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1. Hyrje 

 

1.1 Për çka shërben kjo Qarkore? 

 

Kjo qarkore shpjegon se si një person mund të jetë në gjendje të merr lirim të plotë apo të 

pjesërishëm nga detyrimet doganore për një varg artikujsh (mallrash) të importuara nga 

jashtë Kosovës, me kusht se janë për ri-eksport brenda një kohe të caktuar (zakonisht në 

maksimum prej 2 viteve). Ato gjithashtu i shpjegojnë kushtet që duhët plotësuar dhe 

kushtet e veçanta që vlejnë për disa artikuj. 

 

Kjo qarkore nuk është ligj – është vetëm një këndvështrim i Doganës së Kosovës mbi atë 

çfarë thotë ligji dhe asgjë nga kjo Qarkore nuk e zëvendëson ligjin. 

 

Shënim: Kushdo që jep informata të pasakta për mallrat e importuara nën këtë, apo 

cilëndo procedurë tjetër doganore, do t’i nënshtrohet denimeve të parapara me Kodin 

Doganor dhe të Akcizave në fuqi. 

 

1.2 Qëllimi i Importit të Përkoshëm 

 

Importi i Përkoshëm më tutje i refueruar vetëm si IP, kryesisht lejon një personi të 

importojë mallra të liruara nga detyrimet e importit. Mallrat nuk guxojnë të përpunohen 

apo të riparohen përveç mirëmbajtjes së zakonshme (rutinore) të nevojshme për ruajtjen e 

tyre në gjendjen në të cilën janë importuar. 

 

Ekzistojnë lloje të ndryshme të lirimeve të IP, p.sh. mallrat për panaire, pajisja medikale, 

artikuj për auksione apo artikuj për analiza (testime). Disa nga lirimet ngarkojnë kushte 

mbi pronësinë e mallrave, apo në atë se si ato mund të shfrytëzohen. Lista e lirimeve 

(totale) në dispozicion është e paraqitur në pikën 2. 

 

1.3 Kush mund të shfrytëzojë Importin e Përkohshëm 

 

Aprovimi i IP mund të jepet me kërkesë të personit i cili shfrytëzon mallrat apo merr 

masat e nevojshme për shfrytëzimin e tyre. Varësisht nga lloji i mallrave ai person mund 

të jetë i vendosur brenda Kosovës apo jashtë saj.  

 

Çdo person i cili përkohësisht hyn në Kosovë e i cili normalisht nuk është banor i saj, ka 

të drejtë të shfrytëzojë lirim për gjërat personale (shiko pikën 2.1) 

 

1.4 Si funksionon Importi i Përkohshëm 

 

Për t’i vendosur mallrat në IP nevojitet autorizim. Pika 3 e kësaj qarkore tregon mbi 

informatat e përgjithshme për autorizimet dhe pika 8 shpjegon për dokumentacionin e 

nevojshëm, që duhet t’i prezentohet doganës kur hyjnë mallrat. 
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Me disa përjashtime të vetme, autorizimi për shfrytëzim të lirimit gjatë IP mund të 

aplikohet gjatë kohës së importit të mallrave. Personi përkatës do të autorizohet nga 

Dogana nën procedurën e autorizimit të thjeshtëzuar, shiko pikën 4. 

 

Për shumicën e importeve personi përkatës duhet të jep një garancion (garancion bankar) 

i barazvlefshëm me shumën e plotë të borxhit eventual të detyrimeve të importit. Kjo 

shumë mund të ri-kërkohet për komepnzim pasi mallrat të jenë ri-eksportuar dhe pasi 

është dhënë dëshmi e duhur dokumentare. 

 

1.5 Importi i Përkohshëm me lirim total 

 

Lirimi total nga detyrimet e importit mund të kërkohet për kompensim, po qe se mallrat 

dhe përdorimi i tyre janë të përfshira në pikën 2. 

 

1.6 Importi i Përkohshëm me lirim të pjesëshëm  
 

Lirimi i pjesërishëm nga detyrimet e importit mund të kërkohet për kompensim, po që se 

mallrat nuk përputhen me kushtet e identifikuara apo nuk janë të listuara për lirim total në 

pikën 2.  

 

Garancioni i plotë për shumën eventuale të detyrimeve të importit do të jetë i nevojshëm 

kur vendosen mallrat nën procedurën e IP. Kur mallrat të kenë lëshuar Kosovën, borxhi 

që duhet paguar (3% të detyrimeve të importit për secilin muaj, apo fraksioneve (pjesëve) 

të ndonjë muaji, qoftë edhe një ditë e vetme, për të cilin mallrat kanë qëndruar në 

Kosovë) duhet të paguhet. Shënim: Shuma e detyrimeve të importit e cila duhet të 

ngarkohet nuk duhet ta tejkalojë atë e cila do të ngarkohej, po qe se mallrat përkatëse do 

të ishin liruar për qarkullim të lirë në datën në të cilën ato janë vendosur nën procedurën e 

IP. 

 

Shembull: 

 

Mallrat janë importuar sipas procedurës se IP më lirim të pjesërishëm më 5 janar. 

Detyrimet eventuale do të ishin 5000€ shumë e cila është e garantuar me një garancion 

bankar. Mallrat ri-eksportohen më 27 shtator. Detyrimet që duhet paguar me deklaratën 

IM 4 janë të kalkuluara si në vijim:  

 

3% x 9 (5 janar deri 27 shtator) x 5,000 = 1,350 €. 

 

Pas pagesës së detyrimeve, garancioni do të kthehet.  

 

Nëse mallrat që janë vendosur nën procedurën e IP me lirim të pjesërishëm lëshohen në 

qarkullim të lirë (shiko pikën 10.4 mbi Kompletimin e DUD-it), borxhi doganor do të jetë 

i barabartë me shumën e detyrimeve eventuale të importit në çastin e kohës se pranimit të 

deklaratës e cila i vendos ato nën procedurën e IP. 
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Shënim: Lirimi i pjesërishëm nuk mund të kërkohët (për kompenzim) për mallrat e 

konsumueshme. 

 

1.7 Legjislacioni 

 

Procedura mbi IP mund të gjindet në Udhëzimin Administrativ nr. 11/2009 për 

Implementimin e Kodit të Doganave dhe Akcizës (Kreu III, Procedura me ndikim 

Ekonomik), i cili parashtron dispozitat për Procedurat Doganore. 

 

 

2. Mallrat që kualifikohen për IP me lirim total 

 

Lista ilustrative e mallrave që ndodhet brenda kësaj pjese është vetëm për qëllime 

udhëzimi. Vetëm nëse mallrat janë importuar për njërin nga qëllimet e shënuara në këtë 

pjesë dhe nëse kushtet e lirimit mund të plotësohen, do të jepet lirimi total. 

 

2.1 Gjesende personale dhe mallrat për qëllime sportive të importuara nga 

udhëtarët 

 

Neni 339 i UA 11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave  

 

Lirimi total nga taksat e importit duhet të jepen kur gjerat personale me arsye kërkohen 

për udhëtime dhe mallrat për qëllime sportive janë importuar nga udhëtari ashtu siç është 

definuar të Neni 141 (A) (1) të UA 11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe të 

Akcizave. 

 

(a) Kushtet: Gjësendet personale të cilat arsyeshëm nevojiten për një udhëtim nga 

çdo person i cili hyn në Kosovë përkohësisht, ku ky nuk është banor i Kosovës. 

 

 (b) Artikujt e përfshirë: 

 

 rrobat, artikuj të tualetit, bizhuteri (stolitë) personale; 

 Aparate filmimi lëvizëse dhe statike së bashku me rezerva të arsyeshme të filmave 

dhe paisjeve tjera përcjellëse; 

 Projektorë filmik apo diapozitiv portabël dhe pajisjet përcjellëse të tyre së bashku 

më një sasi të arsyeshme të sllajdeve apo filmave; 

 Videokamera dhe videorekorderë portabël, me një sasi të arsyeshme të kasetave; 

 Instrumente muzikore portabël, Gramofon portabël bashkë me pllaka, 

Regjistruese dhe riprodhuese zëri portabël (përfshirë edhe aparatet diktuese) me 

kaseta, Radio aparate portabël, Aparate televizive portabël, Makina shkrimi 

portabël, Kalkulatorë portabël, Kompjuter personalë portabël;  

 Dylbitë; Karroca fëmijësh; Karroca për invalidë; 

 Pajisje sportive, siç janë tendat apo pajisjet tjera për kampim, pajisjet për 

peshkim, pajisjet për alpinizëm, pajisje për zhytje, armë zjarri sportive dhe 

municion, biçikleta pa motor, kanoe ose kajakë të gjatë deri 5,5 metra, ski, reketa 
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tenisi, dërrasa për sërfing, pajisje për rrëshqitje në erë, fluturake pa motor dhe 

deltaplan, pajisje për golf; 

 aparate portabël për dializë dhe aparate tjera të ngjajshme mjekësore, si dhe 

artikuj për në përdorim të importuara për përdorim bashkë me ato dhe; 

 Artikuj tjerë që janë të natyrës personale. 

 

Shënim: Kamata kompensuese nuk duhet paguar për këto mallra (shiko pikën 11). 

 

2.2 Mallrat (artikujt) e importuara për qëllime sportive 

 

Neni 339 i UA 11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave  

 

(a) Kushtet: mallrat për qëllime sportive të importuara nga një person i cili 

përkohësisht hyn në Kosovë, ku ky nuk është banor i Kosovës. 

 

(b) Mallrat e përfshira: 

 

 pajisje për atletikë, siç janë: pengesat; shtizat, disqet, shkopinjtë, gjylet, çekanët; 

 pajisje për lojra me top, siç janë: topa të çfarëdo lloji; reketa, stapa, shkopinj e 

tjera të ngjashme; rrjeta të çfarëdo lloji; dhe shtylla të portës (golave); 

 pajisje për sporte dimri, siç janë: skijë dhe shkopinj; patina; slita dhe pajisje për 

kërling (curling), veshje, këpucë, dorëza, kapela sportive, etj. të çfarëdo lloji; 

 pajisje të sporteve në ujë, siç janë: kanoet dhe kajakët; barka me vela dhe me 

rrema, vela, rrema dhe lopata; dërrasa për rrëshqitje dhe me vela; 

 mjete motorike, si p.sh. automjete; biçikleta me motor dhe barka me motor;  

 pajisje për veprimtari të ndryshme, si psh: armë sportive dhe municion; biçikleta 

pa motor; harqe dhe shigjeta për shigjetarët; pajisje skerme; pajisje për 

gjimnastikë; kompasë; dyshekë dhe shtroja tatami për mundje; pajisje për 

peshëngritje; pajisje për kalërim, karroca për gara; fluturake pa motor, deltaplan, 

rrëshqitës në erë; pajisje për alpinizëm dhe kaseta muzikore për të përcjellë 

aktivitetet, si dhe  

 pajisje ndihmëse, siç janë: mjete për matjen dhe paraqitjen e rezultateve; dhe 

aparate për analiza të gjakut dhe urinës. 

 

2.3 Materialet për lehtësimin në fatëkeqësi: mjekësore, kirurgjike dhe pajisje 

laboratorike, shtazët, mallrat për shfrytëzim në zonat kufitare 

 

Nenet 340 i UA 11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave  

 

(a) Kushtet: Lirimi total duhet të jepet për materialet lehtësuese të fatkeqësive, kur 

shfrytëzohen në lidhje me masat e marra për të luftuar efektet e fatkeqësive apo të 

situatave të ngjashme, që kanë ndikim në Kosovë dhe që synohen për etnitetet 

shtetërore të miratuara nga autoritetet kompetente. 

 

Shenim: Kamata kompensuese nuk duhet paguar për këto mallra (shiko pikën 11) 
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2.4 Pajisje mjekësore, kirurgjike dhe laboratorike 

 

Neni 341 i UA 11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave  

 

(a) Kushtet: Lirimi nga taksat në import duhet të jepet kur pajisjet mjekësore, 

kirurgjike dhe laboratorike, jenë ofruar si huazim me kërkesë të spiatlit apo 

institucioneve tjera mjekësore, që janë të nevojës urgjente për një paisje të tillë, për të 

bërë zëvendësimin e pajisjes së vet joadekuate dhe kur synohet për qëllime 

diagnostifikuese apo terapeutike. 

 

2.5 Kafshët 

 

Neni 342 i UA 11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave 

 

(a) Kushtet: Lirimi total nga pagesa e detyrimeve të importit duhet të jepet për 

kafshët në pronësi të personit që është i vendosur jashtë Kosovës. 

 

  (b) Shfrytëzimi i lejueshëm: 

 

 Stërvitja, Trajnimi, Mbarështrimi, Mbathja dhe peshimi, Trajtimi veterinar, 

Testimi (p.sh. për qëllime blerjeje); 

 Pjesëmarrja në shfaqje, ekspozita, konkurse, gara apo demonstrime; 

 Argëtim, Ekskursione (duke përfshirë kafshët shtëpiake (përkëdhelëse) të 

udhëtarëve); 

 Ushtrim funksioni (qentë ose kuajt e policisë; qentë zbulimi, qentë për personat e 

verbër, etj.); 

 Operacione shpëtimi; 

 Kullosja; 

 Kryerja e punëve ose bartjes; 

 Për qëllime mjekësore (nxjerrja e helmit të gjarpërinjve, etj.). 

 

2.6 Zëri, pamja apo mediat e bartjes së të dhënave, materiali publicitar; pajisje 

profesionale, materiali pedagogjik dhe pajisja shkencore 

 

Nenet 343 i UA 11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave 

 

(a) Kushtet: Lirimi total nga detyrimet e importit duhet të jepet për mallrat: 

 

Që kanë me vete zërin, pamjen dhe informacionin e përpunimit elektronik e të dhënave 

për qëllim të paraqitjes para komercionalizimit apo pa pagesë, apo për ofrim me gjurmë 

zëri, dublimin apo kopjimin. 

 

 Shënim: Kamata kompensuese nuk duhet paguar për këto mallra (shiko pikën 11). 
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2.7 Materiale për publicitet 

 

Neni 343 i UA 11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave 

 

(a) Kushtet: mallrat të përdoren ekskluzivisht për qëllime publiciteti. 

 

(b) Mallrat e përfshira: 

 

 Materiali i dedikuar për qëllime ekspozimi në zyret e përfaqësuesve ose 

korrespondentëve të akredituar të emëruar nga agjensionet kombëtare zyrtare 

turistike apo nëpër vende tjera të aprovuara nga Dogana e Kosovës: piktura dhe 

vizatime, fotografi në kornizë dhe zmadhime fotografike, libra arti, piktura, 

gravura apo litografi, skulptura dhe tapiceri, si dhe punime të tjera arti; 

 Material ekspozues (vitrina, stenda dhe artikuj të ngjashëm), duke përfshirë edhe 

pajisjet elektrike dhe mekanike të nevojshme për funksionimin e ekspozimit të 

tillë; 

 Filma dokumentar, regjistrime, kaseta magnetofoni dhe regjistrime tjera zanore që 

kanë për qëllim të përdoren në shfaqje pa pagesë, me përjashtim të atyre 

objekteve, e që janë për qëllime reklamuese tregtare dhe atyre që janë në shitje të 

përgjithshme në Kosovë; 

 Një numër i arsyeshëm i flamujve, dhe 

 Diorama, modele të zvogëluara, slljade ndriçuese, blloqe printuese, filma 

fotografish, mostra, në një numër të arsyeshëm, të artikujve popullor të artizanatit, 

kostumeve popullore dhe artikujve tjerë të ngjashëm folklorik. 

 

Shënim: Kamata kompensuese nuk duhet paguar për këto mallra (shiko pikën 11) 

 

2.8 Pajisje profesionale 

 

Neni 344 i UA 11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave 

 

(a) Kushtet: Lirimi total nga detyrimet e importit duhet të jepet kur pajisja 

profesionale është: 

 

 Në pronësi të personit të vendosur jashtë Kosovës; 

 Të importuara qoftë nga personi i vendosur jashtë Kosovës apo nga i punësuari i 

pronarit, i punësuari mund të jetë i vendosur në Kosove; dhe 

 Të shfrytezuara nga importuesi nën mbikëqyrjen e tyre përveç në rastet e bashkë 

produksioneve audiovizuale. 

 

Lirimi i plotë nga detyrimet e importit nuk do të jepet kur: 

 

pajisja duhet të shfrytëzohet për prodhim industrial apo paketim të mallrave apo përveç 

në rastin e mjeteve të dorës për hulumtimin e burimeve natyrore për ndërtim, riparim apo 

mirëmbajtjen e ndërtesave apo për lëvizjen e tokës dhe projektet e ngjajshme. 
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 (b) Mallrat e përfshira: 

 

 Pajisje të produksionit dhe transmetimit për radio e televizion dhe automjetet e 

adoptuara enkas për shfrytëzim për qëllime të lartpërmendura dhe pajisjet e tyre 

përcjellëse që importohen nga apo organizatat publike ose private të vendosura 

jashtë Kosovës dhe të aprovuara nga Dogana e Kososvës; 

 pajisje për shtypin, siç janë: kompjuterë; pajisje telefaksi; makina shkrimi; 

kamerat e të gjitha llojeve (kamera filmike dhe elektronike); aparate për 

transmetim, regjistrim apo riprodhim zëri apo fotografie, (magnetofonë dhe 

videorekorderë dhe videoriprodhues, mikrofon, konsola për miksim, zmadhues 

zëri); mjete për regjistrim zëri apo fotografie, të zbrazëta apo të regjistruara; 

aparate dhe instrumente testimi dhe matjeje (oscilografë, sisteme testimi të 

magnetofonëve dhe videorekorderëve, multimetër, kuti veglash, vektorskopë, 

videogjeneratorë, etj.); pajisje për ndriçim (drita projektori, konverterë, tripodë); 

dhe pajisje ndihmëse gjatë punës (kaseta, ekspozimetra, thjerrëza, tripodë, 

akumulatorë, bateri, mbushës baterish, ekran); 

 pajisje për transmetim të zërit, pajisje telekomunikuese siç janë transmetuesit ose 

pranuesit për emetim, terminale që lidhen në rrjetë ose me kabllo; lidhjet 

satelitore; pajisje për prodhimin e audiofrekuencave (aparate për pranim, 

regjistrim apo riprodhim të zërit); aparate dhe instrumente testimi e matjeje 

(oscilografë, sisteme testimi të magnetofonëve dhe videorekorderëve, multimetër, 

kuti veglash, vektorskopë, videogjeneratorë, etj.); pajisje ndihmëse gjatë punës 

(orë, kronometër, kompas, mikrofona, konsola miksuese, kaseta zëri, gjeneratorë, 

transformatorë, bateri dhe akumulatorë, mbushës baterish, aparate për ngrohje, 

ftohje dhe ventilim të ajrit, etj.); dhe mjete për regjistrim të zërit, të zbrazëta apo 

të regjistruara; 

 pajisje për transmetim televiziv, siç janë: kamera televizive; telekino; instrumente 

dhe aparate për testim dhe matje; aparate për transmetim dhe ritransmetim; 

aparate për komunikim; aparate për regjistrim apo riprodhim të zërit –ose 

fotografisë (magnetofon dhe videorekorder dhe video riprodhues, mikrofon, 

konsola miksuese, zmadhues zëri); pajisje për ndriçim (drita projektori, 

konvertorë, tripodë); pajisje për montazhë; pajisje ndihmëse gjatë punës (orë, 

kronometër, kompas, thjerrëza, ekspozimetra, tripodë, mbushës baterish, kaseta, 

gjeneratorë, transformatorë, bateri dhe akumulatorë, aparate për ngrohje, ftohje 

dhe ventilim të ajrit, etj.); dhe mjete për regjistrim të zërit ose fotografisë, të 

zbrazëta ose të incizuara (tituj krediti, shenja identifikimi të stacionit, inserte 

muzikore, etj.); kopja e parë e pamontuar e filmit dhe instrumente muzikore, 

kostume, pajisje skenografie, bazamente, materiale për grim, tharëse flokësh. 

automjete të disejnuara apo të adaptuara enkas për qëllimet e përmendura më 

lartë, siç janë: automjete të transmetimit televiziv; automjete të pajisjeve 

ndihmëse televizive; automjete për magnetofon dhe videorekorder; automjete për 

regjistrimin dhe riprodhimin e zërit; automjete për xhirim të ngadalësuar dhe 

automjete për ndriçim; 

 Pajisjet për kinematografi si: kamera e të gjitha llojeve (kamera filmike dhe 

elektronike); aparate dhe instrumente testimi dhe matjeje (oscilografë, sisteme 

testimi të magnetofonëve dhe videorekorderëve, multimetër, kuti veglash, 
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vektorskopë, videogjeneratorë, etj.); karroca dhe shtylla të kamerës; pajisje për 

ndriçim (drita projektori, konvertorë, tripodë); pajisje për montim; aparate për 

regjistrim apo riprodhim të zërit –ose fotografisë (magnetofonë dhe 

videorekorderë dhe video riprodhues, mikrofonë, konsola miksuese, zmadhues 

zëri); mjete për regjistrim të zërit ose fotografisë, të zbrazëta ose të incizuara (tituj 

krediti, shenja identifikimi të stacionit, inserte muzikore, etj.); kopjet e para të 

filmit; pajisje ndihmëse gjatë punës (orë, kronometër, kompasa, mikrofona, 

konsola miksimi, kaseta zëri, gjeneratorë, transformatorë, bateri dhe akumulatorë, 

mbushës baterish, aparate për ngrohje, ftohje dhe ventilim të ajrit, etj.); dhe 

instrumente muzikore, kostume, pajisje skenografie, bazamente, materiale për 

grim, tharëse flokësh. Automjete të disajnuara apo të adaptuara enkas për qëllimet 

e përmendura në këtë paragraf; 

 Pajisje tjera: pajisje për ngritjen, testimin, vënien në punë, kontrollin, 

mirëmbajtjen apo riparimin e makinerive, objekteve, mjeteve të transportit, etj., 

siç janë: vegla pune; instrumente dhe pajisje për matje, kontroll apo testim (të 

temperaturës, shtypjes së largësisë, lartësisë, sipërfaqes, shpejtësisë, etj.), duke 

përfshirë instrumentet elektrike (voltmetër, ampermetër, kabllo matëse, 

komparatorë, transformatorë, instrumente regjistrimi, etj.) dhe veglat e vogla;  

 aparate dhe pajisje për fotografimin e makinerive dhe objekteve gjatë ose pas 

ngritjes; dhe aparate për rilevimin e anijeve dhe pajisjet: 

 

 e nevojshme për afaristët, konsultantët e afarizmit, ekspertët e produktivitetit, 

kontabilistët dhe pjesëtarët tjerë të profesioneve të ngjashme, siç janë: 

kompjuterë; makina shkrimi; aparate për emetimin, regjistrimin apo riprodhimin e 

zërit ose fotografisë dhe instrumente e aparate për llogaritje (kalkulatorë); 

 pajisjet e nevojshme për ekspertët që kryejnë studime topografike ose punë 

zbuluese gjeofizike, siç janë: instrumente dhe aparate matëse; pajisje për shpim; 

dhe pajisje për transmision dhe komunikim; 

 pajisje të nevojshme për ekspertët që luftojnë ndotjen e ambientit; 

 Instrumente dhe aparate të nevojshme për mjekë, kirurgë, kirurgë veterinar, 

mamitë dhe pjesëtarë tjerë të profesioneve të ngjashme; 

 Mjekët që ofrojnë ndihmë për pacientët të cilët presin për transplantim të 

organeve;  

 Pajisje të nevojshme për arkeologë, paleontologjistë, gjeografë, zoologë dhe 

shkencëtarë tjerë; 

 

 pajisje të nevojshmë për artistë, grupe dhe orkestra teatrale, duke përfshirë të 

gjithë artikujt që shfrytëzohen për shfaqje publike ose private (instrumente 

muzikore, kostume, skenografi, etj.); 

 pajisje të nevojshme për lektorët për të ilustruar leksionet e tyre; 

 pajisje të nevojshme për ekskursione fotografie (kamera e të gjitha llojeve, kaseta, 

ekspozimetra, thjerrëza, tripodë, akumulatorë, bateri, mbushës baterish, monitorë, 

pajisje për ndriçim, mallra të modës dhe aksesorë për modelet, etj.); 

 automjete të disajnuara apo adaptuara enkas për qëllimet e lartpërmendura, siç 

janë njësitë e inspektimeve mobile, punishte lëvizëse dhe laboratorë lëvizës. 
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2.9 Material pedagogjik (edukativ) dhe pajisje shkencore 

 

Neni 345 i UA 11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave 

 

(a) Kushtet- mallrat janë: 

 

 pronë e një personi të vendosur jashtë Kosovës; 

 Të importuara për ndërmarrjet publike apo private shkencore, mësimdhënies apo 

për trajnime profesionale që janë esencialisht jofitimprurese dhe eksluzivisht të 

shfrytezuara për mësimdhënie, trajnim profesional apo kerkim shkencor nën 

përgjegjësinë e tyre; 

 importohen në sasi të arsyeshme duke marrë parasysh qëllimin e importimit dhe; 

 nuk shfrytëzohen për qëllime të pastra komerciale. 

 

(b) Mallrat e përfshira: 

 

 Regjistrues apo riprodhues zëri apo fotografie, siç janë: projektorë për sllajde dhe 

shirita filmik; projektorë për kinematografi; projektorë mbështetës dhe episkopë; 

magnetofon, magnetoskop dhe videopajisje dhe pajisje televizive të qarkut të 

mbyllur; 

 Mjete për bartje të zërit dhe fotografisë, siç janë: sllajde, shirita filmi dhe 

mikrofilma; filma kinematografik; regjistrime zëri (shirita magnetik, disqe) dhe 

videokaseta; 

 Material i specializuar si: pajisje bibliografike dhe material audiovizuel për 

biblioteka; biblioteka lëvizëse; laboratorë të gjuhëve; pajisje për përkthime 

simultane; makina të programuara për mësimdhënie, mekanike ose elektronike; 

dhe material i disajnuar enkas për trajnime edukative ose profesionale për persona 

të hendikepuar; 

 Materiale tjera si: harta muri, maketa, diagrame, harta, skica, fotografi dhe 

vizatime; instrumente, aparate dhe modele të disajnuara për qëllime demonstrimi; 

koleksione të artikujve me informata pedagogjike në formë vizuale apo për t’u 

dëgjuar, të përgatitura për prezentimin e një lënde (komplete mësimi); 

instrumente, aparate, vegla dhe makineri për mësimin e një profesioni apo zeje; 

dhe pajisje, duke përfshirë automjetet e disajnuara apo adaptuara enkas për 

operacione shpëtimi, të cilat importohen me qëllim të aftësimit të personave të 

përfshirë në operacione shpëtimi; 

 Mallra të tjera të importuara në lidhje me veprimtari edukative, shkencore apo 

kulturore, si p.sh: kostume dhe artikuj skene të huazuara pa pagesë për shoqatat 

teatrale apo teatrot dhe partitura muzikore të huazuara pa pagesë për teatrot 

muzikore apo orkestrat. 

 

 

2.10 Paketimet; kallëpet, blloqet, pikturat, skemat, matja, kontrollimi dhe testimi i 

instrumenteve dhe artikujve tjerë të ngjashme; mjetet dhe instrumentet e veçanta; 

mallrat për të kryer testimet apo që duhet të testimet apo që duhet të testohën; 

mostrat, mjetet e zëvendësimit të prodhimit. 
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Paketimet 

 

Neni 346 i UA 11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave 

 

Kushtet: Lirimi total nga detyrimet e importit lejohet kur paketimet: 

 

 Të importuara të mbushura synohen për ri-eksport qoftë të zbrazëta apo të 

mbushura; 

 Të importuara të zbrazëta të synuara për ri-eksportim të plotesuara. 

 

Paketimet nuk duhet të shfrytezohën në trafikun e brendshëm përveç me 

mendimin të rieksportimit të mallrave. Në rast të paketimeve të importuara të 

plota dhe kjo duhet të aplikohen vetëm nga koha kur ato kanë qenë të zbrazëta 

nga përmbajtja e tyre. 

 

(a) Mallrat e përfshiera – paketimet mund të përfshijnë: 

 

 artikuj të shfrytëzuar apo që kanë për t’u shfrytëzuar në gjendje të njëjtë siç janë 

importuar; 

 artikuj të shfrytëzuar apo që kanë për t’u shfrytëzuar, si mbulesë e jashtme për 

mallra; 

 mbajtësit në të cilët ndodhen mallrat, apo kanë për t’u ndodhur, të mbështjellura 

apo të bashkangjitura dhe; 

 materiale të nevojshme për: mbrojtje, mbushje apo ndarje të mallrave në transit që 

mund të përbëhen prej dërrasave, mbulojave, qilimeve dhe jastëqeve për 

mbrojtjen e mallrave apo të kallëpeve (kornizave), letër katramat (pëlhurë e 

gomuar), mbulesat (kapakët). 

 

Shënim: Lirim total (i plotë) në çfarëdo materiali tjetër për paketim, si: kashta, letra, 

lesh xhami dhe ashklat etj, është i mundur vetëm në bazë të pikës 2.23, ndërsa lirimi i 

pjesërishëm në bazë të pikës 1.6. 

 

2.11 Kallëpe, stampa, blloqe, vizatime, skica, instrumente për matje, kontroll dhe  

  Testim, si dhe artikuj tjerë të ngjajshëm 

 

Neni 347 i UA 11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave 

 

Kushtet: Lirimi total nga detyrimet e importit lejohen kur shabllonet, gdhendjet, 

blloqet, vizatimet, skicat, matjet, instrumentet e kontrollit, testimit dhe artikujt e tjerë 

të ngjashëm janë; 

 

 Në pronësi nga personi i vendosur jashtë Kosovës dhe; 
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 Të shfrytezuara për prodhim nga personi i vendosur në Kosovë dhe të 

paktën 75% të prodhimit që rezulton nga shfrytezimi i tyre të jetë 

eksportuar. 

 

2.12 Vegla dhe instrumente speciale 

 

Neni 347.2 i UA 11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave 

 

Kushtet: Lirimi total nga detyrimet e importit duhet të jepet për mjetet specifike dhe 

instrumentet kur mallrat janë; 

 

 Në pronesi të personit që është i vendosur jashtë Kosovës dhe; 

 Venia në dispozicion pa pagesë për personin e vendosur në Kosovë për prodhimin 

e mallrave që duhet të eksportohën në tërësinë e tyre. 

 

2.13 Artikuj për kryerje të analizave apo që u nënshtrohen analizave, 

eksperimenteve apo demonstrimeve 

 

Neni 348 i UA 11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave 

 

Kushtet: mallrat nuk guxojnë të importohen për qëllim të modifikimit (ndryshimit) 

apo përmirësimit të tyre. Mallrat nuk guxojnë të destinohen për testime që 

përfundojnë me asgjësim të mallit apo t’i nënshtrohen testimit i cili do të 

pamundësojë ri-eksportin e këtij malli. 

 

(a) Mallrat e përfshira: çfarëdo malli që është ekskluzivisht për qëllime të testeve, 

eksperimenteve apo demonstrimeve. 

 

 Lirimi total nga detyrimet e importit lejohet për mallrat në vazhdim: 

 

 Mallrat që varen nga testimi, eksperimentet apo demonstrimet. 

 

2.14 Artikujt që i nënshtrohen testeve parapëlqyese  
 

Neni 348 i UA 11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave 

 

Kushtet: 

 

 Mallrat e importuara që varen nga testet e pranueshme të kënaqeshme në lidhje 

me kontratën e shitjeve që përmbane dispozitat e testeve të kënaqeshme të 

pranimit dhe që i nënshtrohen atyre testeve; 

  Perioda për kryerje është gjashtë muaj. 

 

  Mallrat e përfshira: mallra të çfarëdo lloji të importuara në bazë të një kontrate 

për shitje të cilat kanë për t’iu nënshtruar testimit parapëlqyes. 
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Shënim: Kamata kompensuese nuk duhet paguar për këto mallra (shiko pikën 11). 

 

2.15 Artikuj për kryerje të analizave, eksperimenteve apo demonstrimeve pa dobi 

(përfitime) financiare 

 

Neni 348 i UA 11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave 

 

(a) Kushtet: Lirimi total nga detyrimet e importit lejohet për mallrat në 

vazhdim: 

 Mallrat e shfrytëzuara për kryerjen e testeve, eksperimenteve apo demonstrimeve 

pa përfitime financiare. 

 

(b) Mallrat e përfshira: çfarëdo malli i sjell për qëllime të kryerjes së testeve apo 

eksperimenteve mbi mallrat tjerë, apo për demonstrime të mallrave tjerë. Mallrat mbi 

të cilat testohet, eksperimentohet apo demonstrohen mund të jenë mallra të Kosovës. 

 

2.16 Mostra 

 

Neni 349 i UA 11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave 

 

(a) Kushtet: Lirimi total nga detyrimet e importit lejohet kur mostrat janë importuar 

në sasi të arsyeshme dhe vetëm për t’u shfrytezuar dhe për t’u treguar apo 

demonstruar në Kosovë. 

 

2.17 Mjete zëvendësuese të prodhimit 

 

Neni 350 i UA 11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave 

 

Kushtet: Lirimi total nga taksat e importit duhet të jepet kur zëvendësimi i mjeteve të 

prodhimit të jetë përkohësisht në dispozicion të konsumatorit nga furnizuesi apo 

riparuesi në pritje të ofrimit të mallrave të ngjashme apo të riparuara. 

 

Koha për shkarkim është gjashtë muaj 

 

2.18 Mallrat për manifestime apo për shitje 

 

Neni 351.1 i UA 11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave 

 

Kushtet: Lirimi total nga detyrimet e importit lejohët për mallrat për t’u shfaqur apo 

shfrytëzuar në ngjarjet publike që nuk janë plotësisht të organizuara për shitje 

komerciale të mallrave apo të fituara në një ngjarje të tillë nga mallrat e vendosura 

nën aranzhime. 

 

Në rastet përjashtimore autoritetet kompetente doganore mund të autorizojnë aranzhimet 

për ngjarje të tjera. 
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Shënim: Kamata kompensuese nuk duhet paguar për këto mallra (shiko pikën 11). 

 

2.19 Mallrat që kërkojnë aprovim 

 

Neni 351.2 i UA 11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave 

 

Kushtet: Lirimi total nga detyrimet e importit lejohet për mallrat për miratim kur ato 

nuk mund të importohen si mostra dhe kur dërguesi për pjesën e vet dëshiron t’i shesë 

mallrat dhe marrësi mund të vendosë të blejë ato pas inspektimit. 

  

Përioda për kryerje është dy muaj. 

 

Shënim: Kamata kompensuese nuk duhet paguar për këto mallra (shiko pikën 11). 

 

2.20 Punime artistike, artikuj të koleksionarëve dhe antikitetet 

 

Neni 351.3 i UA 11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave 

 

Lirimi total nga detyrimet e importit lejohen si në vazhdim: 

 

a) Veprat e artit, gjërat dhe antikitetet e mbledhura nga koleksionistet ashtu siç është 

definuar në Aneksin 39, të importuar për qëllime të shfaqjes me mendim të shitjes së 

tyre të mundshme; 

 

  Kushtet: mallrat importohen për qëllime të panaireve me mundësi të shitjes 

eventuale. 

 

(b) Mallrat e përfshira: 

 

(i) “vepra arti” nënkupton: 

 

 fotografitë, kollazhet dhe pllakat e ngjashme dekorative, piktura dhe vizatime të 

bëra krejtësisht me dorë nga artisti, të ndryshme nga planet dhe figurat e 

inxhinierisë arkitekturale, industriale, tregtare, topografike ose për qëllime të 

ngjashme, artikuj të përpunuar të dekoruar me dorë, skenografi teatrale , copë për 

sfondin e studiove ose copë e ngjashme me pëlhurën e pikturuar (kodi NK 9701);  

 gdhendjet origjinale, gravurat dhe litografitë, që janë gdhendje (gjurmë) në numër 

të reduktuar, të bëra drejtpërsëdrejti në bardhë ose në zi ose me ngjyra, të një ose 

disa pllakave të ekzekutuara krejtësisht me dorë nga artisti, që nuk marrin 

parasysh procesin ose materialin e përdorur nga ai, por duke mos përfshirë asnjë 

proces mekanik ose fotomekanik (kodi NK 9702 00 00); 

 skulpturat dhe statujat origjinale, në çdo material, me kusht që ato të jenë 

krejtësisht të bëra nga një artist; skulptura të përfituara nga derdhja në kallëpe, 

prodhimi i të cilëve kufizohet në tetë kopje, që është i mbikëqyrur nga artisti ose 

pasardhësi i tij i emëruar (kodi NK 9703 00 00);  
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 tapiceri (kodi NK 5805 00 00) dhe tekstile tjera (kodi NK 6304 00 00) të bëra me 

dorë, bazuar në vizatime origjinale të një artisti, me kusht që të mos ketë më 

shumë se tetë kopje për secilin; 

 pjesë individuale të qeramikës të bëra plotësisht nga artisti dhe të nënshkruara nga 

ai; 

 emalime në bakër, të bëra krejtësisht me dorë, të kufizuara në tetë kopje të cilat 

bartin nënshkrimin e artistit apo të studios, me përjashtim të artikujve të 

bizhuterisë dhe artikujve të arit dhe argjendit; 

 fotografi të marra nga artistë, të stampuara nga artisti ose nën mbikëqyrjen e tij, të 

nënshkruara dhe në një numët të kufizuar prej 30 copësh, duke përfshirë të gjitha 

përmasat dhe kornizat.  

 

(ii) “artikuj (pjesë) të koleksionistëve” nënkuptojnë: 

 

 pullat postare ose pullat fiskale, vulat postare, zarfat e ditës së parë, letërshkrimet 

postare dhe artikuj të ngjashëm me to, të vulosura ose të pavulosura që nuk janë 

oferta (porpozime) të ligjëshme dhe që nuk parashikohet të përdoret për një ofertë 

të ligjëshme (kodi NK 9704 00); 

 koleksionet dhe pjesë të koleksionistëve me interes zoologjik, botanik, 

mineralogjik, anatomik, historik, arkeologjik, palentologjik, etnografik ose 

numizmatik (kodi NK 9705 00 00). 

 

(iii) “antika” nënkupton objekte tjera, të ndryshme nga veprat e artit ose pjesë të 

koleksionistëve, të cilat janë më shumë se 100 vjet të vjetra (kodi NK 9706 00 00). 

 

Shënim: Kamata kompensuese nuk duhet paguar për këto mallra (shiko pikën 11). 

 

2.21 Artikuj tjerë nga ata të ri dhe të sapo prodhuar 

 

Neni 351.3 i UA 11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave 

 

(a) Kushtet: Mallrat e tjera nga ato të sapo të prodhuara të importuara me mendim të 

shitjes nëpërmjet ankandit. 

 

(b) Mallrat e përfshira: mallra të dorë së dytë dhe mallrat që nuk hyjnë nën pikën 

2.20. 

 

Shënim: Kamata kompensuese nuk duhet paguar për këto mallra (shiko pikën 11). 

 

2.22 Pjesët rezervë, garnitura dhe pajisjet, si dhe malli tjetër 

 

Nenet 352 i UA 11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave 

 

Kushtet: Lirimi total nga detyrimet e importit lejohet kur pjesët reservë, garniturë 

dhe pajisjet shfrytëzohen për riparim dhe mirëmbajtje, duke e inkorporuar 

demontimin, përshtatjen dhe ruajtjen e mallrave të paraqitura në prcedura. 
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2.23 Artikuj tjerë apo artikuj të cilët nuk përputhen me kushtet e identifikuara për 

lirim të pjesërishëm  

 

Neni 353 i UA 11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave 

 

Lirimi total nga detyrimet e importit mund të lejohet kur mallrat e ndryshme nga ato të 

dhëna në nenet 332 deri 352 të UA nr.11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe 

të Akcizave apo që nuk përputhen me kushtet e atyre neneve, që mallrat janë importuar: 

 

Kushtet: 

 

 Nga rasti në rast dhe për periudhën që nuk tejkalon tre muaj; apo 

 Në situatë të veçanta kur nuk ka efekt ekonomik. 

 

Nëse mallrat nuk i plotësojnë këto kushte, lirimi i pjesërishëm akoma mund të jetë i 

mundur sipas pikës 1.6. 

 

2.24 Mjetet e transportit 

 

Neni 331 i UA 11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave 

 

a) Mallrat (artikujt) e përfshirë: 

 automjete rrugore të motorizuara përfshirë edhe çikleta me motor, 

rimorkiot/karavanët të importuar me automjetin apo ndaras; 

 transporti hekurudhor (lokomotivat hekurudhore, vagonët) i çfarëdo lloji i 

shfrytëzuar për transport të mallrave apo personave; 

 aeroplanët civil (çfarëdo lloji i transportit civil ajror qoftë me motor apo jo. Disa 

shembuj të një aeroplani të pranueshëm mund të jenë: aeroplanët e lehtë, 

aeroplanët mikro-të-lehtë, balonët me ajr të ngrohtë dhe aeroplanët pa motor)  

 kontejnerët dhe paletat (shiko më tutje në tekst); 

 pjesët rezervë të zakonshme, pajisjet shtesë dhe pajisje tjera të cilat i shoqërojnë 

mjetet e transportit. 

Të cilat janë të importuara përkohësisht nga jashtë Kosovës për qëllime të shfrytëzimit 

privat apo komercial. 

“Shfrytëzim Komercial”- Nënkupton shfrytëzimin e mjeteve të transportit për 

transport të personave me pagesë apo transport të mallrave industriale apo 

komerciale, qoftë me pagesë apo pa pagesë; 

“Shfrytëzimi Privat”- Nënkupton shfrytëzimin tjetër nga ai komercial i mjeteve 

të transportit; 

“Trafiku i Brendshëm”- Nënkupton transportin e personave apo mallrave të 

marra apo ngarkuara në Kosovë, me qëllim të zhvendosjes ose të shkarkimit në 

një vend brenda këtij territori. 
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Mjetet e transportit përfshinë pjesët e zakonshme rezervë, pjesët ndihmëse dhe 

pajisja që i shoqëron ato 
 

Neni 334 i UA 11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave 

 

Lirimi i plotë nga detyrimet e importit duhet të jepet për mjetet e transportit rrugor, 

hekurudhor dhe ajror, kur ato: 

 

 Janë të regjistruara jashtë Kosovës në emër të personit të vendosur jashtë 

Kosovës; megjithatë, nëse mjetet e transportit nuk janë të regjistruara atëherë 

kushtet e mësipërme mund të konsiderohen se janë plotësuar, kur ato janë në 

pronesi nga personi i vendosur jashtë Kosovës; 

 Janë shfrytëzuar nga personi i vendosur jashtë Kosovës pa rënë ndesh me nenet 

355,336 dhe 337 të UA 11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe të 

Akcizave dhe;  

 Në rast të shfrytezimit komercial dhe me perjashtim të mjeteve të transportit 

hekurudhor të jenë shfrytëzuar eksluzivisht për transport, i cili fillon dhe 

përfundon jashtë Kosovës; megjithatë, ato mund të shfrytezohen në trafikun e 

brendshëm kur dispozitat në fuqi të transportit e rregullojnë një çështje të tillë. 

 

Kur ndërmarrja për huazim e regjistruar në territorin doganor të Kosovës, në mënyrë të 

perseritur huazon mjetet e trensportit (rrugor, hekurudhor dhe ajror), të personit të 

themeluar jashtë këtij territori, ato do të ri-eksportohen brenda tetë ditësh nga dita kur 

kontrata hynë në fuqi. 

 

Personat e vendosur në Kosovë, duhet të përfitojnë privilegj të lirimit të plotë të 

detyrimeve të importit kur; 

 

Neni 335 i UA 11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave 

 

 Mjetet e transportit hekurudhor të jenë vendosur në dispozicion të personave të 

tillë sipas procedurave të caktuara, ku secili rrjet mund të shfrytëzojë parkun 

hekurudhor të rrjeteve tjera sikur të jetë i tyre; 

 Që rimorkio të jetë e ngjitur në mjetet e transportit rrugor të regjistruara në 

Kosovë; 

 Mejetet e transportit të shfrytëzuara në lidhje me situatat emergjente dhe që 

shfrytezimi i tyre të mos tejkalojë pesë ditë; apo 

 

Mjete e transportit janë shfrytëzuar nga firma huazuese profesionale për qëllim të ri-

eksportimit brenda periudhës që nuk tejkalon pesë ditë. 

 

Personat fizik të vendosur në Kosovë Neni 336 i UA 11/2009 për Implementimin e Kodit 

Doganor dhe të Akcizave, duhet të përfitojnë nga lirimi total nga detyrimet e importit, kur 

ata privatisht shfrytëzojnë mjetet e transportimit me kusht që në kohën e përdorimit 

pronari të jetë në territorin doganor të Kosovës. 
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Personat e tillë gjithashtu duhet të përfitojnë nga lirimi total, për shfrytëzim privat të 

mjeteve të transportit të huazuara sipas kontratës me shkrim nga një rast në tjetrin: 

 

a) Për kthimi në vendbanimin e tyre në Kosovë; 

b) Per t’u larguar nga Kosova; apo 

c) Kur kjo është e lejuar në nivel të përgjithshëm nga dogana. 

 

Mjetet e transportit duhet të ri-eksportohen brenda dy ditësh nga hyrja në fuqi e kontratës 

në rastin e përmendur sipas pikës (b), për t’u larguar nga Kosova. 

 

Mjetet e transportit Neni 336.2 i UA 11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe të 

Akcizave, duhet të ri-eksportohen apo të kthehen të sherbimi i huazimit i vendosur në 

Kosovë brenda: 

 

a) Pesë ditë nga dita e hyrjes në fuqi të kontratës në rastin e përmendur në  

pikën (a) – Për kthim të vendbanimit të tyre në Kosovë; 

b) Tetë ditë nga hyrja në fuqi e kontratës në rastin e përmendur në pikën (c)-Kur kjo 

është e lejuar në nivel të përgjithshëm nga dogana. 

 

Lirimi total nga detyrimet e importit Neni 337 i UA 11/2009 për Implementimin e Kodit 

Doganor dhe të Akcizave, duhet të jepet kur mjetet e transportit të jenë regjistruar sipas 

serive të përkohshme në Kosovë, me mendim për ri-eksportim në emër të ndonjërit nga 

personat në vazhdim: 

 

a) Në emër të personit të vendosur jashtë Kosovës: 

b) Në emër të personit fizik të vendosur brenda Kosovës, kur personi i përfshirë 

është përgatitur për transferim të banimit të zakoneshëm tek një vend jashtë 

Kosovës. 

 

Në rastin e referuar në pikën (b), mjetet e transportit duhet të eksportohen brenda tre 

muajsh nga data e regjistrimit të përkohshëm. 

 

Lirimi nga detyrimet e importit Neni 337.2 i UA 11/2009 për Implementimin e Kodit 

Doganor dhe të Akcizave, duhet të jepet kur mjetet e transportit janë shfrytëzuar për 

tregeti apo privatisht nga personi fizik i vendosur në Kosovë dhe i punësuar nga pronari i 

mjeteve të transportit i vendosur jashtë Kosovës. 

 

Shfrytëzimi privat duhet të parashihet në kontratën e punësimit. Dogana mund të kufizojë 

importimin e përkohshëm të mjeteve të transportit sipas kësaj dispozite në rastin e 

shfrytëzimit sistematik. 

 

Lirimi total nga detyrimet e importit Neni 337.3 i UA 11/2009 për Implementimin e 

Kodit Doganor dhe të Akcizave, mundet që në raste përjashtimi të jepet kur mjetet e 

transportit shfrytëzohen për komercial, për një kohë të kufizuar nga personat e vendosur 

në Kosovë. 
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Pa rënë ndesh me dispozitat e tjera të veçanta, periodat e kryerjes janë si në vazhdim: 

Neni 338 i UA 11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave 

 

a) Për mjetet e transportit hekurudhor:12 muaj; 

b) Për mjetet e trasportit të shfrytëzimit komercial tjeter nga ato të transportit 

hekurudhor:koha e kërkuar për kryerjen e operimeve të transportit; 

c) Për mjetet e transportit rrugor të shfrytëzuara privatisht: 

 

 Nga studentet: koha e qendrimit të studentit në Kosovë për qëllimin e 

vetem të plotësimit të caktimit të tyre; 

 Nga personat që plotësojnë emërimin e kohës së specifikuar: koha për të 

cilën ky person qendron në Kosovë, për qëllimin e vetëm të plotësimit të 

caktimit të tyre; 

 Në rastet e tjera, duke përfshirë kafshët për shalim apo për tërheqje dhe 

automjetet e tërhequra nga to: 6 muaj; 

d) Për mjetet e shfrytëzuara privatisht të transportit ajror: 6 muaj; 

 

Kontejnerët: nënkupton çfarëdo artikulli apo pajisje të transportit (auto vinçat, cisternat 

lëvizëse dhe struktura tjera të ngjashme) të cilat:  

 plotësisht apo pjesërisht të mbyllura përbëjnë një pjesë (ndarje) për vendosje 

të mallrave; 

 janë të një natyre të përhershme dhe mjaft të fuqishme për përdorim të 

vazhdueshëm; 

 janë të dizajnuara veçanërisht për të ndihmuar bartjen e mallrave, përmes një 

apo më shumë mënyrave të transportit, pa shkarkim të ndërmjetëm; 

 janë të dizajnuar për mbushje dhe shprazje të lehtë; 

 janë të dizajnuar për trajtim të gatshëm, veçanërisht kur janë duke u 

transferuar midis mënyrave të ndryshme të transportit dhe; 

 kanë një vëllim të brendshëm prej një apo më tepër metër kub (kontejnerët e 

aeroplanëve mund të jenë më të vogël se sa një metër kub me kusht që të 

gjitha kushtet tjera janë plotësuar). 

 

Shënim: Një kontejner nën procedurë të importit të përkohshëm mund të shfrytëzohet 

në qarkullim të brendshëm para se të rieskportohet. Megjithatë, mund të shfrytëzohet 

vetëm një herë gjatë qëndrimit në Kosovë, për transportimin e mallrave të ngarkuara 

dhe të cilat kanë për qëllim të shkarkohen brenda për brenda Kosovës, atëherë kur 

kontejneri përndryshe do të duhej të jetë i pangarkuar që të bënte një udhëtim brenda 

Kosovës. 

 

Identifikimi i kontejnerëve 

Neni 333 i UA 11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave 

 

Lirimi i plotë nga detyrimet e Importit duhet të jepet për kontejnerët, kur ata janë të 

shënuar qartë në vend të duhur dhe të dukshëm sipas të dhënave në vazhdim: 
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 Identiteti i pronarit apo operatorit i treguar qoftë me emrin e tij të plotë apo me 

identifikim të vendosur, ku duhet përjashtuar simbolet siç janë emblemat apo 

flamujt; 

 Shenjat identifikuese dhe numrat e kontejnerëve të dhena nga pronari apo 

operatori, me peshen TARA të tyre, duke i përfshirë të gjitha pajisjet e 

përhershme të montuara; kjo nuk aplikohet të mjetet e ndryshueshme, të cilat 

shfrytëzohen në transportin e shfrytëzuar hekurudhor dhe rrugor;  

 Emri i vendit të cilit i takojnë kontejnerët, qoftë i plotë apo me shenjat e ISO 

alpha-2 sipas standardeve ndërkombëtare ISO 3166 apo 6346 me inicialet 

karakteristike, të cilat shfrytëzohen për njohjen e vendit të regjistrimit të mjetit 

motorik në trafikun rrugur ndërkombëtar ose me ndihmën e numrave në rast të 

mjeteve të ndryshme, të cilat shfrytëzohen për transport të kombinuar rrugor-

hekudhuror, kjo nuk aplikohet në kontejnerët, të cilët shfrytëzohen në transportin 

ajror. 

 

Kur aplikimi për autorizim është bërë në përputhje me nenin 282 (3) (b), të UA 11/2009 

për Implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave, kontejnerët duhet të monitorohen 

nga personi i përfaqësuar në Kosovë, që është në gjendje të komunikojë gjatë gjithë 

kohës lokacionin e tyre dhe të shenimeve lidhur me paraqitjen dhe shkarkimin. 

 

Kontenjerët Neni 333.2 i UA 11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe të 

Akcizave, mund të shfrytëzohen në trafikun e brendshëm para se të ri-eksportohen, 

mirëpo ato mund të shfrytëzohen vetëm njëherëë gjatë çdo qendrimi në territorin e 

Kosovës, duke qenë se këta kontejnerë janë dashur të qarkullojnë të pa ngarkuar 

përbrenda këtij territori. 

 

Sipas kushteve Neni 333.3 i UA 11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe të 

Akcizave, të Konventës së Gjenevës e datës 21 janarit 1994 mbi veprimin lidhur me 

grumbullimin e kontejnerëve në Transportin Ndërkombëtar, Dogana do të lejojë që 

procedurat të shkarkohen kur kontejnerët e të njëjtit lloj apo të vlerës së njëjtë, të jenë 

eksportuar apo rieksportuar. 

 

Paletat 

 

Lirimi i plotë nga detyrimet e importit duhet të jepet për paletat. 

Neni 332 i UA 11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave 

 

Procedurat gjithashtu duhet të kryhen kur paletat e të njëjtit lloj dhe kryesishte të vlerës 

së njëjtë të eksportohen apo të ri-eksportohen; 

 

(a) Paletat: (nënkuptojnë) 

 

 një mjet (pajisje) në sipërfaqen e të cilës mund të grumbullohet një sasi e mallrave 

për të formuar një njësi të ngarkesës, që lëvizet apo grumbullohet me anë të një 

aparature mekanike dhe; 
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 pajisje të përbëra prej dy sipërfaqeve të ndara me pengesa (barriera) apo një 

sipërfaqe e vetme e mbështëtur në këmbë apo një sipërfaqe e posaçme e dizajnuar 

për transport ajror me lartësinë totale të reduktuar deri në minimum i përshtatur për 

lëvizje me pirun apo me autovinçë apo me auto-paletë; mundet të ketë apo të mos 

ketë superstrukturë (mbindërtim/’pjesë të sipërme) 

 

Identifikimi i paletave  

 

Për t’u kualifikuar për lirim total (të plotë), paletat që i plotësojnë kushtet duhet të 

identifikohen përmes numrit serik apo numrit të prodhuesit, vulave, shenjave apo 

shenjave tjera të dallueshme. 

 

(b) Kushtet:  

 

IP me lirim të plotë mund të jepet, po qe se mjetet e transportit janë: 

 

 të regjistruara jashtë Kosovës në emër të një personi të vendosur jashtë Kosovës 

(lirimi i plotë, gjithashtu, mund t’i jepet ndonjë personi të vendosur brenda Kosovës, 

mirëpo vetëm në kushtet e parapara nën piken (c), si më poshtë); 

 një personi të vendosur jashtë Kosovës. 

 

(c) Kushtet kur një person i vendosur brenda Kosovës mund të kërkojë lirim 

total (të plotë) 

 

Mjetet e transportit të 

referuara nën a) / kushtet 

Shfrytëzimi Afati (periudha) e ri-

eksportimit 

Çfarëdo mjeti transportues, 

e shfrytëzuar nga një person 

fizik i vendosur në Kosovë 

Të marrura me qira për 

shfrytëzim privat sipas një 

kontrate me shkrim, për t’u 

kthyer herë pas here në 

vendin e qëndrimit të tyre 

në Kosovë 

Ri-eksportimi apo kthimi 

shërbimit për huazim 

(dhënie me qira), duhet të 

bëhet brenda 5 ditëve nga 

hyrja në fuqi të kontratës 

për qira 

Çfarëdo mjeti transportues, 

e shfrytëzuar nga një person 

fizik i vendosur në Kosovë 

Të marra me qira për 

shfrytëzim privat sipas një 

kontrate me shkrim për t’u 

larguar herë pas here nga 

Kosova. 

Ri-eksportimi apo kthimi 

shërbimit për huazim 

(dhënie me qira), duhet të 

bëhet brenda 2 ditëve nga 

hyrja në fuqi të kontratës 

për qira 

Çfarëdo mjeti transportues, 

e regjistruar përkohësisht në 

Kosovë në emër të një 

personi fizik i vendosur në 

Kosovë 

Personi është duke 

përgatitur për të transferuar 

vendbanimin e tij jashtë 

Kosovës. 

Ri-eksportimi duhet të 

bëhet brenda 3 muajve nga 

data e regjistrimit të 

përkohshëm 

Çfarëdo mjeti transportues, 

e shfrytëzuar nga një person 

fizik i vendosur në Kosovë 

Shfrytëzim komercial apo 

privat nga personi fizik i 

vendosur në Kosovë dhe i 

Për tërë kohëzgjatjen e 

kontratës punuese 
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punësuar nga pronari i 

mjetit të transportit, i cili 

është i vendosur jashtë 

Kosovës. Shfrytëzimi i 

mjetit për qëllime private 

duhet të jetë i përfshirë në 

kontratën e punësimit. 

Çfarëdo mjeti transportues, 

e shfrytëzuar nga një person 

fizik i vendosur në Kosovë, 

me udhëzim të bartësit të 

regjistrimit, ku ky është në 

Kosovë gjatë kohës së 

shfrytëzimit. 

Shfrytëzim i herë pas 

hershëm për nevoja private 

Kur bartësi i regjistrimit e 

lëshon Kosovën dhe brenda 

6 muajve për transport 

rrugor. 

Çfarëdo mjeti transportues Çfarëdo shfrytëzimi në 

lidhje me ndonje situatë 

emergjente  

Brenda 5 ditëve të hyrjes 

Një rimorkio i lidhur për një 

mjet të transportit rrugor të 

regjistruar në Kosovë 

Çfarëdo shfrytëzimi 24 muaj 

Mjetet e transportit 

hekurudhor që drejtohet 

përmes ndonjë 

marrëveshjeje e cila lejon 

që inventari i hekurudhës 

(vagonat) i importuar 

përkohësisht të shfrytëzohet 

nganjë person i vendosur në 

Kosovë 

Secila rrjetë mund të 

shfrytëzojë vagonat e rrjetit 

tjetër sikur të ishin të vetat; 

 

12 muaj 

 

Çfarëdo mjeti transportues i 

shfrytëzuar nga një shërbim 

profesional huazues i 

vendosur në Kosovë 

Për qëllime të ri-eksportimit 

nga Kosova 

Brenda 5 ditëve të hyrjes 

Çfarëdo mjeti transportues i 

shfrytëzuar nga një person i 

vendosur në Kosovë 

Shfrytëzim komercial: 

duhet të kërkohet aprovimi 

paraprak nga Dogana e 

Kosovës  

Periudha të kufizuara mund 

të aprovohen në raste të 

veçanta 
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d) Sa gjatë mund të qëndrojë mjeti transportues në Kosovë? 

 

Përveç rrethanave të cekura nën piken (c), si më lartë, mjetet e transportit mund të 

qëndrojnë në Kosovë, si në vijim: 

 

Mjetet e transportit Shfrytëzimi Komercial / Privat Periudha (afati) i 

shfrytëzimit 

Transporti 

hekurudhor 

Shfrytëzimi Komercial / Privat 12 muaj 

Transporti rrugor Komercial  Koha e nevojshme për 

kryerjen e veprimeve 

(operacioneve) transportuese 

Të shfrytëzuara për nevoja 

private nga studentët 

Periudha gjatë së cilës personi 

qëndron në Kosovë vetëm për 

qëllim të studimeve të tyre 

Të shfrytëzuara për nevoja 

private nga personat që janë 

duke kryer detyra (obligime) me 

një kohëzgjatje të caktuar 

Periudha gjatë së cilës personi 

qëndron në Kosovë vetëm për 

qëllim të kryerjes së detyravëe 

të tyre 

Të shfrytëzuara për nevoja 

private në rastet tjera, duke 

përfshirë edhe shtazët për 

tërheqje e bartje dhe për mjetet e 

tërhequra nga to 

6 muaj 

 

Aeroplanët  

  

Të shfrytëzuara privatisht 6 muaj 

 

        

3. Informata të përgjithshme mbi autorizimet 
 

Kjo pjesë shpjegon detalet e përgjithshme të autorizimeve. Se si të aplikohet për një 

autorizim flitet në pikën 4 deri 7. 

 

3.1 Pse nevojitet autorizimi? 

 

Personi i caktuar duhet të autorizohet për të import apo pranim të mallrave me IP për të 

pasur të drejtë për lirim. Gjithashtu, duhet të bëjë një deklaratë për t’i futur mallrat nën 

procedurën në fjalë. 

 

3.2 Çfarë lloje të autorizimeve ka? 

 

Ekzistojnë 4 lloje të autorizimeve: 

 

 Të thjeshtëzuara – shiko pikën 4; 

 Të plota – shiko pikën 5; 

 Orale (verbale)– shiko pikën 6; 
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 “Deklarim përmes çfarëdo akti tjetër”– shiko pikën 7. 

 

3.3 Kohëzgjatja e procedurës së marrjes së autorizimit 

 

Për procedura të thjeshtëzuara, zakonisht merret ndonjë vendim, atëherë kur bëhet 

deklarata hyrëse. 

 

Ndërsa, nëse një person aplikon për autorizim të plotë, aplikanti duhet të jetë i informuar 

për vendimin mbi lëshimin e autorizimit apo për arsyet e refuzimit të aplikimit brenda 

afatit prej 30 deri 60 ditë (që ka të bëjë me depot doganore), duke llogaritur nga data kur 

është parashtruar kërkesa ose nga dita kur autoriteti doganor ka vërtetuar mangësi të 

shënimeve të prezantuara. 

 

3.4 Sa zgjat një autorizim (validiteti)? 

 

Kohëzgjatja e shfrytëzimit të një autorizimi do të varet nga lloji i autorizimit. 

 

Përveç autorizimeve të thjeshtëzuara, ato verbale dhe “deklarimet përmes çfarëdo akti 

tjetër”, ku periudha e autorizimit është e kufizuar me periudhën gjatë së cilës mallrat 

mund të shfrytëzohen në Kosovë (shiko pikën 3.7), autorizimi i plotë nuk duhet që 

zakonisht të tejkalojë periudhën prej 2 vjetëve nga data e hyrjes së tij në fuqi. 

 

Me autorizim të plotë, personi përkatës mundet të vazhdojë me futjen e mallrave në 

procedurën e IP gjatë periudhës se autorizimit, megjithatë, çdo lloj i mallit të futur  

prapëseprapë do të varen nga koha gjatë së cilës ato mund të qëndrojnë në Kosovë, siç 

është referuar në pikën 3.7 

 

3.5 Përgjegjësitë e bartësit të autorizimit 

 

Si bartës i autorizimit, personi përkatës do të jetë përgjegjës për çfarëdo detyrimi dhe 

ngarkime tjera të lidhura me të gjitha mallrat të futura nën autorizimin e tij, qoftë ai 

pronar i tyre apo jo. Kjo përfshinë edhe mallrat e futura nën autorizimin e tij nga çdo 

shfrytëzues i emëruar derisa të vendosen në trajtim tjetër të lejueshëm. 

 

Shfrytëzuesit tjerë të përfshirë në autorizimin e tij munden që vetëm të pranojnë, 

shfrytëzojnë largojnë apo transferojnë mallrat e IP siç është specifikuar në autorizimin e 

tij. Ky duhet të bëjë vetë arranzhimet e veta mbi sigurimin (marrjen e përgjegjësisë për 

çfarëdo dëmi eventual) ndaj cilit do shfrytëzues të përfshirë në autorizimin e tij, në rast të 

çfarëdo hyrjeje të palejueshme, shfrytëzim apo largim.  

 

Bartësi i autorizimit do të jetë përgjegjës për të siguruar: 

 

 Nëse të dhëna të caktuara janë të nevojshme në DUD, këto të plotësohen duke 

shfrytëzuar Shifrën e duhur të Procedurave Doganore (KPD) të IP (shiko pikën 8); 

 Që çdo shfrytëzues i emëruar në autorizimin e tij apo palë e tretë si agjentët apo 

shpeditërët, të cilët i fusin mallrat IP nën autorizim, t’iu jepen udhëzime të qarta 
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me shkrim mbi mallrat që kanë për t’u futur dhe për procedurat që duhet zhvilluar 

(shiko pikën 8.2); 

 Se procedurat e duhura të transferit janë shfrytëzuar për mallrat e pranuara apo të 

transferuara me IP (shiko pikën 9); 

 Se evidencat janë duke u mbajtur për të gjitha veprimet (operacionet) të kryera 

nën aprovim (shiko pikët 3.8, 3.9 dhe 3.10);  

 Se nëse është e nevojshme që mallrat të futen në DUD, kjo duhet të bëhet me anë 

të KPD të duhura të eksportit, si dhe për mbajtje të evidencave mbi largimin e tyre 

(shiko pikën 10);  

 Pagesa e detyrimeve të importit (dhe kur e nevojshme kamata kompensuese) për 

mallrat e kthyera në qarkullim të lirë, (shiko pikët 1.6, 10.4, 13.6 dhe pikën 11); 

 Se për çdo korrigjim apo ndryshim në autorizim e tij, ky do të njoftojë Doganën e 

Kosovës (shiko pikën 3.11); 

 Se do të aplikojë për ripërtirje të autorizimit të tij (shiko pikët 3.12); dhe 

 Garancionin në formë të garancionit bankar, po qe se është e nevojshme pika 1.4 

dhe 1.6). 

 

3.6 Refuzimi i një aplikacioni (kërkesë) për autorizim 

 

Për refuzimin e një autorizimi të thjeshtëzuar dhe deklaratës verbale do të njoftohet në 

kohën e importit. 

 

Për aplikimin e plotë, një vendim duhet të lëshohet brenda 30-60 ditësh nga pranimi i të 

gjitha informatave të nevojshme. Po qe se, aplikacioni për “lirim total” (të plotë) 

refuzohet me arsye qoftë se mallrat apo shfrytëzimi i dalë nga to, nuk i plotësojnë kushtet 

e duhura, personi i caktuar duhet t’i plotësojë kushtet e nevojshme për të aplikuar për 

lirim të pjesërishem (shiko pikën 1.6) 

 

3.7 Limiti kohor i mallrave të IP të importuara në Kosovë 

 

Mallrat e imoportuara nën IP zakonisht mund të qëndrojnë në Kosovë për një periudhë 

prej 2 vitesh. Megjthatë, periudhat më të shkurtëra vlejnë për mallrat në vijim:  

 

 Mallrat e importuara në lidhje me ndonjë kontratë shitjeje të cilat i nënshtrohen 

testeve parapëlqyese për pranim (shiko pikën 2.14) – 6 muaj; 

 Mallrat për mjete zëvendësuese të prodhimit të cilat i janë vënë në dispozicion 

përkohësisht klientit, furnitorit apo riparuesi, në pritje të (derisa) rregullimit apo 

furnizimit të mallrave të ngjashme (shiko pikën 2.17) – 6 muaj; 

 Mallrat e importuara për blerjet të cilat janë objekt i inspsktimit (shiko pikën 2.19) 

- 2 muaj; 

 Mallrat për të cilat kërkohet “lirimi i plotë” në baza të importimit të 

herëpashershëm (shiko pikën 2.23) - 3 muaj. 

 

Po qe se, personi përkatës ka nevojë për një afat më të madh për llojet tjera të mallrave, 

atëherë ai duhet të aplikojë më shkrim pranë Doganës së Kosovës, para kalimit të afatit 

parësor të IP dhe duhet të përfshijë një shpjegim të plotë të rrethanave. Është e 
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rëndësishme që personi në fjalë të kontaktojë Doganën e Kosovës, pasi që detyrimet e 

importit dhe kamata kompensuese (kur mund të aplikohet) duhet paguar, po qe se mallrat 

nuk ri-eksportohen ose ai nuk është në gjendje të sigurojë evidenca të pjaftueshme për ri-

eksport. 

 

Shënim: Po qe se, mallrat e IP transferohen në ndonjë procedurë tjetër doganore si ajo e 

PB apo deponimi doganor DD, vetëm bilanci i mbetur i afatit të IP do të jetë në 

dispozicion për ato mallra dhe po qe se ato ri-vendosen nën IP në një datë të mëvonshme.  

 

3.8 Kushtet për mbajtjen e evidencave 

 

Bartësi i autorizimit duhet të mbajë evidenca të detalizuara të pranimeve, shfrytëzimit 

dhe largimit të çfarëdo mallrave të cilat ai i importon. 

 

Evidencat duhet të tregojnë: 

 

 Se çfarë mallrash janë futur (përshkrimi i mjaftuar teknik apo komercial për t’i 

identifikuar ato). Nëse ai ka autorizim të plotë, kjo duhet të korrespondojë me 

përshkrimin e mallrave që do të shfaqet në autorizimin e tij; 

 Që garancioni është siguruar (kur e nevojshme/obligueshme); 

 Kur dhe ku kanë hyrë mallrat, përfshirë edhe detalet a çfarëdo transferi të 

mallrave të IP; 

 Ku mbahen mallrat e IP të përfshiera në autorizim gjatë tërë kohës, përfshirë edhe 

çfarëdo lëvizjesh të mallrave deri apo ndërmjet shfrytëzuesve të cekur në 

autorizim; 

 

 Lokacionet ku mallrat do të shfrytëzohen; 

 Se si do të identifikohen mallrat e vendosura nën IP, si shenjat e prodhuesit apo 

numrat serik, ilustirmet apo përshkrime teknike; 

 Se ku janë prodhuar mallrat duke shfrytëzuar mallrat e IP të referuara në pikën 

2.11 apo pikën 2.12, detalet se ku dhe kur mallrat e prodhuara janë eksportuar 

jashtë Kosovës dhe; 

 Ku dhe kur mallrat e IP janë eksportuar apo vendosur në ndonjë largim të 

pranueshëm përfshirë edhe dokumentat në lidhje me largimin e tyre. 

 

3.9 Shfrytëzimi i evidencave Komerciale 

 

Bartësi i autorizimit zakonisht mundet të shfrytëzojë evidencat e tij komerciale, 

megjithatë, nga ai mund të kërkohet t’i adoptojë ato për të të siguruar (dhënë) informatat 

e nevojshme për kërkim të lirimit. 

 

Nëse, ai dëshiron të mbajë evidenca të kompjuterizuara, ky duhet të këshillojë Doganën e 

Kosovës mbi këtë kur aplikon për autorizim për të siguruar se këto evidenca i plotësojnë 

kushtet e IP. Ai duhet të jepë çfarëdo informata teknike dhe asistencë që ka nevojë 

Dogana për t’i kontrolluar ato. 

3.10 Sa gjatë (për sa kohë) duhet të mbahen evidencat 
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Bartësi i autorizimit duhet t’i mbajë evidencat e tij për tre vite, pasi që t’i ketë larguar 

mallrat. 

 

3.11 A mundet të korrigjohet apo ndryshohet autorizimi i bartësi të autorizimit? 

 

Po – nëse çfarëdo detal, si emri apo shfrytëzimi i mallrave ndryshon, ai duhet të 

këshillojë Doganën e Kosovës. Në raste ku përfshihen ndryshime të emrit apo pronësisë 

mund të jetë e nevojshme që ai të ri-aplikojë për autorizim në emër të ri. Si bartës i 

autorizimit ai duhet të sigurojë, që të gjitha detalet në lidhje me autorizim mbesin aktuale 

dhe të sakta. 

 

Nëse është e nevojshme për të bërë çfarëdo ndryshimesh në Kushtet dhe Obligimet e 

autorizimit të tij, bartësi i autorizimit duhet të kontaktojë Doganën e Kosovës në lidhje 

me këtë. 

 

3.12 Si të bëjë bartësi i autorizimit ripërtrirjen e autorizimit të tij? 

 

Ai duhet të aplikojë me shkrim pranë Doganës së Kosovës jo më larg se 1 muaj para se t’i 

skadojë afati autorizimit të tij. Ai duhet të këshillojë Doganën për çfarëdo ndryshimi 

eventual të fakteve relevante (në aplikacionin e tij parësor). 

 

BARTËSI I AUTORIZIMIT është përgjegjës për aplikim për ripërtrirje nëse akoma 

është e nevojshme. Dogana NUK lëshon letër përkujtuese. 

 

3.13 A mundet t’i anulohet autorizimi bartësit të autorizimit? 

 

Po – ai mundet të aplikojë për anulim të autorizimit të tij në çfarëdo kohe, duke e bërë 

këtë me shkrim pranë Doganës së Kosovës. Në letrën e tij ai duhet të tregojë datën deri në 

të cilën të gjitha mallrat e tij të IP kanë për t’u ri-eksportuar nga Kosova apo kanë për t’u 

vendisur nën ndonjë procedutrë tjetër doganore (shiko pikën 10). 

 

Edhe Dogana gjithashtu mundet të anulojë apo të revokojë (tërheq) një autorizim, nesë 

këta të fundit gjejnë se autorizimi është lëshuar në baza të informatave të paplota apo të 

pasakta ose kur kushtet e IP nuk janë plotësuar. Nëse ndodh një gjë e tillë, bartësi i 

autorizimint do të njoftohet me shkrim. 

 

3.14 Kontrollet Doganore 

 

Përderisa mallrat e IP janë në Kosovë, ato mund të jenë objekt i mbikëqyrjes së Doganës. 

 

(a) Autorizimi i thjeshtëzuar – Zyra doganore ku është bërë regjistrimi i deklaratës 

importuese do të jetë përgjegjëse për ekzaminimin parësor të dokumentacionit importues, 

si dhe për kontrollimin që mallrat janë ri-eksportuar brenda limitit të duhur kohor.  

(b) Autorizimi i plotë – Bartësi i autorizimit mund të ketë ndonjë vizitë nga zyra 

mbikëqyrëse për të siguruar se evidencat dhe sistemet e tij janë adekuate për qëllime të 



 31 

Doganës dhe për të qartësuar detalet e mallrave, të cilat ai i vendos në IP. Gjatë periudhës 

së autorizimit, vizita të mëtutjeshme mund të bëhen për t’u siguruar se ai është duke i’u 

përmbajtur të gjitha kushteve të autorizimit. 

 

4. Autorizimi i Thjeshtëzuar 

 

4.1 Kur mund të shfrytëzohet autorizimi i thjeshtëzuar  

 

Kjo është e përshtatshme për çdokënd i cili herë pas here importon mallra nën IP dhe 

lejon që IP të aplikohet në atë kohë të importit, kur një deklaratë hyrëse të jetë plotësuar 

në DUD. 

 

Çdo importim trajtohet si një aplikacion i veçantë, ku nga personi përkatës do të kërkohet 

që të jep informacione të ri-eksportimit zyrës doganore ku është kryer importi, në këtë 

mënyrë të mundësojë lirimin e garancionit. Për detale se si të bëhet aplikimi shiko pikën 

4.2. 

 

Po qe se, personi përkatës është importues i rregullt i përkohshëm i mallrave të IP, ky 

mundet të konsiderojë mbi aplikimin për autorizim total (të plotë). 

 

4.2 Si duhet të aplikojë personi përkatës? 

 

Ky duhet të plotësojë një deklaratë importuese IM 5, duke shfrytëzuar DUD-in, si dhe të 

shënojë shifrën e Procedurave Doganre (KPD) të IP “53” në fushën 37 (shiko edhe pikën 

8). 

 

Pranimi i deklaratës hyrëse do të jetë autorizimi i tij. Garancioni i dhënë do të mbahet 

deri në dhënien e dëshmive për ri-eksportim brenda limitit të lejuar kohor. 

 

5. Autorizimi i plotë 

 

5.1 Kur mundet të jetë i nevojshëm një autorizim i plotë? 

 

Kjo është e përshtatshme për çdokënd që rregullisht importon mallra të IP, si dhe mund të 

shfrytëzohet si mbulesë e një sëri të importeve nën autorizim të njëjtë. 

 

5.2 Si duhet të aplikojë personi përkatës për autorizim të plotë? 

 

Aplikimi (kërkesa) duhet të bëhet së paku një muaj paraprakisht. 

 

Kërkesa duhet të bëhet në formular në Aneksin 35E te UA 11/2009 apo të kësaj Qarkore, 

ku nevojitet miratim paraprak nga Dogana e Kosovës. 

 

Po qe se, miratohet, atij do t’i lëshohet një autorizim në përputhje me formularin në 

Aneksin 36E. Autorizimi do të metalizojë çfarëdo kushte që kanë të bëjnë me 
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shfrytëzimin e tij, si dhe numrin e autorizimit të IP, të cilin ai duhet ta cekë në çdo 

deklaratë hyrëse dhe në shkarkime (largime), të cilat ky i bën në bazë të autorizimit. 

 

6. Autorizimi për IP duke përdor procedurën e deklarimit oral 

 

6.1 Kur mund të shfrytëzohet procedura orale?  

 

Kjo procerdurë mund të shfrytëzohet për këto lloje të mallrave: 

 

 shtazët (shiko pikën 2.5); 

 paketimet (shiko pikën 2.10); 

 produksionet radio televizive dhe pajisjet për transmetime, si dhe automjetet e 

adoptuara posaçërisht për shfrytëzim, për qëllimet e lartpërmendura (shiko pikën 

2.8); 

 instrumente dhe aparate të nevojshme për mjekë për dhënie të ndihmës 

pacientëve, të cilët janë në pritje e sipër të transplantimit të organeve (shiko pikën 

2.8); 

 mallrat të cilat mund të futen përmes deklaratës së bërë nga “çfarëdo akti tjetër” 

(shiko pikën 7.1) dhe; 

 çfarëdo mallra tjera të cilat janë të autorizuara nga Dogana e Kosovës. 

 

6.2 Si duhet të aplikojë personi përkatës për shfrytëzim të procedurës orale? 

 

Aplikimi, deklarimi për procedurë dhe autorizim bëhen dhe pranohen përmes deklarimit 

oral Doganës në kohën e importimit. 

 

7. Deklaratat për IP nën procedurën e “deklarimit përmes çfarëdo akti tjetër” 

 

7.1 Kur mund të shfrytëzohet procedura e “deklarimit përmes çfarëdo akti tjetër”? 
 

Kjo procerdurë mund të shfrytëzohet për këto lloje të mallrave: 

 

 gjësendet personale të udhëtarëve (shiko pikën 2.1); 

 mallrat për qëllime sportive (shiko pikën 2.2); 

 mjetet e transportit të regjistruara jashtë Kosovës, që shfrytëzohen për qëllime 

private apo komerciale nga personat me vendqëndrim jashtë Kosovës (shiko pikën 

2.24).  

 

7.2 Si duhet të aplikojë personi përkatës për autorizim? 

 

Aplikimi, deklarimi për procedurë dhe autorizim konsiderohet sikur të ishin bërë dhe 

pranuar në momentin e importit gjatë: 

 

 kalimit nëpër kanalin e gjelbërt “asgjë për të deklaruar” apo 

 kalimit nëpër një zyre doganore e cila nuk punon me sistemin dy-kanalor pa bërë 

nje deklaratë doganore në menyrë spontane (vetvetiu); 
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 vendosjes së një etikete me mbishkrim “asgjë për të deklaruar” apo ndonjë disketë 

deklaruese të doganës në xhamin e përparëm të automjetit të udhëtarëve; 

 aktit të hyerjes në Kosovë 

 

8. Importimi 

 

Kjo pjesë jep sqarime lidhur me dokumentacionin e nevojshëm për deklarim të mallrave, 

si dhe procedurën e importit me lirim të pjesshëm dhe të plotë. 

 

8.1 Si të futen mallrat nën IP 

 

Një hyerje në DUD duhet të plotësohet me informatat në vijim:  

 

Fusha Informatat që duhet plotësuar... 

1 Në nënndarjen e parë IM dhe në nënndarjen e dytë shifrën 5 

8 Emrin, adresën dhe numrin e TVSH-së, nëse ka, të bartësit të autorizimit ose të 

aplikuesit në raste të autorizimeve të thjeshtëzuara 

31 Përshkrimi i detalizuar i mallrave siç është kërkuar në autorizim ose shfrytëzimi 

i përshkrimit të zakonshëm komercial me detale të mjaftueshme që mundësojnë 

identifikimin e mallrave në raste të autorizimeve të thjeshtëzuara 

33 Shifrën tarifore të mallrave të përshkruara në Fushën 31 

37 Për mallrat e importuara jashtë Kosovës PKD-ja 53 00; apo për mallrat që kanë 

hyrë më herët: 

 nën pezullimin e PB PKD-ja 53 51 apo; 

 nën kthimin e PB PKD-ja 53 41 apo; 

 nën deponimin doganor PKD-ja 53 71 apo; 

 deri në një zonë të lirë PKD-ja 53 78 00 

44 (a) në raste të autorizimit të plotë: numri i autorizimit të IP, kodi i zyrës 

mbikëqyrëse dhe vërtetimi (vula, nënshkrimi).  

(b) në raste të autorizimit të pjesërishëm: 

 trego (sheno) “Udhëzimin Administratin nr. 11/2009” si dhe Nenin e 

atij Udhëzimi në bazë të cilit kërkohet lirimi i IP  

 qëllimi i importimit dhe vendi, përfshirë edhe rënditjen e lokacionet ku 

ato mallra do të shfrytëzohen  

 periudha në të cilën mallrat do të shfrytëzohen 

 mënyra e identifikimit 

 

54 Lloji i përfaqësimit (i drejtpërdrejtë ose i tërthortë), shiko pikën 8.2 

 

 

 

8.2 Autorizimi i palës së tretë për të vepruar në emër të bartësit të autorizimit 

 

Personi përkatës mundet të shfrytëzojë palën e tretë si agjent doganor apo shpediter, për 

të plotësuar deklaratat e tij hyrëse në emër të tij, mirëpo ky duhet të sigurohet që është 
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duke dhënë udhëzime të qarta me shkrim për mallrat që kanë për t’u futur nën IP. 

Përfaqësimi mundet të jetë i drejtpërdrejtë ose i tërthortë. 

 

 Përfaqësimi i drejtpërdrejtë – pala e tretë e bën një deklaratë hyrëse në emër të 

bartësit të autorizimit, mirëpo ky i fundit akoma është përgjegjës për çfarëdo 

borxhi eventuale doganore si pasojë e deklaratës së gabuar. 

 Përfaqësimi i tërthortë - palët e treta bëjnë një deklaratë hyrëse në emër të tyre 

dhe me këtë rast ata janë bashkarisht dhe individualisht përgjegjës për çfarëdo 

borxhe eventuale doganore si pasojë e deklaratës së gabuar. 

 

Bartësi i autorizimit duhet të sigurojë se pala e tretë i dërgon atij nga një kopje të 

deklaratës hyrëse për të kontrolluar se detalet dhe KPD të IP të përdorura janë të sakta. 

 

Shënim: Palët e treta të cilat hyjnë në IP pa autorizim me shkrim nga personi në emër të 

cilit janë bërë deklaratat hyrëse do të jenë objekt i çfarëdo borxhi eventual doganor. 

 

8.3 A mund të ndryshohet deklarata hyrëse? 

 

Po, po qe se mallrat janë futur me gabim në vend të ndonjë procedure tjetër doganore apo 

janë lëshuar në qarkullim të lirë në vend të IP, atëherë personit përkatës i lejohet që të 

ndryshojë (korrigjojë) deklaratën në fjalë, me kusht që: 

 

 Kërkesa për ndryshim (korrigjim) pranohet në momentin kur ai bëhet i 

vetëdijshëm për gabimin e bërë brenda 3 muajve nga data e deklaratës hyrëse; 

 Ai ishte i autorizuar në kohën kur është bërë deklarata hyrëse; 

 Shfrytëzimi i mallrave nuk është bërë në kundërshtim me kushtet e paraprara të IP 

dhe evidencat e tij janë të mjaftueshme për të dëshmuar se mallrat janë apo kanë 

qenë të larguara (vendosura nën ndonjë procedurë tjetër), drejtësisht sipas IP dhe;  

 Mallrat menjëherë do të futen nën IP. 

 

8.4 Si duhet të ndryshojë personi përkatës deklaratën hyrëse? 

 

Ky duhet të kontaktojë zyrën doganore ku është bërë deklarata parësore si dhe të dërgojë 

një kopje të dokumetit origjinal së bashku me çfarëdo dëshmie, përfshirë edhe një kopje 

të autorizimit të tij në rast të autorizimit të plotë, për të përkrahur kërkesën e tij. 

 

8.5 Ndalesat dhe kufizimet e importit dhe eksportit  

 

Shfrytëzimi i IP nuk e mënjanon nevojën për përputhje me ndalesat apo kufizimet tjera të 

importit/eksportit, p.sh. në pikëpamje të drogancë, armëve të zjarrit etj. 

 

8.6 Preferencat 

 

Normat favorizuese të detyrimeve mund të kërkohen vetëm kur mallrat e IP lëshohen në 

qarkullim të lirë, me kusht që normat favorizuese të detyrimeve janë në dispozicion dhe 

se mund të jepen dëshmi të duhura dhe valide mbi origjinën e mallit. Mallrat do të 
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tërheqin normën favorizuese të detyrimit që është në dispozicion në momentin e kalimit 

për në qarkullim të lirë. 

 

9. Transferet e IP 

 

9.1 Në përgjithësi 

 

Autorizimi i plotë duhet të specifikojë se a mund të ketë lëvizje (transfer) të mallrave, që 

janë vendosur nën procedurën e importit të përkohshëm, ndërmjet vendeve të ndryshme 

dhe nën cilat kushte. Këto transfere do të regjistrohen në evidencë.  

 

9.2 Llojet e Transfereve dhe Kushtet 

 

(a) Transferet mes vendeve të ndryshme të cekura në autorizimin e njejtë të IP mund të 

kryhen pa kurrfarë formalitete të doganës. Transferet e tilla duhet të regjistrohen në 

evidencat e mallit. 

 

(b) Transferet prej zyrës së hyrjes për procedurë deri në objektin e bartësit të autorizimit 

mund të kryhen nën mbulesën e deklaratës hyrëse për procedurën IM 5. 

 

Nëse transferi është autorizuar në pajtim me neni 292 paragrafi 2 i Udhëzimit 

Administrativ 11/2009 i cili parashtron dispozitat për Procedurat Doganore, atëherë një 

referencë mbi neni 292 paragrafi 2 i Udhëzimit Administrativ 11/2009 duhet të shënohet 

në fushën 44 të IM 5. 

 

(c) Transferi deri në zyrën e daljes duke patur si synim ri-eksportimin mund të ndodhë 

nën mbulesën e procedurës se importit të përkohëshëm (deklarata eksportuese EX 3). Në 

kësi raste, procedura nuk guxon të shkarkohet derisa mallrat e deklaruara për ri-eksportim 

nuk e kanë lëshuar me të vërtëtë Kosovën (shiko pikën 10). 

 

Dëshima që mallrat e deklaruara për ri-eksportim e kanë lëshuar me të vërtëtë Kosovën 

mund të bëhet me anë të kopjes 3 të DUD-it, e vërtetuar nga zyra doganore e daljes, duke 

certifikuar daljen fizike të mallrave. Nëse shfrytëzohet ndonjë procedurë e thjeshtëzuar 

për ri-eksportim, zyra e daljes mund të certifikojë daljen fizike të mallrave në ndonjë 

dokument administrativ apo komercial. 

 

Nëse shkarkimi është autorizuar në pajtim me Udhëzimi Administrativ nr.11/2009 për 

Implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave i cili parashtron dispozitat për 

Procedurat Doganore, atëherë një referencë mbi nenin 292 paragrafi 3 duhet të shënohet 

në fushën 44 të EX 3 apo në ndonjë dokument administrativ apo komercial. 
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        10. Eksporti dhe mënyrat tjera të lejuara të trajtimit 

 

10.1 Shkarkimi i procedurës për IP 

 

Kur mallrat vendosen në lirim të IP, bartësi i autorizimit pranon përgjegjësinë për borxhet 

eventuale doganore. IP plotësohet apo shkarkohet më: 

 

 Eksport të mallrave jashtë Kosovës (shiko pikën 10.2); 

 Eksportin e mallrave jashtë Kosovës bartës tjetër të autorizimit të IP në Kosovë 

(shiko pikën 10.3); 

 Transferin e mallrave në ndonjë procedurë tjetër doganore, p.sh. Përpunimin e 

Brendshëm, deponimin doganor apo në Zonë të lirë. (shiko pikën 10.3); 

 Diverzionin e mallrave në tregun Kosovar (shiko pikën 10.4); 

 Asgjësimin e mallrave nën mbikëqyrjen e doganës (shiko pikën 10.6). 

apo 

 Në lidhje me mallrat e importuara që kanë për t’u ekspozuar apo për t’u 

shfrytëzuar në ndonjë ndodhi publike që nuk është organizuar me qëllim të 

shitjes komerciale të mallrave – nëse ato janë konsumuar, asgjësuar apo 

shpërndarë pa pagesë qytetarëve në atë ndodhi, me kusht që sasia e mallrave 

përputhet me natyrën e asaj ndodhie, numrin e vizitorëve dhe participimin e 

bartësit të autorizimit në ndodhinë në fjalë. 

 

Shënim: kjo nuk vlen edhe për pijet alkoolike, produktet e duhanit apo karburantet; 

 

 Në lidhje me kallëpe, stampa, blloqe, vizatime, skica, instrumente për matje, 

kontroll dhe testim, si dhe artikuj tjerë të ngjajshëm – kur ato kanë qenë 

shfrytëzuar në prodhimtari, janë ri-eksportuar dhe së paku 75% të produkteve që 

rezultojnë nga shfrytëzimi i tyre gjithashtu eksportohen (duhet të mbahen 

evidencat se produktet e prodhuara janë eksportuar). 

 

 Në lidhje me vegla dhe instrumente speciale që janë dhënë pa pagesë për 

procesin e prodhimit – kur ato ri-eksportohen dhe të gjitha produktet që 

rezultojnë nga shfrytëzimi i tyre gjithashtu eksportohen (duhet të mbahen 

evidencat se produktet e prodhuara janë eksportuar). 

 

10.2 Eksportimi i mallrave jashtë Kosovës 

 

(a) Autorizimet e thjeshtëzuara apo të plota – kopjet 1, 2 dhe 3 të DUD-it kanë 

nevojë të plotësohen dhe t’i prezentohen Doganës në zyrën e eksportit. Plotësimi i 

fushave, e sidomos i fushave në vijim duhet të bëhet dhe atë me informatat në vijim: 

 

Fusha Informatat që duhet plotësuar 

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

8 Emrin, adresën dhe numrin e TVSH-së (nëse ka), të personit apo ndërmarrjes  

31 Përshkrimi i mallrave me datale të mjaftueshme që mundësojnë identifikimin e 

mallrave  
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33 Shifrën tarifore të mallrave të përshkruara në Fushën 31 

37 Shifrën e procedurave doganore (KPD) 3153 

40 Referencat (numrin dhe datën) të deklaratës IM 5 me të cilën mallrat janë futur 

në procedurën e IP 

44 Referencat (numrin dhe datën) e autorizimit të IP si dhe shifrën e zyrës 

mbikëqyrëse 

54 Lloji i përfaqësimit (i drejtpërdrejtë ose i tërthortë), shiko pikën 8.2 

 

 

Kopja 3 e deklaratës eksportuese duhet të shfrytëzohet sikur dëshmi e eksporit. Nëse ky 

dokument nuk mund të tregohet atëherë detyrimet e importit, përfshirë edhe kamatën 

kompensuese (nëse e zbatueshme – shiko pikën 11), do të ngarkohen nga data që është 

bërë importimi i mallrave në IP. 

 

(b) Procedura e deklarimit oral – mallrat e referuara në pikën 6.1 gjithashtu mund 

të jenë objekt i deklarimit oral të ri-eksportit, duke e shkarkuar procedurën e IP. 

 

(c) Deklarimi përmes çfarëdo akti tjetër – mallrat e referuara në pikën 7.1 do të 

konsiderohen se janë ri-eksportuar, duke e shkarkuar procedurën e IP përmes aktit të 

referuar nga pika 7.2. Deklarata për eksport konsiderohet si e bërë dhe pranohet kur 

personi përkatës e lëshon Kosovën.  

 

Procedura e IP, githashtu, do të shkakrohet kur paletat e llojit të njejtë dhe kryesisht me 

vlerë të njëjtë janë eksportuar apo ri-eksportuar nga Kosova. 

 

 

 

 

 

10.3 Transferimi i mallrave në ndonjë bartës tjetër të autorizimit të IP, 

Përpunimin e Brendshëm (PB), Magazinimi Doganor (MD) apo Zonë të Lirë (ZL)  
 

Për të shkarkuar procedurën e IP përmes ndonjërit prej transferëve të lartpërmendura, një 

deklaratë e përbërë prej kopjes 3 të DUD-it duhet t’i prezentohet Doganës. Veçanërisht 

fushat në vijim duhet të plotësohen më informatat në vijim: 

 

Fusha Informatat që duhet plotësuar 

1 Në nënndarjen e parë “IM” dhe në nënndarjen e dytë shifrën 3 

8 Emrin, adresën dhe numrin e TVSH-së (nëse ka), të personit apo ndërmarrjes 

që i pranon (merr) mallrat 

31 Përshkrimi i mallrave me datale të mjaftueshme që mundësojnë identifikimin e 

mallrave 

33 Shifrën tarifore të mallrave të përshkruara në Fushën 31 

37 Njërën prej Kodeve të Procedurave Doganore (KPD) në vijim: 

- për IP: 53 53 

- për PB: 5153 (sistemi i pezullimit) apo 4153 (sistemi me kthim) 
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- për DD: 7153 

- për ZL: 7853 

40 Referencat (numrin dhe datën) të deklaratës IM 5 me të cilën mallrat e 

importuara janë futur në procedurën e IP 

44 - Referencat (numrin dhe datën) e autorizimit të IP si dhe shifrën e zyrës 

mbikëqyrëse 

- Statusin e mallrave si mallra të IP 

54 Lloji i përfaqësimit (i drejtpërdrejtë ose i tërthortë), shiko pikën 8.2 

 

Nëse mallrat e transferuara në ndonjerën prej procedurave të sipërpërmendura më pas 

kthehen në tregun Kosovar, periudha e kaluar nën procedurën përkatëse do të përfshihet 

në ngarkimin e kamatës kompensuese (shiko pikën 11). 

 

Para se bartësi i autorizimit të lejojë që mallrat të heqen nga objekti i tij, ky duhet të ketë 

dëshmi se ato janë futur në procedurën e re. kjo dëshmi do të jetë kopja e deklaratës IM 5 

apo IM 7, e verifikuar nga Dogana. 

 

10.4 Kalimi në qarkullim të lirë i mallrave të IP  

 

Nëse mallrat e IP lëshohen për shfrytëzim në qarkullim të lirë, detyrimet e importit duhet 

të paguhen. Kamata kompensuese (shiko pikën 11) mundet gjithashtu të ngarkohet 

varësisht nga lloji i lirimit të kërkuar të IP. 

 

Deklarata e kalimi në qarkullim të lirë i mallrave të IP e përbërë prej kopjes 3 të DUD-it 

duhet t’i prezentohet zyrës së shkarkimit (në raste të autorizimeve të thjeshtëzuara zyrës 

hyrëse për procedurë, në rast të autorizimit përmes procedurës se deklarimit oral apo në 

raste të autorizimit përmes deklarimit përmes çfarëdo akti tjetër cilësdo zyre doganore). 

Veçanërisht fushat në vijim duhet të plotësohen më informatat në vijim: 

 

Fusha Informatat që duhet plotësuar 

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

8 Emrin, adresën dhe numrin e TVSH-së (nëse ka), të personit në emrin e të cilit 

detyrimet do të paguhen 

31 Përshkrimi i mallrave me datale të mjaftueshme që mundësojnë identifikimin e 

mallrave 

33 Shifrën tarifore të mallrave të përshkruara në Fushën 31 

37 Shifrën e procedurave doganore (KPD) 4053 

40 Ku e nevojshme, referencat (numrin dhe datën) të deklaratës IM 5 më të cilën 

mallrat janë futur në procedurën e IP 

44 Referencat (numrin dhe datën) e autorizimit të IP si dhe shifrën e zyrës 

mbikëqyrëse 

47 Shuma e detyrimeve, TVSH-ja dhe kamata kompensuese (nëse ka) 

54 Lloji i përfaqësimit (i drejtpërdrejtë ose i tërthortë), shiko pikën 8.2 

 

Përveç mallrave të shënuara më poshtë, shuma e borxhit doganor të shkaktuar do të 

përcaktohet në bazë të elementeve përkatëse taksuese të mallrave të importit (rata e 
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detyrimeve, vlera doganore) në momentin e pranimit të deklaratës e cila i vendos ato 

nën procedurën e IP. 

 

Shuma e borxhit doganor do të përcaktohet në bazë të elementeve përkatëse taksuese në 

momentin e kalimit në qarkullim të lirë për mallrat në vijim: 

  

 Mallrat e ekspozuara apo të shfrytëzuara në ndonjë ndodhi publike (pika 2.18); 

 Mallrat që kërkojnë aprovim (pika 2.19); 

 Punime artistike, artikuj të koleksionarëve dhe antikvitetet (pika 2.20) dhe; 

 Artikuj tjerë nga ata të ri dhe të sapo prodhuar. 

 

10.5 Kalimi në qarkullim të lirë i mallrave që janë objekt i kufizimieve të licencave 

për import 

 

Është i paraparë për kthimin e mallrave të IP nën ndonjë procedurë tjetër të cilat janë 

objekt i kufizimeve të licencave, ku personi përkatës duhet së pari të merr leje dhe ta 

prezantojë atë leje me deklaratën e kalimit në qarkullim të lirë të mallrave të IP. 

Përshkrimi i mallrave gjatë importit me kod tarifor njëherit trëgon se a nevojitet leje për 

import të këtyre mallrave apo jo (“mallrat importuese”). Në fushën 44 e DUD-it duhet të 

shënohet “Politikat tregtare” dhe “Mallrat e IP”.  

 

10.6 Asgjësimi 

 

Po qe se, mallrat qoftë gjatë hyrjes apo pas, shihet se janë joefektive, të kontaminuara, të 

papërdorshme apo të që nuk mund të shfrytëzohen në çfarëdo mënyre tjetër dhe personi 

përkatës dëshiron t’i asgjësojë ato, ky mundet të bëjë këtë pa pagesë të detyrimeve, me 

kusht se ka arritur marrëveshje mbi këtë me Doganën. Nëse mbeturinat që dalin nga 

asgjësimi i këtyre mallrave kanë vlerë komerciale, atëherë detyrimet e importit do të 

ngarkohen mbi vlenrën dhe normën e zbatueshme për mbeturina. 

 

Për t’i larguar mallrat nga procedura e IP për asgjësim, bartësi i autorizimit duhet t’i 

deklarojë mallrat në zyrën e shkarkimit me një DUD. Veçanërisht fushat në vijim duhet 

të plotësohen më informatat në vijim: 

 

 

Fusha Informatat që duhet plotësuar 

1 Në nënndarjen e parë “IM” dhe në nënndarjen e dytë shifrën 9 

8 Emrin, adresën dhe numrin e TVSH-së, nëse ka, të personit të caktuar 

31 - Përshkrimi i mallrave me datale të mjaftueshme që mundësojnë identifikimin 

e mallrave 

- Detalet e vendit dhe mënyrës së asgjësimit 

33 Shifrën tarifore të mallrave të përshkruara në Fushën 31 

37 Shifrën e procedurave doganore (KPD) 9353 

44 Referencat (numrin dhe datën) e autorizimit të IP si dhe shifrën e zyrës 

mbikëqyrëse 

54 Lloji i përfaqësimit (i drejtpërdrejtë ose i tërthortë), shiko pikën 8.2 
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Para se bartësi i autorizimit të lejojë që mallrat të largohen nga objekti i tij, ky duhet të 

këtë dëshmi se ato mallra veç janë liruar për procedurën e re. Dëshmi e tillë mund të jetë 

një kopje e deklaratës përkatëse IM 9, e certifikuar nga Dogana ku gjithashtu cekët se a 

dëshorojnë këta të marrin pjesë në asgjësim apo jo. 

 

10.7 Borxhi doganor 

 

Një borxh doganor do të lindë: 

 

 Nëse një kusht i cili qeverisë vendosjen e mallrave nën IP nuk është përmbushur 

në momentin e deklarimit të mallrave për IP; 

 Nëse ndodh ndonjë dështim në përmbushjen e ndonjë obligimi të detyrueshëm 

sipas IP, p.sh. kushtet e parapara gjatë dhe në momentin e importit nuk janë 

përmbushur apo përdorimi i pasaktë i KPD-ve; apo  

 Nëse mallrat e IP nuk janë ri-eksportuar, vendosur nën ndonjë procedurë tjetër 

doganore e cila e shkarkon IP apo nuk janë shfrytëzuar siç është e paraparë në 

pikën 10.1 (borxhi lind në momentin kur mallrat të jenë lëshuar në ndonjë 

procedurë tjetër doganore). 

 

11. Kamata kompensuese 

 

11.1 Pse ngarkohet kamata kompensuese? 

 

Kamata kompensuese ngarkohet për mallrat e IP për të parandaluar që shfrytëzuesit të 

cilët i lëshojnë mallrat e tilla në ndonjë procedurë tjetër doganore, që këta të mos 

përfitojnë ndonjë përparësi financiare mbi të tjerët, të cilët importojnë në mënyrë të 

drejtpërdrejtë për kalim të mallrave në qarkullim të lirë dhe të cilët nuk e kanë mundësinë 

e shtyerjes së pagesës të detyrimeve eventuale për mallrat e njëjtë. 

 

Kamata kompensuese, gjithashtu duhet të paguhet për ish mallrat e IP të cilat janë ri-futur 

nën ndonjë procedurë doganore sipas së cilës detyrimet janë të mënjanuara, p.sh. 

pezullimi i PB, deponimi doganor apo zona e lirë, të cilat më pas lëshohen në qarkullim 

të lirë.  

 

11.2 Si llogaritet kamata kompensuese? 

 

Kamata kompesuese llogaritet që nga dita e parë e muajit pas datës së hyrjes së parë të IP 

në Kosovë deri ditën e fundit të muajit kur mallrat të jenë lëshuar në ndonjë procedurë 

tjetër doganore. Nëse mallrat nuk eksportohen deri në fund të periudhës së paraparë, 

atëherë borxhi do të lindë qysh në ditën pas skadimimt të datës në fjalë. 

 

Periudha minimale e ngarkimit është një muaj, kjo nënkupton se kurrfarë kamate nuk 

duhet të paguhet për periudha më të vogla se një muaj. Nëse ish mallrat e IP janë 

transferuar në depo doganore, zonë të lirë apo PB para kalimit të mallrave në ndonjë 
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procedurë tjetër doganore, çfarëdo kohe e kaluar nën atë procedurë pezulluese përfshihet 

në periudhën ngarkuese. 

 

11.3 Norma e kamatës kompensuese  
 

Normat e kamatave kompensuese janë të caktuara për periudhë 3 mujore dhe publikohet 

nga BQK-ja, Banka Qendrore e Kosovës. 

 

Norma e zbatueshme do të jetë norma 2 muaj para muajit në të cilin ka lind borxhi 

doganor dhe vlen për tërë periudhën nga e cila llogaritet kamata. 

 

11.4 Pagesa e kamatës kompensuese 

 

Kamata kompensuese duhet të paguhet përmes deklaratës IM 4 pasi të jenë paguar 

detyrimet doganore. KPD 40 53 duhet të theksohet në fushën 37 dhe në fushën 47 duhet 

të tregohet shuma e kamatës. 

 

11.5 Rrethanat kur kamata kompensuese nuk duhet të paguhet  

 

(a) Jo të gjitha kategoritë e mallrave të lëshuara në ndonjë procedurë tjetër doganore i 

nënshtrohen kamatës kompensuese. Kamata nuk duhet paguar nëse: 

 

 Periudha e kamatës është më e vogël se një muaj; 

 Shuma e kamatës që duhet paguar është më e vogël se 20 €; 

 Detyrimet janë siguruar përmes një depoziti me të holla të gatshme, që është së 

paku e barabartë me detyrimet eventuale; 

 Mallrat janë importuar në IP me lirim të pjesshëm nga detyrimet e importit; 

 Mallrat e IP janë lëshuar për në qarkullim të lirë për të marrë certifikatën 

preferenciale (EUR 1, deklaratën e faturës), për të eksportuar në vendet që japin 

favorizime; 

 Mbeturinat nga asgjësimi i mallrave të IP (shiko pikën 10.6) janë lëshuar në 

qarkullim të lirë; 

 Personi përkatës mundet të dëshmojë se është bërë e pamundur apo jo-ekonomike 

për t’i ri-eksportuar mallrat e IP. Dëshmia me shkrim e cila do të mbështesë 

deklarimin e tij (p.sh. ndonjë shkresë konfirmuese nga furnizuesi i tij i cili refuzon 

të pranojë mallrat kur ato të kthehen), duhet të shoqërojë deklaratën e lëshuar të 

mallrave në ndonjë procedurë tjetër doganore. Gjatë kohës kur është duke u marr 

parasysh kërkesa e tij, ky duhet të jep garancion i cili do të mbulojë tërë shumën e 

kamatës eventuale. Ky duhet të sigurojë se dëshmia e tij demonstron se rrethanat 

nuk kanë lind nga neglizhenca apo mashtrimi dhe se është e pamundur apo jo-

ekonomike për të kryer ri-eksportimin e mallrave. Ky gjithashtu duhet të 

shpjegojë se si kanë ndryshuar rrethanat prej që është bërë importimi i mallrave. 

 

(b) Përveç asaj që është përmendur më lartë, kurrfarë kamate nuk do të paguhet as për 

mallrat që janë futur në IP sipas lirimeve në vijim: 
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 Gjësendet personale (pikën 2.1); 

 Material për ndihmë në raste të fatkeqësive (katastrofave) (pikën 2.4); 

 Mjete për bartje të zërit, figurave apo të të dhënave, materiale për publicitet (pikët 

2.6 and 2.7); 

 Artikujt që i nënshtrohen testeve parapëlqyese (pika 2.14); 

 Artikuj për ekspozita apo që përdoren për ngjarje publike (pika 2.18); 

 Mallrat që kërkojnë aprovim (pika 2.19); 

 Punime artistike, artikuj të koleksionarëve dhe antikvitetet (pika 2.20) dhe; 

 Artikuj tjerë nga ata të ri dhe të sapoprodhuar të importuar me synim të shitjes 

përmes ankandit (pika 2.21).  

 

11.6 Shembuj të llogaritjeve të kamatës kompensuese 

 

a) Mallrat janë importuar dhe futur nën IP më 8/4/2010 

 

Detyrimi për mallrat = 710 €. 

Mallrat jane lëshuar në qarkullim të lirë më 19/8/2010. 

Norma e kamatës kompenzuese e zbatueshme për këtë periudhë është 10%. 

Periudha që ka për t’u zbatuar për qëllime të kamatës është 01.05. 2010 dei 31.08. 2010 = 

4 muaj. 

 

Kamata kompensuese që duhet paguar = €710 x 10/100 x 4/12 = 23.6 €. 

 

Deklarata për kalimi të mallrave në ndonjë procedurë tjetër doganore duhet të 

shfrytëzohet duke përdor KPD 40 53. 

 

b) Mallrat janë importuar dhe futur nën IP më 01.08. 2010 

 

Detyrimi për mallrat = 480 €. 

 

Mallrat jane lëshuar në qarkullim të lirë më 28.09. 2010. 

Norma e kamatës kompenzuese e zbatueshme për këtë periudhë është 10%. 

Periudha që ka për t’u zbatuar për qëllime të kamatës është 01.09. 2010 deri 30.09.2010 = 

1 muaj. 

 

Kurrfarë kamate nuk duhet paguar për kalim të mallrave në ndonjë procedurë tjetër 

doganore, pasi që periudha ngarkuese është më e vogël se 1 muaj. 

 

c) Mallrat janë importuar dhe futur nën IP më 01.08.2010 

 

Detyrimi për mallrat = 480 €. 

Mallrat jane lëshuar në qarkullim të lirë më 28.10.2010. 

Norma e kamatës kompenzuese e zbatueshme për këtë periudhë është 10%. 

Periudha që ka për t’u zbatuar për qëllime të kamatës është 01.09.2010 deri 31.10.2010 = 

2 muaj. 

Kamata kompensuese që duhet paguar = €480 x 10/100 x 2/12 = € 8. 
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Kurrfarë kamate nuk duhet paguar për kalim të mallrave në ndonjë procedurë tjetër 

doganore, pasi që kemi shumën nën (de minimis) € 20. 

 

12. Mallrat e futura nën IP me deklaratë me shkrim të cilat zakonisht nuk kanë 

nevojë për garancion 

 

 Artikujt pronë e ndonjë avio-kompanie, ndërmarrjeve hekurudhore apo 

shërbimeve postale dhe përdorimi nga këta në trafikun ndërkombëtar, të cilat i 

nënshtrohet shenjëzimit të qartë; 

 Paketimet e importuara të zbrazëta (boshe), që bartin shenjëzime të pashlyeshme; 

 Material për ndihme në raste të fatkeqësive (katastrofave) i destinuar për organet 

shtetërore apo të aprovuara nga shteti; 

 pajisjet mjekësore, kirurgjike dhe laboratorike të destinuara për ndonjë spital apo 

institucion tjetër mjekësor i cili ka nevojë urgjente për pajisje të tilla 
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KODET QË DUHET PËRDOR NË FORMULAR 

 

Fushat 17a, 18, 21 dhe 22 

 
Shteti/Entiteti 

 

 

Përshkrimi Kodi i Destinacionit 

Fushat 17a, 18  

dhe 21 

Valuta e Faturës  

Fusha 22 

Valuta e Faturës  

Kodi Alfabetik  

   Fusha 22 

 

AFGANISTANI   AF Afgani  AFA 

SHQIPËRIA   AL Lek  ALL 

ALGJERIA   DZ Dinari Algjerian DZD 

SAMOA AMERIKANE  AS Dollari Amerikanë  USD 

ANDORA   AD Euro EUR 

ANGOLA  Duke përfshirë Kabinda AO Kvanza  AOA 

ANGUILA   AI Dollar i Karaibeve 

Lindore  

XCD 

ANTARKTICA  Territor në jug të gjerësisë gjeo. 

60o; pa përfshirë Territoret Jugore 

Franceze (TF), Ishujt Bouvet (BV), 
Gjeorgjia Jugore dhe Ishujt Jugor të 

Sandviçit (GS) 

AQ Nuk ka valutë universale  

ANTIGA DHE BARBUDA   AG Dollar i Karaibeve 

Lindore  

XCD 

ARGJENTINA   AR Pezosi i Argjentinas  ARS 

ARMENIA   AM Drami Armenian  AMD 

ARUBA   AW Guilderi Arubian  AWG 

AUSTRALIA   AU Dollari Australian  AUD 

AUSTRIA   AT Euro EUR 

AZERBEIXHAN   AZ Manati Azerbeixhanas  AZM 

BAHAMAT  BS Dollari Bahameve  BSD 

BAHREIN   BH Dinari Bahrein BHD 

BANGLADESHI   BD Taka  BDT 

BARBADOSI   BB Dollari Barbadosit  BBD 

BELLORUSIA  Zakonisht referohet si Bellorusia BY Rubli Bellorusian  BYR 

BELGJIKA   BE Euro EUR 

BELIZA   BZ Dollari Belizas BZD 
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BENINI  BJ Frangu CFA XOF 

BERMUDA   BM Dollari Bermudian ( i 

njohur si Dollari 

Bermudas)  

BMD 

BUTANI   BT Rupi Indian  

Ngultrum  

INR 

BTN 

BOLIVIA   BO Mvdoli Bolivian  
 

BOB 
BOV 

BOSNIA DHE 
HERZEGOVINA 

 BA Marka konvertibile BAM 

BOTSVANA   BW Pulla  BWP 

ISHUJT BUVET   BV Krona Norvegjeze  NOK 

BRAZILI  BR Reali Brazilian  BRL 

TERRITORI BRITANEZ I 

OQEANIT INDIAN  

Arkipelagu i Shagos IO Dollari Amerikan  USD 

BRUNEJI DARUSSALAM  Zakonisht e referuar si Bruneji BN Dollari Brunejas  BND 

BULGARIA   BG Levi  

Levi Bullgar  

BGL 

BGN 

BURKINA FASO   BF Frangu CFA XOF 

BURUNDI   BI Frangu Burundi  BIF 

KAMBOXHIA   KH Rili  KHR 

KAMERONI  CM Frangu CFA XAF 

KANADA   CA Dollari Kanadez  CAD 

KEPI I GJELBER   CV Eskudi i Kepit të Gjelbër CVE 

ISHUJT KAJMAN   KY Dollari Ishujve Kajman  KYD 

REPUBLIKA QENDRORE E 
AFRIKES  

 CF Frangu CFA XAF 

SUTA (CEUTA)  XC Euro EUR 

ÇADI  TD Frangu CFA  XAF 

KILI  CL Pezosi Kilian 

Unidades de fomento  

CLP 

CLF 

KINA, Republika Popullore  Zakonisht e referuar si Kina CN Juani Renminbi  CNY 

ISHUJT E 
KRISHTLINDJEVE 

 CX Dollari Australian  AUD 

ISHUJT E KOKOSIT (apo 
Ishujt e Kilingut) 

 CC Dollari Australian  AUD 

KOLUMBIA  CO Pezosi Kolumbian COP 
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KOMOROSI  Anjouan, Grande Comore and 

Mohéli 
KM Frangu i Komoros  KMF 

KONGO   CG Frangu CFA  XAF 

KONGO, Republika 
Demokratike 

Formerly Zaire CD 
Frangu Kongolas CDF 

ISHUJT KUK  CK Dollar i Zelandës së Re  NZD 

KOSTA RIKA   CR Koloni Kosta Rikan  CRC 

KÔTE D’IVOIRE  Zakonisht referohet si Bregu i 
Fildisht 

CI Frangu CFA  XOF 

KROACIA  HR Kuna Kroate  HRK 

KUBA   CU Pezosi Kubanes CUP 

QIPRO  CY Funta Qipriane  CYP 

REPUBLIKA ÇEKE   CZ Koruna Çeke  CZK 

DANIMARK A  DK Krona Daneze DKK 

GJIBUTI   DJ Frangu Gjibutas DJF 

DOMINIKA   DM Dollar i Karibeve 

Lindore  

XCD 

REPUBLIKA DOMINIKANE   DO Pezosi Dominikan DOP 

EKUADORI  Duke përfshir Ishujt Galápagos EC Dollari Amerikan USD 

EGJIPTI  EG Funta Egjiptiane EGP 

EL SALVADORI  SV Kolona e El Salvador  SVC 

GUINEA EKUATORIALE   GQ Frangu CFA  XAF 

ERITREA   ER Nakfa  ERN 

ESTONIA   EE Kruna EEK 

ETIOPIA   ET Birra Etiopiane  ETB 

ISHUJT FALKLAND  FK Funta e Ishujve Falkland FKP 

ISHUJT FARO  FO Krona Daneze  DKK 

FIXHI   FJ Dollar i Fixhit FJD 

FINLANDA  Duke përfshir Ishujt Åland FI Euro EUR 

FRANCA Duke përfshir Monako si dhe 
Departamente e Jashtme Franceze 
(Franceze, Gviana, Guadeloupe, 
Martinique dhe Réunion) 

FR Euro EUR 
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POLINEZIA FRANCEZE  Ishujt Markezas, Ishujt Socajeti 

(përfshirë Tahitin), Ishujt Tuamotu, 
Ishujt Gambier dhe Ishujt Austral. 
Gjijthashtu Ishujt Kliperton 

PF Frangu CFA  XPF 

TERRITORET JUGORE TË 
FRANCËS 

Përfshirë Ishujt Kerguélen, Ishujt 
Amsterdam, Ishujt Shën-Paul, dhe 
Arkipelagu Krozet 

TF Euro EUR 

GABON   GA Frangu CFA XAF 

GAMBIA   GM Dalasi  GMD 

GJEORGJIA   GE Lari  GEL 

GJERMANIA  Përfshirë Ishujt Helgoland; duke 
përjashtuar territorin e Büsingen 

DE Euro EUR 

GANA   GH Cedi  GHC 

GJIBRALTARI   GI Frangu Gjibraltarit GIP 

GREQIA  GR Euro EUR 

GRENLANDA  GL Krona Daneze  DKK 

GRENADA  Përfshirë Grenadinet Jugore GD Dollari Karaibeve 

Lindore 

 

XCD 

GUAMI   GU Dollari Amerikan  USD 

GUATEMALA   GT Kuetzali GTQ 

GUINE   GN Frangu Guineas  GNF 

GUINE-BISAU   GW Pezosi Guinea-Bissau 

Frangu CFA 

GWP 

XOF 

GUAJANA   GY Dollari Guajanas  GYD 

HAITI   HT Gurdi 

Dollari Amerikan  

HTG 

USD 

ISHUJT HEARD DHE 
ISHUJT MEKDONALDS 

 HM Dollari Australian  AUD 

DETI I SHENJTE (SHTET I 
VATIKANIT)  

 VA Euro EUR 

HONDURASI Përfshirë Ishujt Svan HN Lempira  HNL 

HONG KONGU  Hong Kongu Rajon i Veçant 
Administrativ i Republikes 
Popullore të Kinës  

HK Dollari i Hong Kongut  HKD 

HUNGARIA   HU Forinta HUF 

ISLANDA   IS Krona e Islandës  ISK 

INDIA   IN Rupja Indiane  INR 

INDONESIA   ID Rupja IDR 
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IRAN, Republika Islame  IR Riali Iranian  IRR 

IRAKU  IQ Dinar Irakian IQD 

IRLANDA   IE Euro EUR 

IZRAEL   IL Shekeli i Ri Izraelit  ILS 

ITALIA  Përfshirë Livigno; Përjashtuar 
Komunë Campione d’Italia 

IT Euro EUR 

XHAMAJKA  JM Dollari Xhamajkës  JMD 

JAPANI  JP Jeni  JPY 

JORDANI  JO Dinar Jordanez  JOD 

KAZAKISTANI   KZ Tengu KZT 

KENIA  KE Shilling Kenias  KES 

KIRIBATI   KI Dollar Australian  AUD 

KOREA, Republika 

Demokratike Popullore 

Zakonisht referohet si Korea 

Veriore 

KP Uoni i Koresë Veriore  KPW 

KOREA, Republic of  Zakonisht referohet si Korea Jugore KR Uoni KRW 

KOSOVA E definuar me Rezolutën 1244 të 
Keshillit të Sigurimit të Kombeve të 

Bashkauar të datës 10 Qershor 1999 

XK Euro EUR 

KUVAJTI   KW Dinar i Kuvajtit  KWD 

KIRGISTANI, Republika   KG Somi KGS 

LAO Republika Demokratike 
Popullore  

Zakonisht referohet si Laos LA Kipi  LAK 

LATVIA   LV Latsi Latvian LVL 

LEBANI  LB Funta Libaneze  LBP 

LESOTO  LS Randi 

Loti  

ZAR 

LSL 

LIBERIA   LR Dollari Liberian  LRD 

LIBIA ARAB JAMAHIRIYA  

Republika Arabe e Libias 

Zakonisht referohet si Libia LY Dinar Libian  LYD 

LIHTERNSHTAJNI  LI Frangu Zvicerran  CHF 

LITUANIA  LT Litus Lituanias  LTL 

LUKSEMBURGU   LU Euro EUR 

MAKAO  Rajon i Veçant Administrativ i 

Republikes Popullore të Kinës 

MO Pataka  MOP 

 



 49 

 
MAQEDONIA, Ish-Republika 

e Jugosllavisë 

 MK Denari  MKD 

MADAGASKARI   MG Frangu Madagasias  MGF 

MALAUI   MW Kuaça MWK 

MALAJZIA  Gadishulli Malajzias dhe Malajzia 
Lindore (Labuan, Sabah dhe 

Saravak) 

MY Ringiti Malajzian  MYR 

MALDIVE  MV Rufija  MVR 

MALI   ML Frangu CFA  

BCEAO †  

XOF 

MALTA Përfshirë Gozo dhe Komino MT Lira Malteze  MTL 

ISHUJT MARSHAL   MH Dollari Amerikan  USD 

MAURITANIA   MR Oguja MRO 

MAURITUSI Mauritiusi, Ishulli Rodrigues, 

Ishulli Agalega dhe Kargados 
Karajos Shoals (Ishujt e Shën 

Brandon) 

MU Rupja Mauritiuse  MUR 

MAJOTE  Grande-Terre and Pamandzi YT Euro EUR 

MELILA Përfshirë Peňón de Vélez de la 
Gomera, Peňón de Alhucemas dhe 

Ishujt Shafarinas 

XL Euro EUR 

MEKSIKO   MX Mexican Peso 
Mexican Unidad de 

Inversion (UDI)* 

MXN 
MXV 

MIKRONESIA, Shtetet 
Federale të  

Shuuk, Kosrae dhe Jap FM Dollari Amerikan  USD 

MOLDAVIA, Republika  MD Leu Moldovez  MDL 

MONGOLIA  MN Tugriku  MNT 

MALI I ZI  XM Euro EUR 

MONTSERATI   MS Dollari Karaibeve 

Lindore  

XCD 

MOROKO  MA Dirham Morokien MAD 

MOZAMBIKU   MZ Metikali  MZM 

MIANMARI  Zakonisht referohet si Burma MM Kjati  MMK 

NAMIBIA   NA Randi 

Dollari Namibias 

ZAR 

NAD 

NAURU   NR Dollari Australian  AUD 

NEPALI   NP Rupja Nepaleze  NPR 
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HOLANDA  NL Euro EUR 

ISHULLI ANTIL I 

HOLANDES  

Bonaire, Kuraçao, Saba, Shën 

Eustatius dhe Pjesa Jugore e Shën 

Martin 

AN Antillian Gilder 

Holandez 

ANG 

KALEDONIA E RE Përfshirë Ishujt Lojalti (Lifou, Maré 

dhe Ouvéa) 

NC CFP Franc  XPF 

ZELANDA E RE  Përjashtuar varësinë e Rosit 

(Antartika) 

NZ Dollari Zelandës se Re  NZD 

NIKARAGUA Përfshirë Ishujt Korn NI Kordoba Oro  NIO 

NIGERIA  NE Frangu CFA BCEAO †  XOF 

NIGERIA   NG Naira  NGN 

NJUE   NU Dollari Zelandës se Re  NZD 

ISHUJT NORFOLK   NF Dollari Australian  AUD 

ISHUJT E MARIANES 

VERIORE  

 MP Dollari Amerikan  USD 

NORVEGJIA Përfshirë Arkipelagun Svalbardi 

dhe Ishujt Zhan Majen 

NO Krona Norvegjeze  NOK 

TERRITORI I OKUPUAR I 
PALESTINËS 

Bregu Perendimor (përfshirë 
Jerusalemi Lindor) dhe Rripi Gaza  

PS Shekeli i Ri Izraelit ILS 

OMANI  OM Riali Omanez OMR 

PAKISTANI   PK Rupja Pakistaneze PKR 

PALAU   PW Dollari Amerikan  USD 

PANAMAJA  Përfshire ish Zona e Kanalit PA Balboa 

Dollari Amerikan 

PAB 

USD 

GUINEA E RE PAPUA  Pjesa Lindore e Guinea e Re; 

Arkipelagu Bismark (Nju Britain, 
Nju Ireland, Lavongai (Nju 

Hanover) dhe Ishujt Admiralti); 

Ishujt Verior Solomon 
(Bougainville dhe Buka); Ishujt 

Trobriand, IshujtVodlark; Ishujt 

d’Entrecasteaux dhe Arkipelagu 
Louisiade 

PG Kina  PGK 

PARAGVAJI  PY Guarani  PYG 

PERUJA  PE Nuevo Solli PEN 

FILIPINET   PH Pezosi Filipinez  PHP 

PITKARINI Përfshirë Ishujt Ducie, Henderson 
dhe Oenoi 

PN Dollari i Zelandës se Re NZD 

POLONIA  PL Zlloti  PLN 

PORTUGALI Përfshirë Azores dhe Madeira PT Euro EUR 
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KATAR I  QA Riali i Katarit QAR 

RUMANIA   RO Leu  ROL 

FEDERATA E RUSISË  Zakonisht referohet si Rusia RU Rubla Ruse 

Rubla Ruse 

  

RUR 

RUB 

RUANDA  RW Frangu Ruandas  RWF 

SHEN HELENA  Përfshirë Ishujt Ascension dhe 
Ishujt Tristan da Cunha 

SH Funta Shën Helenase  SHP 

SHEN KITS DHE NEVIS   KN Dollari Karibeve Lindore XCD 

SAINT LUÇIA   LC Dollari Karibeve Lindore XCD 

SHËN PIERI DHE 

MIKELONI  

 PM Euro EUR 

SHEN VINCENTI DHE 
GRENADINET  

 VC Dollari Karibeve Lindore XCD 

SAMOA  E njohur më parë si Samoa 

Perëndimore 

WS Tala  WST 

SAN MARINO   SM Euro EUR 

SAO TOME DHE PRINCIPE   ST Dora  STD 

ARABIA SAUDITE   SA Riali i Saudias  SAR 

SENEGALI   SN Frangu CFA XOF 

SERBIA  XS Dinar Jugosllav  

 

YUM 

ISHUJT SEISHEL Ishulli Mahé, Praslin, La Digue, 

Frégate Silhouette; Ishujt 
Admirante (përfshirë Desroçes, 

Alfonse, Plate dhe Coëtivy); Ishujt 

Farquhar (përfshirë Providencën); 
Përfshirë Ishujt Aldabra dhe 

Kosmoledo 

SC Rupja Sejshelase SCR 

SIERRA LEONE   SL Leone  SLL 

SINGAPORI  SG Dollari i Singaporit SGD 

SLLOVAKIA   SK Koruna Sllovake SKK 

SLLOVENIA   SI Tollari  SIT 

ISHUJT SOLOMON  SB Dollari Ishujve Solomon  SBD 

SOMALI   SO Shillingu Somalez  SOS 

AFRIKA JUGORE  ZA Randi  ZAR 

GJEORGJIA JUGORE DHE 

ISHUJT E SENDVIÇEVE 

JUGORE  

 GS Funta Britaneze  

Dollari Amerikan 

GBP 

USD 
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SPANJA  Përfshirë Ishujt Balearik dhe Ishujt 

Kanarin; përjashtuar Suta dhe 
Melilla 

ES Euro EUR 

SHRI LANKA   LK Rupja Shir Lankase  LKR 

SUDANI   SD Dinari Sudanez SDD 

SURINAMI   SR Gilderi Surinamas SRG 

SVAZILANDA   SZ Lilangeni  SZL 

SUEDIA   SE Krona Suedeze  SEK 

ZVICRRA Përfshirë territorin Gjerman të 

Büsingenit dhe Komunen Italiane të 

Kampione d’Italia 

CH Frangu Zviceran CHF 

SIRIA, Republika Arabe  Zakonisht e referuar si Siria SY Funta e Sirisë  SYP 

TAJVANI Teritor i ndarë doganor i Taivanit, 
Penghu, Kinmen dhe Matsu 

TW Dollar i Ri Tajvanez  TWD 

TAGJIKISTANI   TJ Rubla Tagjike  TJR 

TANZANIA, Republika e 

Bashkuar  

Tanganjika, Ishujt Zanzibar dhe 

Pemba 

TZ Shilling Tanzanian TZS 

TAJLANDA   TH Bati  THB 

TIMOR LESTE  TL Rupia e Timor Eskudo 
 

TPE 
IDR 

TOGO   TG Frangu CFA  XOF 

TOKELAU   TK Dollari i Zelandez se Re  NZD 

TONGA   TO Pa’anga  TOP 

TRINIDADI DHE TOBAGO   TT Dollari Trinidad dhe 

Tobago 

TTD 

TUNIZIA   TN Dinar Tunizian  TND 

TURQIA  TR Lira Turke TRL 

TURKMENISTANI   TM Manati  TMM 

ISHUJT TURKE DHE 

KAIKO  

 TC Dollari Amerikan USD 

TUVALU   TV Dollari Australian  AUD 

UGANDA   UG Shillingu Ugandas  UGX 

UKRAINA   UA Hryvnia  UAH 

EMIRATET E BASHKUARA 
ARABE 

Abu Dhabi, Dubai, Fujairah, Ras al 
Khaimah, Sharjah and Umm al 

Qaiwain) 

AE  Dirham i EBA-ve AED 
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MBRETËRIA E BASHKUAR Britania e Madhe, Irelanda Veriore, 

Ishujt Shanel dhe Ujdhesa e Manit 

GB Funta Britaneze GBP 

SHTETET E BASHKUARA 

TË AMERIKËS 

Përfshirë Puerto Riko US Dollari i Amerikan USD 

ISHUJT E VEGJEL 

PERIFERIK TË SHTETEVE 

TË BASHKUARA 

 Përfshirë Ishullin Baker , Ishullin 

Hovland, Jarvis, Johnston Atoll, 

Kingman Reef, Ishujt Midvaj, 
Ishullin Navasa, Palmira Atoll dhe 

Ishullin Vake  

UM Dollari i Amerikan USD 

URUGVAJI  UY Pezosi i Uruguajit UYU 

UZBEKISTANI   UZ Sumi Uzbekistanez  UZS 

VANUATU   VU Vatuja VUV 

VENECUELA   VE Bolivari VEB 

VIETNAMI   VN Dongu  VND 

ISHUJT VIRGJINE, 

BRITANEZE 

 VG Dollari i Amerikan  USD 

V ISHUJT VIRGJINE , 

SH.B.A 

 VI Dollari i Amerikan USD 

UALIS DHE FUTUNA  Përfshirë Ishullin Alofi  WF Frangu CFP  XPF 

JEMENI  Ish Jemeni Verior dhe Jemin Jugor YE Riali Jemenas YER 

ZAMBIA   ZM Kuaça  ZMK 

ZIMBABVE   ZW Dollar Zimbabvesë ZWD 

 

Fusha 19: Kontejneri 

 

Kodet e aplikueshme janë:  

 

0: Mallrat jo të transportuara në kontejner. 

 

1: Mallrat e transportuara në kontejner. 
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Fusha 20: Kushtet e dërgimit (livrimit) 

 
Kodet dhe deklarata duhet të shënohen në mënyrën e duhur në dy nën-ndarjet e para të 

kësaj fushe, si në vijim: 

 
Nën-ndarja e parë 

 
Kuptimi 

 
Nën-ndarja e dytë 

 
Kodi i 

Inkotermave  

 
Inkotermave - ICC/ECE 

 
Të përcaktohet vendi-lokacioni 

EXW 
 

Ex Works – Franko Fabrika 
 

Lokaliteti i fabrikës 
 

FCA 

 

Free carrier – Franko Transporti 

 

Emërtimi i vendit 

 
FAS 

 

Free alongside ship – Franko përbri 
Anijes  

 

Emërtimi i Portit të dërgimit  

 
FOB 

 

Free on board – Franko në Anije 

 

Emërtimi i Portit të dërgimit  

CFR 

 

Cost and freight (C & F) – Çmimi me 
Transport  

 

Emërtimi i Portit të destinimit  

CIF 

 

Cost, insurance and freight – Çmimi 
me sigurim dhe transport  

 

Emërtimi i Portit të destinimit  

CPT 

 

Carriage paid to – Transporti i paguar 
deri  

 

Emërtimi i Portit të destinimit 

CIP 

 

Carriage and insurance paid to – 
Transporti dhe sigurimi i paguar deri  

 

Emërtimi i Portit të destinimit 

DAF 

 

Delivered at frontier - I livruar ne kufi 

 

Vendi i livrimit (dërgimit) në kufi  

 
DES 

 

Delivered ex-ship – I livruar franko 
anije 

 

Emërtimi i Portit të destinimit  

DEQ 

 

Delivered ex-quay - I livruar frnako 
bregdet 

 

I zhdoganuar ... emërtimi i portit 

 
DDU 

 

Delivered duty unpaid - I livruar dhe i 
pa- zhdoganuar 

 

Emërtimi i vendit në shtetin e importit  

 
DDP Delivered duty paid – I livruar dhe i 

zhdoganuar 
Emërtimi i vendit të livrimit (dërgimit) në shtetin e 
importit  

XXX Kushtet e dërgimit të ndryshme nga 
ato të shënuara më lartë 

Përshkrimi tregues i kushteve të dërgimit (livrimit) të 
dhëna me kontratë  
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Aneksi 35 E 

Kërkesë për autorizim për import të përkohshëm 

 

 

1. Aplikuesi 

Shëno emrin e plotë dhe adresën e aplikuesit. Aplikuesi është personi të cilit duhet 

t’i lëshohet autorizimi 

 

 

2. 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) 

 

3. 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. 

 

4. Periudha e vlefshmërisë së autorizimit 

 

Shëno në fushën 4a 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 4b. 

 

a) 

 

 

b) 

 

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

 

Kodi i TARIK-ut : shëno kodin tetëshifror të TARIK-ut  

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

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

Vlera: shëno sasinë e përllogaritur të mallrave të caktuar për t’u vendosur nën 

procedurën doganore 
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Kodi i TARIK-

ut  

Përshkrimi Sasia Vlera 

    

    

    

    

 

6. Neni në bazë të cilit aplikohet autorizimi  

 

Shëno nenin e Udhëzimit Administrativ në fuqi sipas të cilit përdorimi i paraparë nën 

pikën 7 kualifikohet për import të përkohshëm. 

 

7. Detalet e aktiviteteve të planifikuara 

 

Përshkruaj natyrën e aktiviteteve të planifikuara që duhet të kryhen në mallrat e 

importuara brenda procedurës së importit të përkohshëm. Shëno gjithashtu vendin 

(et) përkatëse,ku mallrat do të përdorën. 

 

8. Zyrat doganore  

 

Shëno zyrën doganore të propozuar 

  

a) e hyrjes  

b) e shkarkimit  

c) e mbikëqyrjes  

 

9. 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). 

 

10. 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. 
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11. Deklaratë 

 

Unë, i nënshkruari, deklaroj që të gjitha detalet në këtë kërkesë janë të sakta, sipas 

dijenisë dhe njohurisë sime. Unë do t’i informoj autoritetet doganore, nëse ndonjë nga 

detalet e deklaruara më nuk qëndrojnë të jetë të sakta. 

 

 

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

 

 

Emri ..……………………………    Statusi 

(nëse personi në fjalë nuk është person fizik, 

deklaro këtu statusin e nënshkruesit) 
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Aneksi 36 E 

Autorizim për import të përkohshëm 

 

 

1. Bartësi i autorizimit 

 

 

2. Vendi dhe lloji i të dhënave/llogarive 

 

 

3. Periudha e vlefshmërisë së autorizimit 

 

Ky autorizim është i vlefshëm për hyrë nën procedurë deri më .... 

 

4. Mallrat që mund të vendosen nën procedurën e importit të përkohshëm 

 

Kodi i TARIK-

ut  

Përshkrimi Sasia Vlera 

    

    

    

    

 

5. Neni në bazë të cilit është dhënë autorizimi 

 

 

6. Përdorimi i autorizuar  

 

Përdorimi i autorizuar: 

 

 

Vendet ku mund të përdorën:  

 

 

7. Zyrat doganore 

 

a) e hyrjes  

b) e shkarkimit  

c) e mbikëqyrjes  
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8. Masat e identifikimit/dispozitat e veçanta  

 

(a) në hyrje për në procedurë: 

 

 

 

(b) në shkarkim të procedurës: 

 

 

 

9. Periudha për shkarkim (muajt) 

 

 

10. Të ndryshme 

 

(a) Shënim me rëndësi: 

 

Bartësi i autorizimit duhet t’i informojë autoritetet doganore për çfarëdo 

faktorësh/elementesh, që rrjedhin apo të dhëna të ndryshuar pasi që është dhënë 

autorizimi, të cilat mund të ndikojë në vazhdimësinë e tij apo përmbajtjen e tij. 

 

(b) Garancioni: 

 

 

 

 

 

 

Vula 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nënshkrimi 

 

 

 

Emri: 

 

 

 

 

Data 
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Aneksi 39 

 

VEPRA ARTI, PJESË TË KOLEKSIONISTËVE DHE ANTIKAT  

Neni 351.3 (a) 

 

1 “vepra arti” - nënkuptojnë: 

 

- fotografitë, kolazhet dhe pllakat e ngjashme dekorative, piktura dhe vizatime 

të ekzekutuara plotësisht me dorë nga artisti, të ndryshme nga planet dhe 

vizatimet për qëllime arkitekturore, inxhinierike, industriale, komerciale, 

topografike apo për qëllime të ngjashme, artikuj dekorativ të prodhuar me 

dorë. Skena teatrale, sfondet e studiove apo të ngjashëm me kanavacë 

(pëlhurë) të pikturuar (Kodi NK 9701); 

 

- gdhendjet origjinale, gravurat dhe litografitë, që janë botime të prodhuara në 

numër të kufizuar, të bëra drejtpërdrejt në bardhë e zi apo në ngjyra në një apo 

në disa pllaka të ekzekutuara me dorë nga artisti, pa marrë parasysh proceset 

apo materialet e përdorura nga ai, por pa përfshirë ndonjë proces mekanik apo 

fotomekanik (Kodi NK 9702 00 00); 

 

- skulpturat dhe statujat origjinale, në çdo material, nëse ato janë të ekzekutuara 

plotësisht nga artisti; skulptura të përfituara nga derdhja në kallëpe, prodhimi i 

të cilave është i kufizuar në tetë ekzemplarë dhe i mbikëqyrur nga artisti apo 

pasardhësi i tij i emëruar (Kodi NK 9703 00 00); 

 

- tapiceritë (Kodi NK 5805 00 00) dhe tekstilet për mur (Kodi NK 6304 00 00) 

të bëra me dorë nga dizajnët (vizatimet) origjinal të artistëve, nëse ato nuk 

janë më tepër se në tetë ekzemplarë secila;  

 

- pjesë individuale të qeramikës të ekzekutuara plotësisht nga artisti dhe të 

nënshkruara nga ai; 

 

- emalime në bakër, të ekzekutuara plotësisht me dorë, të kufizuara në numër 

prej tetë ekzemplarëve që mbajnë nënshkrimin (firmën) e artistit apo të 

studios, me përjashtim të artikujve të bizhuterisë dhe artikujve të arpunuesve 

dhe argjendarëve;  

 

- fotografi të marra nga artisti, të stampuara nga ai apo nën mbikëqyrjen e tij, të 

nënshkruara (firmosura) të numëruara dhe të kufizuara në 30 ekzemplarë, 

duke përfshirë të gjitha madhësitë dhe kornizat;  

 

2 “ pjesë të koleksionistëve” - nënkuptojnë: 

 

- Pullat postare apo pulla të të ardhurave, vulat postare, zarfet e ditës së parë, 

letërshkrimet e pre-stampuara dhe të ngjashme, të postuar pa-pagesë, apo nëse 
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të postuar me pagesë të mos jenë si mjet ligjor i pagesës dhe të mos synohet 

që të përdorët si mjet ligjor i pagesës ( Kodi NK 9704 00); 

 

- koleksionet dhe pjesë të koleksionistëve me interes zoologjik, botanik, 

mineralogjik, anatomik, historik, arkeologjik, paleontologjik, etnografik apo 

numizmatik (Kodi NK 9705 00 00); 

 

3 “antikat” - nënkuptojnë objektet e tjera ndryshe nga veprat e artit apo pjesë të 

koleksionistëve, të cilat janë më shumë se 100 vjet të vjetra (Kodi NK 9706 00 

00). 
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Aneksi 40 

(Neni 356)                                                                                                  

 

Rastet në të cilat hyrja e mallrave për import të përkohshëm me anë të deklaratës 

me shkrim nuk i nënshtrohet sigurimit të garancionit  

 

 

1. Materialet që iu përkasin kompanive të transportit ajror apo hekurudhor, apo 

shërbimeve postare dhe të përdorura nga ato në qarkullimin ndërkombëtarë, me kusht 

që materiali i tyre duhet të jetë i shënuar në mënyrë të dallueshme. 

 

2. Paketimet e importuara boshe, që mbajnë shenja të pashlyeshme dhe që nuk hekën. 

 

3. Materialet e parapara për ndihmë në rast të katastrofave për organet Shtetërore apo 

organet e aprovuara. 

 

4. Pajisje mjekësore, kirurgjike dhe laboratorike të parapara për spitale apo institucione 

mjekësore, të cilat kanë nevojë urgjente për pajisje të tilla. 
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K O N K L U Z I O N 
 

 

Me qëllim të harmonizimit të Qarkorës për Importin e Përkohshëm të mallrave janë 

marrë për bazë rregullorja e Komisionit Evropian (EEC) No 2454/93 të datës 2 korrik 

1993, nenet 553 -564 që parashohin dispozitat e përgjithshme të procedurës për Importin 

e Përkohshëm, dhe  rregullorja e Këshillit (EEC) Nr.2913/92 që parasheh procedurat me 

ndikim ekonomik përkatësisht nenet 137 deri 144. 

 

Gjatë harmonizimit gjithashtu janë marrë për bazë edhe nenet 229(1), 497(3) 

nënparagrafi i dytë dhe 499 i Rregullorës së Komisionit Evropian (EEC) 2454/93 që 

parasheh formen për deklarim oral, si dhe artikulli 458 CCIP të datës 04.02.2011, që 

paraqet zyret koordinuese për ATA-Carnet për Importin e Përkohshëm. 

 

Kjo qarkore ka për qëllim të sqarojë procedurën për Importin e Përkohshëm të mallrave, 

mënyrat se si të përfitohet lirimi nga detyrimet e importit me lirim të plotë dhe me lirim 

të pjesëshëm. Po ashtu sqaron edhe kushtet e veçanta për mallra të veçanta që duhet 

plotësuar për të fituar të drejtën e lirimit të pjesëshëm dhe lirimit të plotë. 

 

Harmonizimi i Qarkorës për Importin e Përkohshëm është bërë po ashtu duke u bazuar në 

Kodin Doganor dhe të Akcizave të Kosovës nr. 03/L-109, si dhe në Udhëzimin 

Administrativ 11/2009 për Implementimin e Kodit Doganor dhe të Akcizës, i cili 

parashtron dispozitat për procedurat doganore. 

 

Qarkorja e Importit të Përkohshëm e zëvendëson Doracakun e mëparshëm mbi Importin e 

Përkohshëm. 

 

 

 

                       Lulzim Rafuna                       

                       ___________________ 

                       Drejtor i Drejtorisë Ligjore 

         

                       Dogana e Republikës së Kosovës 

 

 

 

 

 

 


