhënë në Pjesën 9.  

8.9 Afatet kohore për importimin e mallrave për zëvendësim (EX/IM)  

Për shumicën e mallrave personi përkatës ka afat të importojë brenda 6 muajve nga data e 

eksportit. Nëse kjo i duket vështirë për t’iu përmbajtur atëherë ai mund të parashtrojë një 

kërkesë në zyrën mbikqyrëse në të cilën i shpjegon arsyet pse i nevojitet një zgjatje e afatit. 

Zgjatja e afatit mund të konsiderohet vetëm deri në periudhë maksimale të përgjithshme prej 12 

muajve.  

Kur personi përkatës importon mallra zëvendësuese për në PB atëherë ai duhet të prezentojë një 

deklaratë importi IM 5 në DUD, të shënojë KPD 51 00 në fushën 37 dhe t’a plotësojë atë si një 

deklaratë të zakonshme importi për PB (Pjesa 6).  

 

8.10 Cili është statusi doganor i mallrave të importuara dhe eksportuara përmes 

ekuivalencës (barasvlerës)?  

Mallrat vendore ekuivalente marrin statusin doganor të mallrave PB (statusin jo vendor), atëherë 

kur pranohet deklarata e eksportit dhe për to zbatohen procedurat e eksportit për PB (EX 3).  

Sipas procedurës së ekuivalencës së eksportit paraprak (EX/IM), edhepse janë në qarkullim të 

lirë, mallrat ekuivalente marrin statusin doganor të mallrave PB atëherë kur pranohet deklarata e 

eksportit dhe për to zbatohen procedurat e eksportit për PB. Mallrat zëvendësuese ndryshojnë 

statusin dhe bëhen mallra vendore atëherë kur pranohet deklarata e importit dhe ato lirohen.  

Zbatimi i ekuivalencës së eksportit paraprak nuk ndryshon origjinën e mallrave të eksportuara, të 

cilat e ruajnë origjinën e vërtetë të tyre.  
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9. Eksporti dhe format tjera të lejueshme të largimit të mallrave  

 
Kur bartësi i autorizimit ose përpunuesit e emëruar në autorizim fusin mallrat në PB, bartësi i 

autorizimit bëhet përgjegjës për detyrimet e importit në ato mallra.  

Në këtë Pjesë shpjegohen mënyrat e ndryshme që bartësi i autorizimit mund të shkarkojë 

obligimin e tij të PB-së.  

9.1 Shkarkimi i procedurës PB  

Kur mallrat kanë hyrë në sistemin me kthim të PB-së atëherë bartësi i autorizimit paguan 

detyrimet e importit, ndërsa kur bartësi i autorizimit i fut mallrat në sistemin me pezullim atëherë 

ai me këtë rast pranon përgjegjësinë për detyrimet e papaguara të importit. Kjo vlen pavarësisht 

se a është ai pronar i mallit apo jo.  

Procedurat e kontabilitetit  

Nëse bartësi i autorizimit ka futur mallrat përmes disa deklaratave dhe ai nuk është në gjendje të 

përcaktojë se cilat produkte kompensuese janë prodhuar nga cilat mallra të importit, atëherë ai 

mund të shkarkojë obligimin e tij të detyrimeve mbi baza “ first in first out” – hyrjet e para të 

mallrave llogariten si dalje të para.  

9.2 Format tjera të lejueshme të largimit të mallit  

Bartësi i autorizimit mund të kthejë detyrimet e paguara në mallrat e sistemit me kthim ose të 

shkarkojë obligimin e tij për PB për mallrat me detyrimet të suspenduara, nëse ai i largon mallrat 

(i heq nga vetja) në njërën nga format e mëposhtme:  

 i eksporton mallrat nga Kosova;  

 i transferon mallrat qoftë në një procedurë tjetër doganore ose ia transferon një operatori 

tjetër të autorizuar për shfrytëzimin e njërës nga ato procedura p.sh. për Deponim Doganor (DD), 

Zonë të lirë (ZL), Përpunim nën kontroll doganor (PKD), Import të Përkohshëm (IP);  

 ia transferon mallrat një bartësi tjetër të autorizimit për PB në Kosovë;  

i transferon mallrat në një përdorim të aprovuar doganor siç janë shitoret pa doganë (duty free 

shops në aeroportet ndërkombëtare, ) për antarët e organizatave ndërkombëtare ose për forcat e 

NATO-së; 

 ia ndërron destinacionin mallrave dhe i kalon në tregun kosovar duke i paguar detyrimet e 

importit dhe kamatën kompensuese (mallrat nën sistemin me pezullim);  

 i asgjëson mallrat nën mbikqyrjen nga Dogana (vetëm mallrat e sistemit me pezullim).  

 

Për mallrat e sistemit me pezullim bartësi i autorizimit është i obliguar të plotësojë një raport për 

të gjitha marrjet dhe largimet (tabela e shkarkimit) për të mbajtur llogaritë e mallrave të tij 

periodikisht (çdo tremujor). Për mallrat e sistemit me kthim bartësi i autorizimit është i obliguar 

të plotësojë një raport në të cilin janë të specifikuar në detale pranimet dhe largimet e mallrave 

(kërkesa për kthimin e mjeteve) në të cilin ai është duke kërkuar kthimin e detyrimeve të paguara 

(shih Pjesën 10).  
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9.3 Eksportimi i mallrave nga Kosova  

a) Plotësimi i deklaratës  

Për të shkarkuar procedurën PB me anë të rieksportimit apo eksportimit të mallrave, duhet të 

prezentohet në Doganë një deklaratë eksporti që përbëhet nga kopjet 1, 2 dhe 3 të DUD-it në 

zyrën e shkarkimit. Në veçanti fushat që pasojnë duhet të plotësohen me informatat në vijim: 

  

Fusha  Informatata që duhet shënuar  

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

8  Emri dhe adresa e personit ose kompanisë përkatëse dhe numri i tyre i TVSH-së, 

nëse kanë. Ky mund të jetë një person/kompani tjetër nga bartësi i autorizimit  

31  Përshkrimi i hollësishëm i mallrave (produktet kompensuese ose mallrat në 

gjendje të pandryshuar) ashtu siç kërkohet të jepet në autorizim  

33  Kodi tarifor për mallrat e shënuara në fushën 31  

37  Kodi i Procedurës Doganore (KPD) në vargun 31. Për mallrat me pezullim 3151, 

për mallrat me kthim 3141  

40  Referencat (numri dhe data) për deklaratën IM 5 ose IM 4 me të cilën mallrat e 

importit kanë hyrë në procedurën PB  

44  Referencat (numri dhe data) për autorizimin për PB dhe kodi për zyrën 

mbikqyrëse  

54  Lloji i përfaqësimit (direkt ose indirekt) shih paragrafin 6.2  

 

b) Dëshmia për eksport/rieksport - Mallrat e rieksportuara/eksportuara nuk duhet të shlyhen 

nga shënimet e PB-së derisa të pranohet një dëshmi se është kryer rieksporti/eksporti.Kjo dëshmi 

duhet të jetë kopja 3 e deklaratës së eksportit e vërtetuar nga zyra doganore e daljes, me të cilën 

konfirmohet dalja fizike e mallit.  

c) Lëvizja e mallrave deri në zyrën e daljes nën procedurën PB  

Dogana mund të lejojë, si pjesë të autorizimit për PB, lëvizjen e mallrave nga objektet e bartësit 

të autorizimit apo të operatorit deri në zyrën e daljes nën procedurën PB (shih paragrafin 7.2 (c). 

Përparësia e kësaj qëndron në atë se nuk kërkohet një deklaratë tranziti për të mbuluar lëvizjen e 

mallrave deri në pikën e daljes nga Kosova.  

Megjithatë, bartësi i autorizimit mbetet përgjegjës për mallrat dhe përgjegjësia e tij mbaron 

vetëm atëherë kur ai të pranon dëshmitë e duhura se mallrat janë rieksportuar/eksportuar (shih 

paragrafin 9.3 (b). Kjo dëshmi duhet të mbahet nga bartësi i autorizimit.  

Përndryshe, ai do të duhet të shfrytëzojë procedurën e tranzitit për të lëvizur mallrat nga objektet 

e tij ose nga objektet e operatorit deri në zyrë të daljes (shih paragrafin 9.4).  

9.4 Eksportimi i mallrave nga Kosova duke shfrytëzuar procedurën e tranzitit  

Bartësi i autorizimit mund të shfrytëzojë procedurën e tranzitit nëse dëshiron të zhvendos mallrat 

në një vend tjetër në Kosovë. Deklarata e tranzitit duhet të prezentohet në një zyre të nisjes 
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(zakonisht zyra e shkarkimit). Bartësi i autorizimit nuk duhet të lejojë mallrat të dalin nga 

ndërtesa derisa ai të ketë pranuar një dëshmi se Dogana ka pranuar deklaratën e tranzitit dhe të 

kenë liruar mallrat. Dëshmi është kopja e deklaratës së Tranzitit e vërtetuar nga Dogana.  

Mosdhënia e këtyre informatave do të thotë se bartësi i autorizimit nuk i ka përmbushur 

përgjegjësitë e tij të parapara me autorizimin e tij për PB dhe një gjë e tillë mund t’a bëjë atë 

përgjegjës për pagesën e çfarëdo detyrimi.  

9.5 Transferimi i mallrave brenda Kosovës  

Kur mallrat PB transferohen brenda Kosovës, përgjegjësia e PB nuk do të shkarkohet derisa të 

pranohen dhe të futen mallrat në procedurën/destinacionin e ri të lejuar. Poashtu duhet të 

ekzistojë qëllimi që më pas të rieksportohen/eksportohen mallrat.  

 

a)Transferimi i mallrave në Procedurën e Magazinimit Doganor (MD), në Zonë të lirë 

(ZL), Përpunimin nën kontrollin doganor (PKD), Import të Përkohshëm (IP), Përpunim të 

brendshëm (PB) dhe në shitoret pa doganë (duty-free)  

Për të shkarkuar procedurën e PB me njërën nga transferet e mësipërme, duhet të paraqitet në 

Doganë një deklaratë që përbëhet nga kopjet 6, 7 dhe 8 të dokumentit unik doganor (DUD). Në 

veçanti fushat në vijim duhet të plotësohen me informatat që pasojnë: 

  

Fusha  Informatat që duhet shënuar  

1  Në nënndarjen e parë “IM” dhe në nënndarjen e dytë shifra 7 për DD (duke 

përfshirë Shitoret Duty Free) dhe ZL, shifra 9 për PKD, shifra 5 për IP dhe PB  

8  Emri dhe adresa e personit ose kompanisë që i pranon mallrat dhe numri i tyre i 

TVSH-së nëse kanë.  

31  Përshkrimi i hollësishëm i mallrave (produktet kompensuese ose mallrat në 

gjendje të pandryshuar) ashtu siç kërkohet të jepet në autorizim  

33  Kodi tarifor për mallrat e shënuara në fushën 31  

37  Njëra nga Kodet e Procedurës Doganore (KPD) në vijim: -për DD (përfshirë edhe 

shitoret Duty Free): 7151 (mallrat me pezullim) ose 7141 (mallrat me kthim) -për 

ZL: 7851 (mallrat me pezullim) ose 7841 (mallrat me kthim) -për PKD: 9151 

(mallrat me pezullim) ose 9141 (mallrat me kthim) -për IP: 53 51 (mallrat me 

pezullim) ose 5341 (mallrat me kthim) -për PB: 5151 (mallrat me pezullim) ose 

5141 (mallrat me kthim)  

40  Referencat (numri dhe data) për deklaratën IM 5 ose IM 4 me të cilën mallrat e 

importit kanë hyrë në procedurën PB  

44  -Referencat (numri dhe data) për autorizimin për PB dhe kodi për zyrën 

mbikqyrëse -statusi i mallrave si mallra të PB-së (PB/P-pezullim ose PB/K-kthim, 

varësisht nga rasti)  

54  Lloji i përfaqësimit (direkt ose indirekt) shih paragrafin 6.2  

Nëse mallrat e transferuara në njërën nga procedurat e mësipërme më pas kthehen në tregun e 

Kosovës atëherë periudha e kaluar nën procedurën përkatëse do të merret parasysh për llogaritjen 
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e kamatës kompensuese.  

Para se bartësi i autorizimit të lejojë mallrat që të largohen nga objektet e tij ose nga objektet e 

një përpunuesi, ai duhet të ketë dëshmi se ato kanë hyrë në procedurë të re. Si dëshmi e këtij lloji 

do të jetë kopja e deklaratës IM 5, IM 7 ose IM 9, e vërtetuar nga Dogana.  

b) Transferimi i mallrave për antarët e organizatave ndërkombëtare ose për forcat e NATO-së; 

Bartësi i autorizimit do të duhet të merr një vërtetim të vulosur nga baza e forcave të armatosura 

ose nga baza e organizatës në fjalë, dhe të mbajë atë vërtetim në evidencën e tij të PB-së si 

dëshmi të shkarkimit.  

c) Shitjet për Ambasadat, Konsullatat, etj.  

Për furnizimet e bëra për Ambasadat brenda Kosovës, një vërtetim në fletën që mban logon e 

ambasadës duhet të merret dhe të mbahet si dëshmi e shkarkimit.  

d) Përdorimi në formë të kutive me ushqim -(ushqimet në aeroplan) që dërgohen direkt për 

eksport nga Kosova në fluturimet jashtë Kosovës).  

Bartësi i autorizimit duhet të shpjegojë se si ka për t’u bërë ky transfer dhe se çfarë dëshmie të 

largimit do të kërkohet. Kjo zakonisht do të jetë dokument komercial me një vërtetim të vulosur 

nga aeroplani në të cilën është shënuar numri i fluturimit.  

 

9.6 Ndërrimi i destinacionit të mallrave të sistemit me pezullim të PB-së dhe kalimi i tyre 

në tregun e Kosovës  
 

a) Në përgjithësi  
Nëse bartësi i autorizimit furnizon mallra për PB të sistemit me pezullim, duke përfshirë edhe 

produktet që i prodhon nga ato, për t’i shfrytëzuar në tregun e Kosovës atëherë ai duhet të 

paguajë detyrimet e importit dhe kamatën kompensuese në shumën e detyrimit doganor (shih 

Pjesën 11). Nëse vetëm një pjesë e produkteve kompensuese të tij kthehen në qarkullim të lirë ai 

duhet të paguajë pjesën përgjegjëse të detyrimeve të pezulluara.  

Bartësi i autorizimit do të duhet të prezentojë një deklaratë të kalimit në procedurë tjetër (DUD) 

duke shfrytëzuar KPD 40 51 në zyrën e shkarkimit dhe të paguajë detyrimet përkatëse. Kjo mund 

të bëhet në momentin kur bëhet ky kalim ose nëse atij i është lejuar që të lëshojë mallrat në baza 

të përgjithshme, atëherë kjo bëhet në momentin kur duhet të prezentojë raportin mbi pezullimin. 

Mallrat e liruara në qarkullim të lirë në baza të përgjithshme, me dorëzimin periodik të 

deklaratave të ndërrimit të procedurës, mund të shkaktojnë lindjen e kamatës kompensuese 

plotësuese.  

b) Plotësimi i deklaratës  

Për të shkarkuar procedurën PB me anë të ndërrimit të drejtimit të mallrave nën sistemin me 

pezullim dhe kalimit të tyre në tregun kosovar duhet të prezentohet një deklaratë në zyrën e 

shkarkimit që përmban kopjet 6, 7 dhe 8 të DUD-it. 
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 Në veçanti fushat në vijim duhet të plotësohen me informatat që pasojnë:  

Fushat  Informatat që duhet shënuar  

1  Në nënndarjen e parë “IM” dhe në nënndarjen e dytë shënohet kodi 4  

8  Emri dhe adresa e personit në emër të të cilit do të paguhet detyrimi dhe numri i 

tyre i TVSH-së, nëse kanë. Ky mund të jetë person tjetër nga mbajtësi i 

autorizimit  

31  Përshkrimi i hollësishëm i mallrave (produktet kompensuese ose mallrat në 

gjendje të pandryshuar) ashtu siç kërkohet të jepet në autorizim  

33  Kodi tarifor për mallrat e shënuara në fushën 31  

37  Kodi i Procedurës Doganore (KPD) 4051  

40  Referencat (numri dhe data) për deklaratën IM 5 me të cilën mallrat e importit 

kanë hyrë në procedurën e PB  

44  Referencat (numri dhe data) për autorizimin për PB dhe kodi për zyrën 

mbikqyrëse  

47  Shuma e detyrimit doganor, TVSH-së dhe kamatës kompensuese  

54  Lloji i përfaqësimit (direkt ose indirekt) shih paragrafin 6.2  

 

Shënim: Në rast të kalimit të produkteve kompensuese në tregun kosovar, fushat 15, 16, 34, 41 

dhe 42 të deklaratës IM 4 duhet t’i referohen mallrave të importit në momentin e hyrjes së parë të 

tyre në procedurën PB në Kosovë e jo t’i referohen produkteve kompensuese.  

Nuk ka nevojë për një deklaratë të veçantë të ndërrimit të destinacionit për secilin import 

individual të përfshirë. Megjithatë një seksion i veçantë i fletës vazhduese (Fushat 31-46) duhet 

të përdoret për secilin kod të ndryshëm të mallit dhe vend të origjinës. Vetëm një seksion për 

llogaritje të detyrimeve (Fusha 47) duhet të plotësohet në secilën deklaratë. Kjo mund të bëhet në 

formë të skemës të cilës i bashkangjiten fletat punuese (tabelat).  

c) Ndërrimi i destinacionit të atyre mallrave që janë objekt i kufizimeve në lidhje me lejet e 

importit  

Nëse bartësi i autorizimit ka për qëllim t’u ndërrojë destinacionin mallrave me pezullim të PB-së 

ose produkteve që janë objekt i kufizimeve të licencës (shih paragrafin 6.6), ai së pari duhet të 

siguron një licencë (leje). Licenca duhet të prezentohet bashkë me deklaratën e ndërrimit të 

destinacionit. Kërkesat për licencim vlejnë për përshkrimin e mallrave në bazë të kodit të mallit 

në gjendjen që janë importuar për herë të parë në Kosovë d.m.th për “mallrat e importit” dhe nuk 

vlejnë për klasifikimin e tyre që pason pas përpunimit të brendshëm (produkti kompensues). 

Fusha 31 e deklaratës IM 4 duhet të vërtetohet me shënimin “Politika tregtare” dhe “Mallra 

PB/P”.  

d) Detyrimi që duhet paguar për mallrat PB të cilat kanë kaluar në tregun e Kosovës  

Detyrimi i importit që duhet paguar do të përcaktohet në bazë të sasisë së “mallrave të importit” 

që gjenden në mallrat të cilave u ndërron drejtimin bartësi i autorizimit. Ai do të mund të paguajë 

më pak detyrim nëse mallrat e importuara kualifikohen për trajtim preferencial tarifor në 
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momentin kur janë importuar, me kusht që ky trajtim është ende në dispozicion për mallrat 

identike në momentin kur ai i kthen ato në qarkullim të lirë.  

e) Ngarkesat për produktet dytësore kompensuese (PDK)  

Në rast se bartësi i autorizimit dëshiron të ndërrojë destinacionin produkteve dytësore 

kompensuese (nënprodukteve) për në tregun Kosovar, ai mund të përfitojë nga “normat 

vetanake” për produktet që janë pjesë e listës që gjendet në Aneksin 38 të Udhëzimit 

Administrativ 11/2009 për implementimin e Kodit të Doganave dhe të Akcizës i cili parashtron 

dispozitat për procedurat doganore. 

Norma vetanake mund të aplikohet vetëm:  

 për sasinë e PDK që i përgjigjet sasisë së produktit kryesor që është eksportuar nga 

Kosova p.sh. nëse bartësi i autorizimit eksporton 90% të produkteve kryesore kompensuese 

(PKK) ai mund të përdorë normën vetanake për 90 % të produkteve dytësore kompensuese 

(PDK) të cilat i vendos në qarkullim në tregun e Kosovës;  

 për PDK që dalin si rezultat i operacioneve përkatëse të përpunimit të theksuara në 

shtyllën 3 të listës së aneksit të përmendur më lartë.  

 

PDK që nuk i përmbushin kushtet e mësipërme do t’u nënshtrohen normës së detyrimeve që 

zbatohet për mallrat që janë importuar në radhë të parë.  

9.7 Shkatërrimi  

(a) Mallrat e sistemit me pezullim. Nëse zbulohet në hyrje ose pas hyrjes se mallrat janë me 

defekt, janë të kontaminuara, të vjetëruara ose në një mënyrë tjetër të papërdorshme, ose nëse 

bartësi i autorizimit ka përpunuar mallra të cilat ai dëshiron t’i shkatërrojë, ai mund t’a bëjë këtë 

pa i paguar detyrimet nëse mbetjet dhe hedhurinat që rezultojnë nga shkatërrimi nuk kanë vlerë 

komerciale. Nëse mbetjet dhe hedhurinat që rezultojnë nga shkatërrimi kanë vlerë komerciale 

atëherë do të ngarkohen detyrimet doganore dhe TVSH-ja në import mbi vlerën e tyre në normën 

që aplikohet për mbetjet dhe hedhurinat.  

Për të larguar mallrat nga procedura e PB me qëllim për t’i shkatërruar ato, bartësi i autorizimit 

duhet t’i deklarojë mallrat në zyren e shkarkimit me anë të një DUD-i. Në veçanti fushat në vijim 

duhet të plotësohen me informatat që pasojnë:  

Fusha  Informatata që duhet shënuar  

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

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

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

dhe mjetet me të cilat planifikohet të kryhet shkatërrimi.  

33  Kodi tarifor për mallrat e shënuara në fushën 31  

37  Kodi i Procedurës Doganore (KPD) 9351  

44  referencat (numri dhe data) për autorizimin për PB dhe kodi i zyrës mbikqyrëse  
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Para se bartësi i autorizimit të lejojë largimin e mallrave nga objektet e tij ose nga objektet e një 

përpunuesi, ai duhet të posedojë dëshmi se ato janë futur në procedurë të re. Dëshmia është kopja 

e deklaratës përkatëse IM 9, e vërtetuar nga Dogana ku ata tregojnë nëse dëshirojnë të jenë apo të 

mos jenë prezent gjatë shkatërrimit.  

 

(b) Mallrat e sistemit me kthim – nuk është në dispozicion lirimi për mallrat që shkatërrohen.  

 

9.8 Borxhi doganor 

  

Një borxh doganor lind:  

 nëse në momentin kur mallrat ishin deklaruar për PB nuk është përmbushur një nga 

kushtet që rregullojnë vendosjen e mallrave nën procedurën PB;  

 nëse nuk përmbushet një obligim që është kërkesë e procedurës PB, p.sh. nëse nuk 

dorëzohet një raport për pezullimin, nëse nuk përdoret drejtë KPD; ose  

 nëse mallrat PB nuk janë rieksportuar ose vendosur nën ndonjë procedurë tjetër doganore 

me të cilën shkarkohet PB (borxhi lind në momentin kur mallrat ndërrojnë destinacionin). Nëse 

bartësi i autorizimit dështon të përmbush një obligim që kërkohet me autorizimin për PB atij 

mund t’i refuzohet kërkesa për lirim nga detyrimet.  

Kamata për pagesa të vonuara mund të ngarkohet në çfarëdo borxhi doganor që nuk paguhet i 

plotë brenda 5 ditëve nga data e duhur. Kamata llogaritet në baza ditore duke filluar nga data kur 

duhet të paguhet borxhi  dhe i nënshtrohet një pagese minimale prej €10. Kjo nuk duhet të 

përzihet me kamatën kompensuese e cila llogaritet për mallrat e sistemit me pezullim të PB-së e 

të cilat kthehen për në qarkullim të lirë, (shih pjesën 11).  

 

10. Raportet e pezullimit të detyrimeve (tabela e shkarkimit) dhe kërkesat e   kthimi te 

detyrimeve të paguara  

 

Në këtë pjesë shpjegohet se çfarë raportesh duhet t’i dërgohen Doganës për të shkarkuar sistemin 

me pezullim të procedurës e PB dhe si të kthehen detyrimet e paguara për mallrat e sistemit me 

kthim.  

10.1 Raportet e pezullimit të detyrimeve  

Bartësi i autorizimit duhet të plotësojë një raport të pezullimit dhe t’ia dërgojë atë zyrës 

mbikqyrëse me qëllim që të llogariten mallrat që ai i ka pranuar dhe të cilat i ka larguar përmes 

procedurës së PB.  

Nëse ai ka futur mallrat duke përdorur autorizimin e thjeshtë ai duhet të shënojë të dhënat në 

anën e pasme të kopjes Nr. 8 të deklaratës IM 5 e cila është plotësuar atëherë kur kanë hyrë 

mallrat. Ky raport duhet të arrijë në zyrën mbikqyrëse brenda 30 ditëve nga data kur janë larguar 

mallrat.  

Për autorizimet e përgjithshme ai duhet të përdorë formularin e paraqitur në paragrafin 10.3 ose 

ndonjë dokument tjetër (listat e veta, qoftë të prodhuara në mënyrë manuale ose elektronike) ku 

jepen informata identike. Bartësi i autorizimit duhet të tregojë për çdo tremujor se çfarë mallra 

për PB ai ka importuar ose pranuar nga bartës tjerë të autorizimit dhe ku i ka dërguar ai ato pas 
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përpunimit. 

Formulari duhet të arrijë në zyrën mbikqyrëse brenda 30 ditëve ose brenda 30 ditëve nga 

përfundimi i secilit tremujor. Për secilin lloj të mallrave të importit duhet të sigurohet nga një 

formular.  

Detyrimet e importit dhe kamata kompensuese do të duhet të paguhen nëse ai nuk i dorëzon këto 

raporte. Është përgjegjësi e tij që të kujdeset që raportet të dorëzohen në kohë të duhur. Dogana 

nuk do të dërgojë përkujtues.  

Në rastet kur ai nuk dorëzon një raport brenda afatit të paraparë kohor ai mund të parashtrojë 

kërkesë në zyrën për një zgjatje të këtij afati. Megjithatë, aprovimi nuk është automatik dhe ai do 

të duhet të tregojë se rrethanat janë të tilla që e kërkojnë një zgjatje të tillë të afatit para se ajo t’i 

mundësohet atij.  

10.2 Kërkesa për kthimin e detyrimeve të paguara doganore për mallrat e sistemit me 

kthim të procedurës e PB  

Pasi që bartësi i autorizimit të ketë kryer trajtimet e mallrave në njërën nga mënyrat e 

përshkruara në Pjesën 9, ai mund të plotësojë një kërkesë në formën e dhënë në paragrafin 10.4 

ose me ndonjë dokument tjetër (listat e veta, qoftë të prodhuara në mënyrë manuale ose 

elektronike) ku jepen informata identike. Kërkesa duhet të dërgohet për çdo tremujor në zyrën 

mbikqyrëse. Formulari duhet të arrijë në zyrën mbikqyrëse më së fundi brenda 6 muajve nga data 

e eksportit ose formave tjera të lejuara të largimit të mallit.  

Është përgejgjësi e bartësit të autorizimit që të dërgojë kërkesat e tij për kthimin e mjeteve në 

kohë të duhur. Nuk do të dërgohen përkujtues për këtë. Në rastet kur ai nuk dorëzon një kërkesë 

të tillë brenda afatit të paraparë kohor ai mund të parashtrojë kërkesë në zyrën mbikqyrëse për 

një zgjatje të këtij afati. Megjithatë, aprovimi nuk është automatik dhe ai do të duhet të tregojë se 

rrethanat janë të tilla që e kërkojnë një zgjatje të tillë të afatit para se ajo t’i mundësohet atij.  
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10.3 Raporti i pezullimit 

 PËRPUNIMI I JASHTËM – RAPORTI I   PEZULLIMIT TË DETYRIMEVE  

Numri i autorizimit:  

Periudha përkatëse: nga ……………Viti............. 

..……………Viti……….  

Emri dhe adresa e kompanisë: ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….  

Mallrat e importit: …………………………………….(përshkrimi)  Kodi tarifor: …………………………  

Seksioni A – Mallrat e vendosura nën PB gjatë periudhës së lartëpërmendur  

Referencat (numri dhe data) e deklaratës IM 5 Sasia e përgjithshme Vlera e përgjithshme 

(*)   

   

   

   

   

   

   
 

Seksioni B – Largimet e mallrave që kualifikohen për lirim nga detyrimet gjatë periudhës së mësipërme 

Përshkrimi i produkteve kompensuese duke 

përfshirë kodin tarifor 

Sasia e 

përgjithshme 

Referencat (lloji, numri dhe data) e deklaratës për 

shkarkim 

   

   

   

   

   

   

   
 

Seksioni C – Mallrat që ndërrojnë destinacion dhe lirohen në qarkullim të lirë 

Përshkrimi/Kodi tarifor Sasia Referencat (numri dhe data) e 

deklaratave IM4 

Shuma e 

detyrimit për 

pagesë 

Shuma e 

kamatës 

kompensuese 
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DEKLARATA: Unë deklaroj se informatat që i përmban ky raport janë të vërteta dhe të plota. 

 

Nënshkrimi ……………………………. 

Emri………………………………………………………………Data………………………………............................             

Pozita në kompani…………………………………………………….(Drejtor/Sekretar i kompanisë/Nënshkrues i autorizuar)(*) 

Rreshti i parë të shfrytëzohet për të shënuar bilancin nga tremujori i mëparshëm 
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10.4 Kërkesa për kthimin e mjeteve 

                                    PËRPUNIMI I JASHTËM – KËRKESA PËR  KTHIM  

 

 

 

Numri i autorizimit:  

    Periudha përkatëse:  nga …………....…Viti ………. 

Deri………………Viti……….  

Emri dhe adresa e kompanisë:  ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….  

Mallrat e importit: ………………….(përshkrimi) Kodi tarifor: ……………………Norma e detyrimit: ………  

 

Seksioni A – Mallrat e vendosura nën PB gjatë periudhës së lartëpërmendur 

 Referencat (numri dhe data) e deklaratës IM 4 Sasia e 

përgjithshme 

Vlera e 

përgjithshme 

doganore 

Shuma e 

përgjithshme e 

detyrimit 

(*)     

    

    

    

    

    

    

 
Seksioni B – Detalet e largimeve të mallit që kualifikohen për kthim të detyrimeve të paguara gjatë periudhës së 

mësipërme 

Referencat (lloji, 

numri dhe data) e 

deklaratës për 

shkarkim  

Përshkrimi i produkteve 

kompensuese/kodi tarifor  

Sasia e mallrave 

të importit që 

shkarkohet  

Vlera doganore 

e mallrave të 

importit  

Totali i 

detyrimeve që 

mund të 

kthehen  

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



34 

 

Deklaroj se të dhënat e shënuara në këtë kërkesë janë të vërteta dhe të plota, kushtet e autorizimit janë plotësuar dhe nuk janë 

bërë kërkesa tjera për këto mallra.  

Nënshkrimi ……………………………. 

Emri……………………………………………………………Data……………………………… 

Pozita në kompani…………………………………………………….(Drejtor/Sekretar i kompanisë/Nënshkrues i autorizuar) 

(*)Rreshti i parë të shfrytëzohet për të shënuar bilancin nga tremujori i mëparshëm 
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11. Kamata kompensuese  

Në këtë Pjesë shpjegohet për kamatën kompensuese e cila duhet të llogaritet mbi shumën e 

detyrimeve të importit atëherë kur mallrat e sistemit me pezullim kthehen për në tregun e 

Kosovës. Kjo përfshin transferet e mallrave të sistemit me pezullim për në sistemin me kthim.  

11.1 Pse ngarkohet kamata kompensuese?  

Kamata kompensuese ngarkohet në mallrat me detyrime të pezulluara të procedurës PB për të 

parandaluar përpunuesit të cilët u ndërrojnë drejtimin atyre mallrave që të përfitojnë përparësi 

financiare në krahasim me përpunuesit të cilët importojnë direkt për në tregun kosovar dhe të 

cilët nuk do të kishin patur përparësinë e shtyerjes së pagesës së detyrimeve përkatëse doganore 

për të njejtat mallra me rastin e importimit.  

Kamata kompensuese poashtu do të ngarkohet në ish mallrat e sistemit me kthim të PB-së të cilat 

kanë rihyrë në një procedurë doganore me të cilën pezullohen detyrimet doganore p.sh në 

sistemin me pezullim të PB-së, deponim doganor, Import të përkohshëm ose në zonë të lirë, të 

cilat më pas do të lirohen në tregun e Kosovës.  

11.2 Si llogaritet kamata kompensuese?  

Kamata kompensuese llogaritet nga dita e parë e muajit pas datës së hyrjes së parë për në 

sistemin me pezullim të PB-së në Kosovë deri në ditën e fundit të muajit në të cilin mallrave iu 

është ndërruar drejtimi dhe ka lindur borxhi doganor. Nëse mallrat nuk vendosen në një formë të 

lejueshme të largimit deri në fund të periudhës së pajtuar për shkarkim dhe nuk është kërkuar një 

zgjatje e afatit, borxhi do të lind nga dita që pason pas datës kur skadon afati për shkarkim të 

procedurës. Nëse bartësi i autorizimit ka mallra të sistemit me pezullim të PB-së të cilat më parë 

kanë hyrë në sistemin me kthim të PB-së, periudha kur fillon të llogaritet kamata fillon nga dita e 

parë e muajit që pason pas muajit në të cilin është bërë kërkesa për kthimin e detyrimeve të 

paguara me sistemin me kthim.  

Periudha minimale e ngarkesës është një muaj, kamata nuk llogaritet për periudha më pak se një 

muaj. Kur ish mallrat e sistemit me pezullim të PB-së transferohen në një depo doganore, Zonë 

të lirë, Import të përkohshëm ose në procedurë të përpunimit të jashtëm para se të bëhet ndërrimi 

i drejtimit, çfarëdo kohe që kalohet në procedurën tjetër pezulluese përfshihet në periudhën e 

llogaritjes së kamatës.  

11.3 Norma e kamatës kompensuese  

Normat e kamatës kompensuese caktohen për çdo 3 muaj dhe ato publikohen nga BPK 

(Autoriteti Bankar dhe i Pagesave të Kosovës).  

Norma e aplikueshme do të jetë norma që ka qenë në fuqi 2 muaj para muajit në të cilin ka lindur 

borxhi doganor dhe ajo normë do të zbatohet për tërë periudhën gjatë së cilës llogaritet kamata. 
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11.4 Pagesa e kamatës kompensuese  

Kamata kompensuese duhet të paguhet në deklaratën IM 4 atëherë kur paguhet detyrimi i 

importit. Në fushën 37 duhet të shënohet  KPD 40 51 ndërsa fusha 47 duhet të tregojë shumën e 

kamatës.  

11.5 Rrethanat në të cilat nuk do të paguhet kamata kompensuese  

Kamata nuk paguhet nëse:  

 periudha e kamatës është më pak se një muaj; 

 kamata për t’u paguar me hyrjen në procedurën e ndërruar është më pak se €20; 

 mallrat janë liruar në qarkullim të lirë për të marrë një certifikatë preferenciale (EUR1, 

deklaratë e faturës ose deklaratë të furnitorit) për eksport në shtetin që jep favorizime; 

 mallrat shkatërrohen nën mbikqyrjen doganore dhe mbetjet dhe hedhurinat që rezultojnë 

lirohen në qarkullim të lirë; 

 produktet dytësore kompensuese të radhitura në Aneksin 3 të Udhëzimit Administrativ që 

parashtron dispozitat për Procedurat Doganore të cilat janë të kualifikueshme për t’u ngarkuar 

me “normat vetanake” të tyre për arsye të eksportit të produkteve kryesore kompensuese, të 

cilave u ndërrohet drejtimi; ose 

 bartësi i autorizimit mund të dëshmojë se një porosi e eksportit e një firme ka humbur për 

arsye të cilat janë jashtë kontrollit të tij. Ai duhet t’i dërgojë zyrës mbikqyrëse dëshmi me shkrim 

për të mbështetur kërkesën e tij; 

 Shënim – Nëse bartësi i autorizimit dëshiron të ndërrojë drejtimin e mallrave gjatë kohës 

kur kërkesa e tij është duke u shqyrtuar ai duhet të ofrojë garancion për të mbuluar shumën e 

plotë të kamatës potenciale.  

 nëse është paguar garancion në para të gatshme të paktën në vlerën e përafërt me shumën 

e detyrimit përkatës;  

 mallrat janë vendosur nën lirimin e Importit të Përkohshëm me lirim të pjesshëm nga 

detyrimet e importit.  

 

11.6 Shembuj te llogaritjeve të kamatës 

a) Shembull 1  

Motor elektrik të importuar përmes sistemit me pezullim të detyrimeve të procedurës  së PB për 

makinat e larjes. Koeficienti i shfrytëzimit = 1:1 8/4/2004: 1000 motor janë importuar  

Detyrimet doganore që janë pezulluar = €1000 19/8/2004: 600 makina të larjes (që përmbajnë 

600 motorë) iu është ndërruar drejtimi dhe kanë kaluar në tregun e Kosovës.  

Duhet të prezentohet një deklaratë e ndërrimit të destinacionit për 600 makina larëse: KPD 40 51 

Taksa doganore €600 TVSH 16%  €96 Norma e kamatës 10% në vit nga data 1/5/2004 deri 

31/8/2004 (4 muaj): €696 x 10/100 x 4/12 = €23.20  
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b) Shembulli 2  

Qarqe të integruara (ICs) dhe rezistorë të importuar nën sistemin me pezullim  të PB për 

montimin e televizorëve (TV). Koeficentët e shfrytëzimit= ICs 10:1, rezistorë 20:1 1/8/2004: 

1000 ICs janë importuar, detyrimi i pezulluar i importit= €1000  

15/9/2004: 5000 rezistorë janë importuar, detyrimi i pezulluar i importit = €250 28/9/2004: 48 

TV (që përmbajnë 480 ICs dhe 960 rezistorë) i transferohen një tregtari që shfrytëzon PB-në me 

sistemin me kthim  

Detyrimi i importit në ICs  €480   

Norma e kamatës 10% në vit që fillon të llogaritet prej 1/9/2004 deri 30/9/2004 (1 muaj) = €480 

x 10/100 x 1/12 = €4.00 Për këtë ndryshim destinacioni nuk paguhet kamatë pasi që totali i 

kamatës që duhet të paguhet është më i ulët se minimumi prej €20 (shih paragrafin 11.5). 

Detyrimi i importit për rezistorët = €48. Nuk paguhet kamatë me rastin e ndërrimit të 

destinacionit të rezistorëve pasi që periudha e ngarkimit është më e shkurtër se një muaj. 

 

12. Materialet ndihmëse të prodhimit 

12.1 Materialet ndihmëse të prodhimit, katalizatorët dhe reagensat  

Bartësi i autorizimit mund të shfrytëzojë procedurën e PB për të përfituar lirim nga detyrimet 

doganore për mallrat të cilat nuk klasifikohen si produkte kompensuese por të cilat mundësojnë 

ose ndihmojnë prodhimin e tyre. Kjo vlen edhe për rastet kur ato tërësisht apo pjesërisht 

shpenzohen gjatë procesit, p.sh.:  

 përshpejtuesit, ngadalësuesit ose bllokuesit e reaksioneve kimike;  

 mallrat që nevojiten për mbrojtjen e produkteve gjatë ose pas përpunimit të tyre; ose  

 mallrat që nevojiten për të krijuar një mjedis fizik ose kimik të domosdoshëm për 

kryerjen e operacioneve të caktuara të përpunimit.  

 

Këtu megjithatë nuk mund të përfshirë përdorimi i:  

 lëndëve djegëse apo burimeve tjera të energjisë përveç atyre që duhen për testimin e 

produkteve kompensuese ose për zbulimin e gabimeve në mallrat e importit që kanë nevojë për 

riparim;  

 lubrifikant tjerë nga ato që nevojiten për testimin e produkteve kompensuese, për 

adaptimin ose tërheqjen e tyre; ose  

 veglat dhe pajisjet.  

 

12.2 Autorizimi  

Personi përkatës mund të aplikojë për autorizim për përdorimin e një materiali ndihmës të 

prodhimit për mallrat e importit të cilat ai i fut në procedurën PB me kusht që mallrat e importit 

do të eksportohen nga Kosova. Nëse ai përpunon mallra PB atëherë ai duhet të përfshijë 
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materialet ndihmëse të prodhimit në aplikacionin e tij.  

Nëse ai do të përpunon mallra të qarkullimit të lirë atëherë ai do të kufizohet nga përdorimi i 

procedurës PB me pezullim. Ai do të duhet të jep detalet për mallrat e qarkullimit të lirë dhe për 

të gjitha produktet e prodhuara nga to së bashku me detalet e destinacionit të planifikuar të 

eksportit.  

12.3 Përdorimi i vazhdueshëm (i përsëritur)  

Nëse materialet ndihmëse të prodhimit nuk pësojnë ndryshime pasi të jenë përdorur në 

operacionin e përpunimit dhe mund të përdoren prapë, ato do të mbeten nën PB derisa të 

rieksportohen ose të transferohen në një procedurë tjetër doganore.  

Nëse bartësi i autorizimit dëshiron të vazhdojë t’i përdorë ato për të përpunuar më tepër mallra 

PB ai duhet të aplikojë në zyrën mbikqyrëse për të zgjatur periudhën e shkarkimit nëse është 

nevoja.  

12.4 Shkarkimi i përgjegjësisë për detyrimet  

Për t’u vërtetuar se nuk fitohet përparësi me shfrytëzimin e PB-së në krahasim me prodhuesit e 

mallrave të ngjajshme në Kosovë, përgjegjësia për materialet ndihmëse të prodhimit do të 

shkarkohet:  

 (a) nëse përdoren për mallrat  e PB – kur të gjitha produktet kryesore kompensuese janë 

eksportuar si dhe ndonjë nga produktet dytësore kompensuese janë eksportuar (përveç nëse 

zbatohen normat vetanake). Nëse mallrat mbahen nën PB me pezullim personi përkatës ka 

mundësinë, nëse ai nuk i eksporton ato, të aplikojë për të shkatërruar ato nën mbikqyrje 

doganore;  

  

 (b) për materialet ndihmëse që mund të përdoren prapë – kur të gjitha produktet kryesore 

dhe dytësore kompensuese janë eksportuar ose për ndonjë produkt dytësor kompensues mund të 

përdoret një normë vetanake. Nëse mallrat mbahen nën PB me pezullim personi përkatës ka 

mundësinë, nëse ai nuk i eksporton ato, të aplikojë për të shkatërruar ato nën mbikqyrje 

doganore;  

  

 (c) nëse përdoren për mallra të qarkullimit të lirë – kur eksportohen të gjitha produktet. 

Taksa doganore dhe kamata kompensuese (nëse garancioni është tjetër nga depozitimi në para të 

gatshme) do të ngarkohet në pjesën e materialeve ndihmëse të prodhimit që është shfrytëzuar për 

çfarëdo produkti që nuk është eksportuar.  

 

Në vazhdim të asaj që u tha më lartë nëse materialet ndihmëse të prodhimit nuk janë shpenzuar 

në procesin e prodhimit atëherë ato duhet të rieksportohet ose të transferohen në një procedurë 

tjetër doganore.  

12.5 Mallrat PB të cilave iu është ndërruar destinacioni (drejtimi)  

Nëse bartësi i autorizimit eksporton vetëm një pjesë të produkteve kryesore kompensuese të tij 
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atëherë lirimi do të caktohet në bazë të sasisë së materialeve ndihmëse të prodhimit që është 

shfrytëzuar për të ndihmuar prodhimin e sasisë së eksportuar të produkteve kryesore 

kompensuese.  

Nëse nuk aplikohet një normë vetanake për produkte sekondare kompensuese, ai do të 

ngarkohet/ nuk do të ketë të drejtën e kthimit të:  

 detyrimeve në normën që i përgjigjet mallrave të importuara;  

 detyrimeve në pjesën e materialeve ndihmëse të prodhimit që konsiderohet se është 

përdorur për të prodhuar sasinë e produkteve dytësore kompensuese; dhe  

 kamatës kompensuese (mallrat me pezullim).  
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                                                                                    Aneksi 35 C 

                              Kërkesa për autorizim për përpunim të brendshëm 

 

1. Aplikuesi 

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

2. Sistemi 

Shëno sistemin nën të cilin janë paraparë për t’u vendosur mallrat e importit të klasifikuara në pikën 6. Sistemet 

përkatëse janë dhënë më poshtë.  

 Sistemi i pezullimit  
 Sistemi me kthim  

 

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 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.

5. 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) 

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

Kodi i TARIK-ut : shëno kodin tetë shifrorë te TARIK-ut  
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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 përllogaritur  të mallrave të caktuar për t’u vendosur nën procedurën doganore 

Kodi i TARIK-ut  Përshkrimi Sasia Vlera 

    

    

 

7. Produktet kompensuese 

Shëno detalet e të gjitha produkteve kompensuese që rezultojnë nga operacionet të cilat kanë të bëjnë me produktet 

kryesore kompensuese (MCP) apo produkte kompensuese sekondare (SCP) sipas nevojës. 

Kodi i TARIK-ut dhe përshkrimi: shiko komentet ne fushën 6.  

Norma e rendimentit: shëno normën e përllogaritur të rendimentit apo metodën  sipas të cilës ajo normë do të përcaktohet 

Kodi i TARIK-ut  Përshkrimi Norma e rendimentit  

   

   

8. Detalet e aktiviteteve të planifikuara (operacionet e përpunimit) 

Përshkruaj natyrën e aktiviteteve të planifikuara (p.sh. detalet e operacioneve përpunuese) që duhet të kryhen në mallrat e 

importuara brenda procedurës së përpunimit të brendshëm. Nëse e nevojshme, shëno emrin e plotë, adresën dhe titullin e 

operatorëve të tjerë të përfshire. 

Operacionet e përpunimit: 

Vendi(et) ku do të kryhen operacionet e përpunimit: 

9. Zyra (et) doganore  

Shëno zyrën doganore të propozuar  

a) e hyrjes  



42 

 

b) e shkarkimit  

c) e mbikëqyrjes  

 

10. Identifikimi 

Shëno së paku një nga mënyrat e identifikimit në vijim: 

 Numri serik apo numri i prodhuesit  
 Plumbosja, shenjat e shpimit apo shenja tjera dalluese 
 Marrja e mostrave, ilustrimeve apo përshkrimeve teknike 
 Kryerja e analizave 
 Mënyra të tjera të identifikimit (të theksohen) 

 

11. Periudha  për shkarkim (muajt) 

Shëno periudhën e llogaritur të nevojshme për operacionet që duhet të kryhen.  Periudha fillon kur mallrat e importit të 

jenë vendosur nën procedurë. Periudha përfundon kur mallrat e importit  apo produktet kompensuese  të jenë caktuar për 

ndonjë trajtim të ri dogano të lejuara apo shfrytëzim të  aprovuar. 

12. Procedurat e thjeshtësuara 

(a) në hyrje 

Nëse synohet të përdoret ndonjë procedurë e thjeshtëzuare  hyrjes, shëno së paku njërën nga këto në 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 

 

13.  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 
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 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. 
 

14. Mallra të barasvlershme (ekuivalente) 
Nëse është planifikuar të përdoren mallra të barazvlefshme, shëno kodin tarifor prej 8 shifrave, kualitetin komercial apo 

karakteristikat teknike të mallrave të barazvlefshme për ti mundësuar shërbimit doganor të bëjë krahasimet e nevojshme mes 

mallrave të importuara dhe atyre të barazvlefshme. Identifikimi nënkupton se mund të përdoret pika 10 për të propozuar 

mjete/mënyra përkrahëse të cilat mund të jenë të dobishme për krahasim. Po që se mallrat e barazvlefshme ndodhen ne nivel 

më të lartë të përpunimit, atëherë mallrat e importit japin informatat e duhura. 

Kodi i TARIK-ut Përshkrimi 

  

  

  

15. Eksportet paraprake 

Nëse është planifikuar që të përdoret eksportimi paraprak, shënoni periudhën brenda së cilës mallrat jo-vendore duhet të 

deklarohen për procedurë, duke marrë parasysh kohën e nevojshme për sigurimin dhe transportin për në Kosovë 

16. Lëshimi në qarkullim të lire pa deklaratë doganore 

Nëse është e nevojshme që mallrat apo produktet kompensuese që janë në gjendje të pandryshuar të lëshohen në qarkullim të 

lire pa formalitete, shëno “PO” 

17. 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 ……………………………. 

 

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

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

nënshkruesit) 
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Aneksi 36 C 

Autorizim për përpunim të Brendshem 

 

1. Bartësi i autorizimit 

 

2. Vendi dhe lloji i të dhënave/llogarive 

 

3. Periudha e vlefshmërisë së autorizimit 

Ky autorizim është i vlefshëm për hyrje nën procedurë deri me .... 

4. Mallrat që mund të vendosen nën procedurën e përpunim të jashtëm (eksporti i përkohshëm i 

mallrave) 

Kodi i TARIK-ut  Përshkrimi Sasia Vlera 

    

    

5. Produktet e përpunuara 

Kodi i TARIK-ut Përshkrimi Norma e rendimentit 

   

   

 

6. Detalet e aktiviteteve të planifikuara (operacionet e përpunimit)  

 

Operacionet e përpunimit: 

Vendi (et) ku mund të kryhen operacionet e përpunimit: 
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7. Zyra (et) doganore   

a) e hyrjes  

b) e shkarkimit  

8. Masat e identifikimit/dispozitat e veçanta   

(a) në hyrje për në procedurë: 

 

       (b) në shkarkim të procedurës: 

 

9. Periudha  për shkarkim (ri-importim) 

 

10. Procedurat e thjeshtësuara 

 

11. Sistemi i autorizuar 

 

12. Produktet zëvendësuese 

Kodi i TARIK-ut  Përshkrimi 

  

  

13. Zbatimi i Nenit 366 

14. 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 ……………………………. 

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

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

nënshkruesit) 
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                                                                                      Aneksi 37 

               LISTA E FORMULARËVE TË ZAKONSHËM TË TRAJTIMIT TË REFERUAR NË NENIN 306 

Përveç nëse specifikohet ndryshe, asnjë nga formularët e trajtimit në vijim nuk mund të jap shtytje 

ndonjë kodi tjetër tetë-shifror të TARIK-ut. 

Formularët e zakonshëm të trajtimit të shënuar më poshtë nuk do të pranohen nëse, sipas mendimit të 

Doganës së Kosovës, operacioni  me gjasë do të rrisë rrezikun e mashtrimit: 

1. ventilimi, shtrirja, tharja, heqja e pluhurit, operacionet e zakonshme të pastrimit, riparimi i 
ambalazhës/paketimit, riparimet elementare të dëmit të shkaktuar gjatë transportit apo magazinimi 
sa i përket operacioneve të zakonshme, vënia dhe heqja e  shtresave mbrojtëse për transportim; 

2. rekonstruksioni i mallrave pas transportit; 
3. inventarizimi, marrja e mostrave, klasifikimi, shqyrtimi i hollësishëm, filtrimi mekanik dhe 

peshimi/matja e mallrave; 
4. heqja e pjesëve të dëmtuara apo të kontaminuar; 
5. konservimi (ruajtja), me mjete të pasterizimit, sterilizimit, rrezatimit apo shtimit të mjeteve 

prezervativë (mbrojtëse); 
6. trajtimi kundër parazitëve; 
7. trajtimi anti-korroziv (kundër ndryshkut); 
8. trajtimi: 

- me ngritjen e lehtë të temperaturës, pa trajtim të mëtutjeshëm apo proces distilimi, apo  
- me uljen e lehtë të temperaturës, edhe nëse kjo rezulton me një kod tjetër tetë-shifror të TARIK-

ut; 
9. trajtimi elektrostatik, heqja e rrudhave apo hekurosja e tekstilit; 
10. trajtimi që përbëhet nga:  

- rrënjëzimi dhe/apo gropëzimi i pemëve, prerja dhe thyerja e pemëve të thara apo perimeve, ri-
hidratimi i pemëve, apo 

- dehidratimi i pemëve edhe nëse kjo rezulton me një kod tjetër tetë-shifror të TARIK-ut; 
11. shkripërizimi (heqja e kripës), pastrimi dhe kufizimi i lëkurave: 
12. shtimi i mallrave apo shtimi apo zëvendësimi pjesëve ndihmëse (aksesore) deri sa ky shtim apo 

zëvendësim është relativisht i kufizuar apo synon të siguroj përputhshmërinë me standardet teknike 
dhe nuk ndryshon natyrën apo nuk përmirëson rendimentin e mallrave origjinale, edhe nëse kjo 
rezulton me një kod tjetër tetë-shifror të TARIK-ut për mallrat e shtuara apo të zëvendësuara;  

13. hollimi apo përqendrimi i lëngjeve, pa-trajtim të mëtutjeshëm apo procesin e distilimit,  edhe nëse 
kjo rezulton me një kod tjetër tetë-shifror të TARIK-ut; 

14. përzierja në mes mallrave të llojeve të njëjta, me një cilësi të ndryshme, në mënyrë që të fitojnë një 
cilësi të qëndrueshme apo një cilësi e cila kërkohet nga klienti-konsumatori, pa-ndryshuar natyrën e 
mallrave; 

15. ndarja apo prerja e masës së mallrave vetëm nëse operacionet e rëndomta janë të përfshira; 
16. paketimi/ambalazhimi, heqja e paketimit/ambalazhës, ndryshimi i paketimit, dekantimi (derdhja nga 

një enë në tjetrën) dhe transferi i rëndomtë në kontejnerët,  edhe nëse kjo rezulton me një kod 
tjetër tetë-shifror të TARIK-ut, vendosja, heqja dhe ndryshimi i shenjave, vulave, etiketave, etiketave 
të çmimeve apo shenjave të ngjashme dalluese; 
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17. testimi, ndreqja/përshtatja, rregullimi dhe vendosja e makinave në gjendje funksionimi, si dhe 

aparaturave dhe automjeteve, në veçanti në gjendje për të kontrolluar përputhshmërinë me 
standardet teknike, vetëm nëse operacione të rëndomta janë të përfshira; 

18. ngjitja e pjesëve montuese të gypave për të përgatitur mallrat për tregjet e caktuara.. 
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                                                                                Aneksi 38 

                      Lista e produkteve kompensuese të cilat ju nënshtrohen taksave të importit 

                                                                          (Neni 324.1) 

Përshkrimi i produkteve kompensuese dytësore  Operacionet e përpunimit nga të cilat ato 

rezultojnë  

 

(1) (2) 

Mbeturinat, hedhurinat, mbetjet, të prerat dhe 

tepricat të mbetura  

Çfarëdo punim apo përpunim  
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                                                                    Aneksi 41 

DOKUMENTI INFORMATIV PËR TË LEHTËSUAR PROCEDURËN E PËRPUNIMIT TË BRENDHSHËM  

                                                     Pjesa I – Të plotësohet në eksportim 

(*) Fshije nëse është e pazbatueshme 

Dogana e Kosovës  

 

Zyra doganore e  

………………… 

 

A. Mallrat e përshkruara më poshtë, të parapara për prodhim/përpunim/riparim (*)  në  

……………………… 

 

janë futur për eksport nga/në emër të (*) 

 ……………………………… (emri i eksportuesit me shkronja të mëdha shtypi) 

 

të ………………………………………………… ……………………………………………...(adresa me shkronja 

të mëdha shtypi) 

B. Specifikacioni i Mallrave 

Numri, lloji, 

shenjat dhe 

numri i 

paketimeve  

 

Kodi  

tarifor  

 

Përshkrimi 

tregtar  

Sasia  

Vlera 

 

Vërejtjet  Pesha 

Bruto  

Pesha Neto, 

numri,vëllimi, 

matja e vëllimit, etj. 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 

 

 

 

 

C. Natyra e operacioneve të propozuara: 
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D. Të dhënat mbi ekzaminimet e kryera: 

 

 

 

 

E. Mjetet e  identifikimit të përdorura: 

 

 

 

 

                                                                            Nënshkrimi 

F. E vërtetuara të korrespondoj me të 

dhënat e paraqitura në  

……………………………………… 

……………………(Deklarata doganore) 

Nr. ………………., data …………… 

 

 

Vendi: ....………, data …………………. 

 

 

                          Vula e      

                    zyrës doganore  

                                                        Pjesa II – Të plotësohet në importim 

(*) Fshije nëse është e pazbatueshme 

Administrata doganore  

e   

………………………… 

 

Zyra doganore  

e  ..........………………… 

 

A. Mallrat e përshkruara në pjesën I dhe më poshtë, të parapara për 

prodhim/përpunim/riparim (*) 

 

janë deklaruar në importim nga /në emër të (*)  

............………………........... (emri i importuesit me shkronja të mëdha shtypi) 

 

të ………………………………………………… ……………………………………...…....(adresa me shkronja 

të mëdha shtypi) 

B. Specifikacioni i Mallrave 

Numri, lloji, 

shenjat dhe 

numri i 

paketimeve 

 

Kodi  

tarifor 

 

Përshkrimi 

tregtar 

Sasia  

Vlera 

 

Vërejtjet Pesha 

Bruto 

Pesha Neto, 

numri,vëllimi, 

matja e vëllimit, 

etj. 
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-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 

 

 

 

 

C. Natyra e operacioneve të propozuara: 

 

 

 

 

 

 

D. Të dhënat mbi ekzaminimet e kryera: 

 

 

 

E. Mjetet e  identifikimit të përdorura:: 

 

 

 

 

 

F. E vërtetuara të korrespondoj me 

të dhënat e paraqitura në  

……………………………………… 

……………………(Deklarata doganore) 

Nr. ………………., data …………… 

 

 

Vendi: ....………, data …………………. 

 

 

 

Nënshkrimi                   Vula e      

                                zyrës doganore 
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 Pjesa III – Të plotësohet në ri- eksportim 

(*)Fshije nëse është e pazbatueshme 

Administrata doganore  

e  

………………………… 

 

Zyra doganore  

e  

………………… 

 

A. Mallrat e përshkruara më poshtë, që rezultojnë nga prodhimi apo përpunimi i 

mallrave të përshkruara në pjesën  II (*) 

të cilat kanë qenë të riparuara  

janë deklaruar për ri-eksport nga/në emër të (*)  

…………………………(emri i ri-eksportuesit me shkronja të mëdha shtypi) 

 

të ………………………………………………… …………………………………...……...(adresa me shkronja 

të mëdha shtypi) 

B. Specifikacioni i Mallrave 

Numri, lloji, 

shenjat dhe 

numri i 

paketimeve 

 

Kodi  

tarifor 

 

Përshkrimi 

tregtar 

Sasia  

Vlera 

 

Vërejtjet Pesha 

Bruto 

Pesha Neto, 

numri,vëllimi, 

matja e vëllimit, 

etj. 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 

 

 

 

C. Natyra e operacioneve të propozuara: 

 

 

 

 

 

G. Ndaje Nr. Ri-eksportimit ………. 

 

Deklarata doganore  Nr……data………….(të 

dhënat si në rubrikën F) 

 

……………………………(Zyra doganore) 
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D. Të dhënat mbi ekzaminimet e kryera: 

 

 

E. Është /nuk është gjetur (*) që mallrat e ri-eksportuara, 

 

janë ato të cilat ishin të  importuar (*) 

kanë qenë të bëra apo të përfituara nga mallrat e importuara (*) 

 

Mjetet e  identifikimit të përdorura: 

 

   

 Nënshkrimi    

F. E vërtetuara të korrespondoj me 

të dhënat e paraqitura në 

……………………………………… 

…………………(Deklarata doganore) 

 

Nr ………………., data…………… 

 

 

Vendi: ………………, data …………………. 

 

 

                                Vula e      

                         zyrës doganore 

 

           Vetëm për përdorim të Doganës së Kosovës 
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K O N K L U Z I O N 

 

Me qëllim të harmonizimit të qarkorës për Procedurën e Përpunimit të Brendshëm  të mallrave janë 

marrë për bazë udhërrëfyesit e Komisionit  Evropian (EEC) N) 2913/92  të cilët sqarojnë Procedurën e  

Përpunimit të Brendshëm të përcaktuara me Rregullorën e Komisionit Evropian  (EEC) Nr. 2454/93, për 

implementimin e Rregullorës së Këshillit (EEC) Nr. 2913/92 dhe 2005/219/3. 

Qarkorja mbi  Procedurën e Përpunimit të Brendshëm ka për qëllim të sqaroj procedurën e Përpunimit të 

Brendshëm të mallrave sipas Kodit Doganor dhe të Akcizave të Kosovës Nr. 03/L-109 dhe të Udhëzimit 

Administrativ 11/2009 për implementimin e Kodit të Doganave dhe të Akcizës i cili parashtron 

dispozitat për procedurat doganore . 

Kjo Qarkorje mbi Procedurën e Përpunimit të Brendshëm e zavendëson Doracakun e mëparshëm mbi 

Përpunimin e Brendshëm . 

 

 

 

                                                                                                                                    Lulzim  Rafuna                                                                                      

                                                                                           ___________________ 

                                                                                       Drejtor i Drejtorisë Ligjore                                

                                                                                         Dogana e Republikës së Kosovës 

 


