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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 
 
I.1. Përshkrim i shkurtër i Raportit të Auditimit: 
Mbështetur në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Mbi organizimin dhe funksionimin e 
Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Kontrolli i Lartë i Shtetit auditoi Drejtorinë e Përgjithshme të 
Doganave, në bazë të Programit të Ri-Auditimit, të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë 
të Shtetit, me shkresën nr. 511/1 prot., datë 14.05.2021. Në zbatim të shkresës nr. 511/4, datë 
03.08.2021 “Njoftim për ndryshim në programin e auditimit”, afati i auditimit është shtyrë 
deri më datë 12.11.2021, vetëm për gërmën B të programit të auditimit, e konkretisht për 
pikat 2, 3, 4 dhe 5. Projekt Raporti i Auditimit u hartua bazuar në Letrat e punës, Akt 
Konstatimet, vërejtjet e bëra nga subjekti “Drejtoria e Përgjithshme e Doganave”, etj., sipas 
drejtimeve të auditimit të përcaktuara në Programin e Auditimit. Projekt Raporti i Auditimit u 
dërgua në subjekt me shkresën nr. 511/135, datë 09.12.2021, si dhe është konfirmuar njohja e 
tij nga subjekti i audituar, me shkresën përcjellëse nr. 22070/6, datë 20.12.2021, protokolluar 
në KLSH me nr.511/141, datë 21.12.2021. Mbi këtë bazë është hartuar Raporti Përfundimtar 
i Auditimit. 
 
I.2. Përmbledhje e gjetjeve kryesore: 
 

Nr. Përmbledhje e gjetjes Ref. në 
RPA 

Rëndës
ia 

Rekomandimi 

1 Nga auditimi ka rezultuar se, për artikujt 
“Qymyr Lëndë Djegëse” dhe ‘‘Koks 
Qymyri për Lëndë Djegëse” klasifikuar 
përkatësisht në Kreun *2701* dhe 2704*, 
pavarësisht se janë përcaktuar si produkte 
energjitike sipas përshkrimeve të nenit 50 
dhe 51 të Ligjit Nr. 61/2012, datë 
24.05.2012 “Për akcizat në Republikën e 
Shqipërisë”, nuk janë përfshirë në Shtojcën 
nr. 1 “Mallrat e tatueshme me akcizë në 
Republikën e Shqipërisë”, për pasojë nga 
administrata doganore nuk është ndjekur 
destinacioni i përdorimit të këtyre dy 
artikujve për përdorim “Lëndë Djegëse”. 
Më konkretisht nga KLSH është konstatuar 
se, për mallrat e deklaruara në kreun *2701* 
dhe *2704* përkatësisht, “Qymyr për lëndë 
djegëse” dhe “Koks Qymyri për lëndë 
djegëse”, të cilat sipas shpjegimeve të nenit 
50 dhe 51 të ligjit nr. 61/2012 për Akcizat 
në RSH janë artikuj  “Produkte 
Energjetike”, duhet t’i nënshtroheshin 
pagesës së taksës së akcizës.  
Këto mallra janë deklaruar si mallra me 
destinacion për përdorim si lëndë djegëse 
por nuk janë të përfshira në Listën e 
Mallrave trajtuar në Shtojcën nr. 1, ku 
përfshihen kategoritë e mallrave që duhet të 
paguajnë Taksë Kombëtare Akcize, si dhe 
nga administrata doganore nuk është 
ndjekur destinacioni i përdorimit të këtyre 
produkteve energjitike. 
Gjithashtu, konstatohet se në krahasimi nga 
artikujve për kategorinë *Koks Nafte* i 
përcaktuar si kategoria E 480 me nivel 

91-126 E lartë Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, 
në bashkërendim të plotë me Ministrinë 
e Financave dhe të Ekonomisë bazuar 
në nenet 50 dhe 51 të Ligjit Nr. 
61/2012, datë 24.05.2012 “Për Akcizat 
në Republikën e Shqipërisë”, të marrë 
masa për përmirësimin e Shtojcës nr. 1 
“Mallrat e Tatueshme me Akcizë në 
Republikën e Shqipërisë” duke 
përfshirë dhe artikujt e kreut 
*2701*“Qymyr Lëndë Djegëse” dhe 
kreut *2704*‘‘Koks Qymyri për Lëndë 
Djegëse”. 
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akcize 2 lekë/kg klasifikuar në kodin tarifor 
*27131100* i cili destinacionin e vet e ka 
për përdorim si lëndë djegëse, artikujt 
“Koks Qymyri për lëndë djegëse” dhe 
“Qymyr për lëndë djegëse” edhe pse janë 
produkte energjetike sipas shpjegimeve të 
ligjitnr. 61/2012 për “Akcizat në RSH” dhe 
përdoren si lëndë djegëse nuk rezultojnë të 
kenë paguar taksë kombëtare akcize me 
arsyetimin se nuk janë përfshirë në Shtojcën 
nr.1 “Mallrat e Tatueshme me Akcizë në 
Republikën e Shqipërisë”. 

2 Nga auditimi mbi vlerësimin doganor të 
mallrave, rezultoi se nga strukturat 
përgjegjëse, nuk janë ndjekur hapë pas hapi, 
si dhe nuk janë zbatuar në mënyrën e duhur 
metodat e vlerësimit doganor lidhur me 
mallrat e importuar në Republikën e 
Shqipërisë sipas kërkesave të kuadrit 
rregullator në fuqi lidhur me vlerësimin e 
mallrave, në zbatim të neneve 65-71 të 
Kodit Doganor, si dhe kërkesat e Udhëzimit 
nr. 3, datë 23.01.2018të Ministrisë së 
Financave dhe Ekonomisë “Për vlerësimin e 
mallrave për qëllime doganore” si pasojë e 
të cilave është shkaktuar mungesë në të 
ardhurat buxhetore në shumën 135,943 mijë 
lekë 

91-126 E lartë Drejtoria e Përgjithshme e Doganave të 
analizojë dhe të ndjekë të gjitha rrugët 
ligjore, me qëllim kryerjen e 
procedurave doganore verifikuese sipas 
legjislacionit doganor në fuqi dhe 
zbatimin në rrugë ligjore për 
vendimmarrjen, kontabilizimin dhe më 
pas arkëtimin e detyrimeve doganore, 
duke ndjekur të gjitha procedurat e 
nevojshme administrative dhe 
procedurat e tjera në të gjitha shkallët e 
gjykimit, me qëllim kontabilizimit dhe 
arkëtimin e detyrimeve doganoretë 
munguara, në vlerën 135,943 mijë 
lekë, referuar nenit: 67, pika 1, 
shkronja “d/i”; 70, pika 2, shkronja 
“a”; 70, pika 3; 250, pika 4; 251, pika 
2, shkronja “a”; 256, pika 1, shkronja 
“a” dhe “b”, të Ligjit nr. 102/2014, datë 
31.07.2014 “Kodi Doganor i 
Republikës së Shqipërisë”. 

3 Nga auditimi i procedurave doganore gjatë 
mbikëqyrjes së regjimeve doganore 
ekonomike rezultuan veprime që kanë sjelle 
pasoja në mosrespektim të afateve dhe 
sasive autorizuese që lidhen me 
veprimtarinë e operatorëve ekonomike që 
janë autorizuar të operojnë në fushën e 
regjimeve doganore ekonomike të 
përpunimit aktiv dhe pasiv si dhe regjimeve 
doganore ekonomike, për periudhën e 
juridiksionit të auditimit në vlerën totale 
1,126 mijë lekë për sasinë prej 587 kg mall 
e konstatuar gjatë veprimtarisë së regjimeve 
doganore ekonomike RPA 
20180829/19116/1 te përfituar nga subjekti 
“A. Sh SHPK”, subjekt i cili mbikëqyret 
nga Dega Doganore Vlorë duke kryer 
veprime në kundërshtim me përcaktimet 
ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi 
Doganor i Republikës së Shqipërisë” i 
ndryshuar; Udhëzimit nr. 1, datë 06.09.2012 
“Për zbatimin praktik të Regjimit të 
Përpunimit Aktiv”; VKM nr. 651, datë 
19.11.2017, “Dispozitat Zbatuese të Kodit 
Doganor”  

13-20 E lartë Dega Doganore Vlorë të verifikojë 
dhënien e destinacionit të mallrave të 
hyra sipas autorizimeve të tipit RLP 
dhe RPA konform shpjegimeve të ligjit 
nr 102/2014, me qëllim dhënien e 
destinacionit përfundimtar doganor për 
mallrat e hyra në territorin doganor 
shqiptar me deklarime doganore IMP5 
sipas procedurave të zgjeruara 
doganore 5300 të trajtuara në Raportin 
Përfundimtar të Auditimit për regjimin 
nr. RPA20180829/19116/1 te përfituar 
nga subjekti “A.Sh Shpk” sipas afateve 
kohore të shprehura në nenin 224 të 
ligjit 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi 
Doganor i Republikës së Shqipërisë” 
për shkeljet doganore të kryera nga 
subjekti, për shkelje doganore të kryera 
nga ky operator tregtarë në 
kundërshtim me nenin 10, 23,74, 224, 
250,251 dhe 256 të ligjit nr. 102/2014 
datë 31.07.2014 duke ndjekur me të 
gjitha format ligjore kontabilizimi dhe 
arkëtimin e detyrimeve doganore në 
vlerën 1,126 mijë lekë për sasinë prej 
587 kg mall i pa rieksportuar. 
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4 -Nga auditimi i përputhshmërisë së 
procedurave të ndjekura nga Drejtoria e 
Kontrolleve të Akcizës dhe Paszhdoganimit 
(aposteriori), referuar kërkesave të kuadrit 
rregullator në fuqi, në 30 raste u konstatuan 
të ardhura të munguara në vlerën 
14,018,646 mijë lekë, të cilat përbëhen nga 
detyrime doganore në vlerën 3,522,156 
mijë lekë dhe penalitete në vlerën 
10,496,491 mijë lekë, në kundërshtim me 
Ligjin nr. 61/2012 “Për Akcizat në 
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe 
aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij.  

20-91 
 

E lartë Nga Drejtori i Përgjithshëm i 
Doganave, të kërkohet në mënyrë 
ligjore duke ndjekur të gjitha shkallët 
administrative, arkëtimi i vlerës 
14,018,646 mijë lekë, nga subjektet e 
identifikuar në pikën B.3, të këtij 
Raporti Auditimi. 
 

5 Nga auditimi i dokumentacionit në lidhje 
me procedurat e ndjekura nga Drejtoria e 
Tarifës dhe Origjinës u konstatua se gjatë 
procedurës së lëshimit të Autorizimit nr. 29, 
datë 28.02.2019, u konstatuan veprime jo 
përputhje me Ligjin nr. 7928 datë 
27.04.1995 “Për Tatimin mbi Vlerën e 
Shtuar” i ndryshuar, neni 4 shkronja “g”, 
VKM nr. 180, datë 13.02.2013 pika 1, 
shkronja “a”, pika 3.1, dhe Ligjit nr 92/2014 
datë 24.07.2014 “Për Tatimin mbi vlerën e 
shtuar në RSH” neni 56 pika 38/a, VKM nr. 
953 datë 29.12.2014, VKM nr. 84, datë 
08.02.2017, duke sjellë pasojë lindjen e 
detyrimeve doganore të shmangura të 
TVSH-së në vlerën 15,841 mijë lekë për një 
rast autorizimi të përjashtimit të TVSH.  

126-133 E lartë Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 
nëpërmjet Departamentit Teknik dhe 
specifikisht Drejtorinë e Tarifës dhe 
Origjinës në DPD në bashkëpunim me 
Autoritetet Doganore Kompetente, si 
struktura të varësisë të ndjekë me të 
gjitha format e parashikuara nga 
legjislacioni doganor bazuar në Ligjin 
nr.102/2014, datë 31.07.2014,“Kodi 
Doganor i Republikës së Shqipërisë” i 
ndryshuar, kërkimin procedurave të 
kontabilizimit të borxhit doganor për 
vlera të ardhurash doganore në vlerën 
15,841 mijë lekë sipas rasteve trajtuar 
për Autorizimin nr. 29 datë 28.02.2019 
trajtuar materialin e Raportit 
Përfundimtar të Auditimit me qëllim, 
arkëtimin e borxhit doganor që do të 
lindë bazuar në Ligjin nr. 102/2014, 
datë 31.07.2014,“Kodi Doganor i 
Republikës së Shqipërisë” dhe 
Udhëzimit nr. 6 datë 23.07.2013,“Për 
zbatimin praktik të procedurës së 
evidentimit, kontabilizimit dhe vjeljes 
së borxhit doganor dhe të akcizës”. 

6 Nga auditimi konstatohet se janë deklaruar 
mallra me qëllim përjashtimin nga 
detyrimet doganore të TVSH-së në zbatim 
të Ligjit nr. 125/2012 për disa ndryshime 
dhe shtesa në Ligjit nr 92/2014 datë 
24.07.2014 “Për Tatimin mbi vlerën e 
shtuar në RSH” neni 56, pika 38/a, VKM 
nr. 953 datë 29.12.2014 neni 8, pika 1/a dhe 
4.1 dhe Aneksi i VKM nr. 13, datë 
14.01.2015 Aneksi 1/1, në mospërputhje 
midis deklarimeve e dhëna në Autorizimin e 
Përjashtimit nr. 27.02.2019 dhe 
përcaktimeve të Nomenklaturës se Mallrave 
për “Kontejnerët për gaz“ të deklaruar në 
Kapitulli 73 si dhe dokumentacionit të 
praktikave doganore të deklaruara për këtë 
rast në vlerën 29,723 mijë lekë 

13-20 E lartë Drejtoria e Përgjithshme e Doganave të 
analizojë dhe të ndjekë të gjitha rrugët 
ligjore, me qëllim kryerjen e 
procedurave doganore verifikuese sipas 
legjislacionit doganor në fuqi dhe 
zbatimin në rrugë ligjore për 
vendimmarrjen, kontabilizimin dhe më 
pas arkëtimin e detyrimeve doganore, 
duke ndjekur të gjitha procedurat e 
nevojshme administrative dhe 
procedurat e tjera në të gjitha shkallët e 
gjykimit, me qëllim kontabilizimit dhe 
arkëtimin e detyrimeve doganore të 
munguara, në vlerën 29,723 mijë lekë. 

 
I.3. KONKLUZIONI I PËRGJITHSHËM DHE OPINIONI I AUDITIMIT 
 
Konkluzion i përgjithshëm: 
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Në përfundim të auditimit të përputhshmërisë bazuar në ISSAI 400 dhe 4000, të ushtruar në 
Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave, për periudhën e veprimtarisë nga 01.01.2019 deri në 
31.12.2020, në zbatim Programit të Ri-Auditimit nr. 511/1 prot., datë 14.05.2021, i 
ndryshuar, miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Grupi i auditimit ka arritur në 
konkluzionin se, përsa i përket përputhshmërisë subjekti i audituar nuk ka vepruar në 
përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore, të cilat kanë shërbyer si kritere vlerësimi, pasi janë 
evidentuar shkelje dhe mangësi në vlerësimin doganor të mallrave, akcizën,ligjshmërinë dhe 
rregullshmërinë e vendimeve të nxjerra nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave të cilat për 
nga rëndësia kanë rezultuar të jenë materiale, por jo të përhapura, duke mbështetur dhënien e 
një opinioni auditimi të modifikuar, të cilësuar/kualifikuar.   
 
Opinioni i auditimit: 
 
Ne kemi audituar zbatueshmërinë e akteve ligjore, nën ligjore dhe rregullatore (kriteret e 
paracaktuara), për vlerësimin doganor të mallrave, akcizën,ligjshmërinë dhe rregullshmërinë 
e vendimeve të nxjerra nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, për periudhën objekt 
auditimi nga data 01.01.2019 deri më 31.12.2020.  
Auditimi, ka përfshirë ekzaminimin në bazë testimesh, të dokumenteve që mbështesin 
kryerjen e procedurave të vlerësimit doganor, akcizës, referuar dosjeve përkatëse si dhe të 
dhënave dhe çdo dokumenti të ndodhur në të Sitemin Asycuda Ẁorld dhe Oracle. Në 
auditimin e çështjeve të mësipërme, ne u mbështetëm në analizë risku, duke përzgjedhur 
kampionin mbi të cilin u kryen teste analitike etj. 
Opinion i modifikuar/kualifikuar1: 
Në opinionin tonë, bazuar në evidencat e auditimit dhe dokumentacionin e vënë në 
dispozicion kemi konstatuar se në veprimtarinë e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave 
janë evidentuar devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi në procedurat e ndjekura në 
vlerësimin doganor të mallrave, menaxhimin e borxhit doganor/akcizës të përshkruara në 
paragrafin e “Bazës për Opinionin”, që nën gjykimin profesional të audituesit të pavarur janë 
materiale por jo të përhapura dhe justifikojnë dhënien e një opinioni të kualifikuar. 
Baza për opinion: 
Ne e kryem auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-
të). Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të detajuar në 
seksionin e raportit ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit për përputhshmërinë.  
Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar është e mjaftueshme dhe e 
përshtatshme2 të jetë një bazë për opinionin tonë. (ISSAI 400 & ISSAI 4000). 
Opinionin e dhënë e mbështesim në faktin se, subjekti i audituar Drejtoria e Përgjithshme e 
Doganave, nuk ka vepruar në përputhje me kriteret e vlerësimit. Shkeljet e evidentuara në 
disa çështje të audituara, janë materiale por jo të përhapura, referuar popullatave, nën 
popullatave të kampionuara dhe kampioneve të testuara, sipas përshkrimit të mëposhtëm: 
Përshkrimi i çështjeve kryesore: 
a- Nga auditimi mbi vlerësimin doganor të mallrave rezultoi se nga strukturat përgjegjëse, 
nuk janë ndjekur hapë pas hapi metodat e vlerësimit doganor lidhur me mallrat e importuar 
në Republikën e Shqipërisë sipas kërkesave të kuadrit rregullator në fuqi lidhur me 
vlerësimin e mallrave, në zbatim të neneve 65-71 të Kodit Doganor, konkretisht: 
- është pranuar transaksioni dhe për raste kur vlerat e artikujve kanë qenë nën referencë, edhe 
                                                        
1Opinioni i modifikuar, i cilësuar/kualifikuar: Audituesi duhet të shprehë një opinion tëkundërt: kur audituesi 
ka marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit dhe arrin në përfundimin se anomalitë apo 
rastet e mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, janë materiale, por jo të përhapura. 
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pse dokumentacioni bashkëngjitur praktikave doganore nuk justifikonte metodën e përdorur; 
- është bërë ndërhyrje duke mos e pranuar transaksionin por masa e ndërhyrjes nuk ka qenë 
në nivelet e operatorëve të tjerë për të njëjtin artikull nga e njëjta origjinë, apo në nivelin e 
vlerave të të dhënave të disponueshme; 
- bazuar në të dhënat e sistemit Oracle, në dokumentacionin bashkëlidhur praktikave 
doganore, në notat shpjeguese të Nomenklaturës së Kombinuar të Mallrave (NKM), si dhe 
shfrytëzimit të të dhënave të internetit lidhur me mallrat e deklaruara, disa praktika doganore 
rezultojnë me keqklasifikim të kodit tarifor të artikujve të importuar, me pasojë shmangien e 
detyrimeve doganore; 
- u konstatuan raste të mospagimit të taksës kombëtare të ambalazhit plastik dhe raste të mos 
pagesës së taksës kombëtare të akcizës sipas shpjegimeve të ligjit 61/2012 “Për Akcizat në 
RSH”.  
Sa më sipër janë krijuar dhe përllogaritur të ardhura të munguara në buxhetin e shtetit në 
vlerën 135,943 mijë lekë për periudhën e audituar 2019-2020. 
 

b- Nga auditimi i dosjeve fizike të kontrolleve të përzgjedhura, u konstatua se në të gjitha 
rastet, nuk gjendej vendimi i marrë nga Dega Doganore përkatëse, në disa raste u konstatua 
tejkalim i afateve ligjore të përcaktuara në kryerjen e kontrollit dhe vendimmarrjen e 
strukturave drejtuese: 
- Nga auditimi i dokumentacionit në lidhje me procedurat e ndjekura nga Drejtoria e Tarifës 
dhe Origjinës gjatë procedurës së lëshimit të autorizimeve u konstatuan veprime jo në 
përputhje me përcaktimet ligjore, duke sjellë si pasojë lindjen e detyrimeve doganore të 
shmangura të TVSH-së në vlerën 45,564 mijë lekë për dy rast autorizimi të përjashtimit të 
TVSH; 
- Nga auditimi i procedurave doganore gjatë mbikëqyrjes së regjimeve doganore ekonomike 
rezultuan veprime që kanë sjelle pasoja në mosrespektim të afateve dhe sasive autorizuese që 
lidhen me veprimtarinë e operatorëve ekonomike që janë autorizuar të operojnë në fushën e 
regjimeve doganore ekonomike të përpunimit aktiv dhe pasiv, si dhe regjimeve doganore 
ekonomike, për periudhën e auditimit në vlerën totale 1,126 mijë lekë;  
- Nga auditimi i përputhshmërisë së procedurave të ndjekura nga Drejtoria e Kontrolleve të 
Akcizës dhe Paszhdoganimit (aposteriori), referuar kërkesave të kuadrit rregullator në fuqi, 
në 30 raste u konstatuan të ardhura të munguara në vlerën 14,018,646 mijë lekë, të cilat 
përbëhen nga detyrime doganore në vlerën 3,522,156 mijë lekë dhe penalitete në vlerën 
10,496,491 mijë lekë; 
Përgjegjësitë e Drejtuesve të Drejtorisë së Përgjithshmë të Doganave:  
Strukturat drejtuese të DPD, janë përgjegjëse për realizimin e të ardhurave doganore, në 
përputhje me politikat, ligjet dhe rregulloret e aplikuara (kriteret e vlerësimit).  
Ato janë përgjegjëse për zbatimin e gjithë kuadrit rregullator në fushën e vlerësimit doganor 
të mallrave, mbikëqyrjen doganore të regjimeve ekonomike, (Magazinat Doganore dhe 
Magazinat Fiskale), menaxhimin e borxhit doganore, nxjerrjen e vendimeve etj.  
Gjithashtu, strukturat drejtuese të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave janë përgjegjëse 
funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, hartimin e procedurave, aktiviteteve të 
kontrollit, gjurmës së auditimit për të aktivitet kryesore të saj. 
Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH mbi Auditimin e Përputhshmërisë: 
Objektivi i audituesit të jashtëm publik lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme3, nëse 
veprimtaria e subjektit të audituar është zhvilluar në përputhje me kriteret e paracaktuara, si 
dhe për të konkluduar me një raport auditimi që përfshin një opinion. Siguria e arsyeshme 
është një nivel i lartë sigurie, por nuk garanton që auditimi i kryer në përputhje me standardet 

                                                        
3ISA 200-ISSAI 1200  Objektivi i audituesit është të ofrojë siguri të arsyeshme nëse pasqyrat si një e tërë nuk përmbajnë anomali materiale, 
raste mashtrimi ose gabime, si edhe të raportojë mbi këto pasqyra përsa i takon gjetjeve të tij/saj. 
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mundëson identifikimin e çdo gabimi apo anomalie që mund të ekzistojë. Përveç standardeve 
ISSAI, audituesi i KLSH, gjithashtu aplikon edhe gjykimin dhe skepticizmin e tij profesional 
në punën audituese.  
Auditimi identifikon çështjet më të rëndësishme lidhur me zbatueshmërinë e kritereve të 
vlerësimit, kuadrin ligjor dhe rregullator nga ana e subjektit, me përjashtim të rasteve kur 
kuadri ligjor nuk lejon vënien në dispozicion të tyre për publikun ose në raste të rralla kur 
vetë ne vendosim që këto çështje nuk duhet të përfshihen në raport për shkak të pasojave 
negative që publikimi i tyre mund të sjellë në publikun e gjerë. 

 
 
II. HYRJA 

 
Mbështetur në Ligjin 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e 
KLSH”, në zbatim të Projektit dhe Programit të Ri-Auditimit nr. 511/1 prot., datë 14.05.2021, 
i ndryshuar, miratuar nga Kryetari i KLSH, nga data 17.05.2021 deri në datë 12.11.2021, në 
subjektin “Drejtoria e Përgjithshme e Doganave”, për periudhën nga 01.01.2019 deri në 
31.12.2020 u krye auditimi “Auditim Përputhshmërie” nga Grupi i Auditimit me përbërje: 
 

1. V.  K, Përgjegjës Grupi; 
2. T.A, Auditues; 
3. B.P, Auditues; 
4. E. M, Auditues; 
5. A. G, Auditues; 
6. G. T, Auditues. 

 
Kontrolli i Lartë i Shtetit (këtu e në vazhdim KLSH) ushtroi “Auditim Përputhshmërie” në 
Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave (këtu e në vazhdim: DPD), duke i kushtuar 
vëmendjen e posaçme çështjeve që lidhen me realizimin e të ardhurave dhe zbatimin e 
legjislacionit doganor. Auditimi u krye mbi bazë risku me zgjedhje, për vlerësimin e saktësisë 
së aktiviteteve dhe transaksioneve financiare, çështjeve që lidhen me organizimin dhe 
mbajtjen e kontabilitetit, vlerësimin e saktësisë së informacioneve në të gjitha aspektet 
materiale në përputhje me kuadrin ligjor e rregullator mbi bazën e të cilit ushtron 
veprimtarinë DPD. 
 
Titulli: Auditim Përputhshmërie 
 
Marrësi: Drejtoria e Përgjithshme e Doganës 
 
II.1.Objektivat dhe qëllimi 
- Qëllimi i auditimit është vlerësimi objektiv, profesional e i pavarur i përputhjes së 
veprimeve procedurale, administrative, ekonomike e financiare, me kriteret dhe kërkesat e 
legjislacionit në fuqi dhe përcaktimet në marrëveshjet ndërkombëtare në lidhje me liritë dhe 
kufizimet në sistemin doganor, vlerësimi dhe evidentimi i shkeljeve të parimeve të 
ligjshmërisë dhe menaxhimit të shëndosh financiar si dhe shfrytëzimin me eficencë, 
efektivitet dhe ekonomicitet të pasurisë shtetërore dhe fondeve publike. 
- ObjektivatDhënia e opinionit mbi përputhshmërinë e zbatimit të Kodit Doganor dhe kuadrit 
mbështetës në fuqi në mbledhjen e të ardhurave doganore, si dhe realizimin e aktivitetetit në 
përmbushje të misionit që ka struktura e DPD, lidhur me realizmin e këtyre të ardhurave. 
 
II.2.Identifikimi i çështjes 
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Veprimtaria e personelit doganor të DPD, realizohet në përputhje me: Ligjin nr. 102/2014, 
datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”; Ligjin nr. 8474 datë 14.04.1999 
“Për miratimin e Nomenklaturës dhe të Tarifës Doganore”, i ndryshuar; Ligjin nr. 61/2012, 
datë 24.05.2012 “Për Akcizat në RSH”, i ndryshuar; VKM-së nr. 651, datë 10.11.2017 “Për 
dispozitat zbatuese të Ligjit nr. 102/2014 ‘Kodi i Republikës së Shqipërisë’”, i ndryshuar; 
Urdhërave dhe Udhëzimeve të MFE dhe DPD, si dhe detyrave funksionale të përcaktuara në 
Rregulloret e nxjerra dhe të miratuara për mirëfunksionimin e Administratës Doganore. 
Veprimtaria e Drejtorisë së Përgjithsme të Doganave, në bashkërendim me strukturat e 
varësisë, realizon kontrollin dhe përputhshmërinë e deklarimeve dhe procedurave të kryera 
nga operatorë ekonomikë sipas legjislacionit të fushës. Aktivitetet që do të jenë objekt 
vlerësimi nga ana e grupit të auditimit, janë parashikuar sipas drejtimeve të miratuara nga 
Kryetari i KLSH-së, në Programin e Auditimit nr. 511/1 prot., datë 14.05.2021, i ndryshuar. 
II.3. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese 
Drejtori i Përgjithshëm i DPD (Përgjegjës Menaxherial i Institucionit) është përgjegjës për 
vendosjen dhe përmbushjen e qëllimeve dhe të objektivave të njësive publike, nëpërmjet 
krijimit të një sistemi të përshtatshëm dhe efektiv të menaxhimit financiar dhe kontrollit, si 
dhe përdorimit të fondeve publike, në mënyrë të ligjshme, me ekonomi, efektivitet dhe 
efiçencë.Për të siguruar administrim efektiv dhe përmbushjen e misioneve, kompetencave 
dhe detyrave funksionale të administratës doganore, bashkëpunon dhe bashkërendon punën 
nëpërmjet zëvendësdrejtorëve dhe drejtuesve që ka në varësi të drejtëpërdrejtë. 
Zëvendësdrejtorët e Përgjithshëm të Doganave (nëpunësi autorizues) janë përgjegjës për 
zbatimin e legjislacionit doganor sipas funksioneve dhe përgjegjësive të përcaktuara për të 
siguruar një administrim të efektshëm si dhe drejton, bashkërendon punën dhe mbikëqyr 
veprimtarinë e kryer nga drejtoritë e departamentit që mbulon. 
Drejtorët e Drejtorive së bashku me sektorët përkatës (nëpunësi zbatues)janë përgjegjës për 
zbatimin e legjislacionit doganor sipas funksioneve dhe përgjegjësive të përcaktuara në 
rregulloren e brendshme të DPD në të cilën janë përcaktuar edhe detyrat sipas pozicioneve të 
punës. 
 
II.4.Përgjegjësitë e audituesve 
Për auditimin e përputhshmërisë: Përgjegjësit e audituesit, lidhen me faktin e marrjes së 
sigurisë së arsyeshme, në dhënien e një vlerësimi objektiv, profesional e të pavarur, nëse 
aktivitetet, transaksionet dhe informacioni përputhen, në të gjitha aspektet materiale, me 
kriteret e paracaktuara si: rregullat, ligjet, politikat, kodet e vendosura apo termat dhe kushtet, 
mbi të cilat është rënë dakord, ku mund të përmendim si burim të këtyre kritereve: standarde, 
ligje, vendime të Këshillit të Ministrave, rregullore, marrëveshje, instrumente të tjerë që 
përmbajnë rregulla se si duhet të menaxhohen transaksionet dhe zbatohen buxhetet, etj. 
ISSAI 4000 përcakton se, audituesit publikë duhet të përgatisin raportin e auditimit bazuar në 
parimet e plotësisë, objektivitetit, afatit, saktësisë dhe kundërshtimit. Më konkretisht: 
Parimi i Plotësisë, kërkon që audituesi të marrë parasysh të gjitha dëshmitë e provat 
përkatëse të auditimit si dhe të trajtojë të gjithë informatat dhe evidencat e duhura e të 
mjaftueshme para se të lëshojë raportin e angazhimit;  
Parimi i Objektivitetit, kërkon që audituesi të zbatojë gjykimin dhe skepticizmin profesional 
për t’u siguruar që raporti është faktikisht i saktë, dhe se gjetjet e konkluzionet janë të 
paraqitura në mënyrën e duhur, të drejtë dhe të ekuilibruar;  
Parimi i Afatit nënkupton përgatitjen e raportit në kohën e duhur, pasi vetëm në këtë mënyrë 
ai është i rëndësishëm për përdoruesit e synuar;  
Parimi i Kundërshtimit ose Kontradiksionit, nënkupton përfshirjen e komenteve nga subjekti 
përgjegjës në formën e përshtatshme, duke u përgjigjur dhe vlerësuar për këto reagime dhe 
komente. 
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II.5.Kriteret e vlerësimit 
Standardet e Auditimit: 
§ Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (ISSAI) të INTOSAI-t.  
§ Praktika të mira të fushës si: Manuali i Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë të 

Gjykatës Evropiane të adituesve;  
§ Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, INTOSAI "Për implementimin e Standardeve 

Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI mbi Auditimin e përputhshmërisë" etj.  
§ Manuali i Auditimit të Përputhshmërisë, KLSH me ndryshime; 
§ Rregullat, Udhëzimet e KLSH-së, etj.. 
Akte ligjore: 
§ Marrëveshjet e Republikës së Shqipërisë me vendet e tjera të EU apo NEU lidhur me 

trajtimin preferencial të mallrave etj.; 
§ Ligji nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Kontrollin e Lartë të Shtetit”;  
§ Ligji nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”;  
§ Ligjet vjetore “Për miratimin e Nomenklaturës dhe të Tarifës Doganore”; 
§ Ligji nr. 61, datë 24.05.2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; 
§ Ligji nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”; 
§ Ligji nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”;  
§ Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”;  
§ Ligji nr. 9720 datë 23.04. 2007, i ndryshuar nr. 114/2015, dt. 22.10.2015 “Për auditimin e 

brendshëm në sektorin publik”; 
§ Ligji nr. 44/2015, “Kodi i Procedurës Administrative të Republikës së Shqipërisë”;  
Akte nënligjore 
§ VKM nr. 651 datë 10.11.2017 “Për Dispozitat Zbatuese të KD”;  
§ VKM nr. 612, datë 05.09.2012 “Për Dispozitat zbatuese të ligjit Për Akcizat”, i 

ndryshuar; 
§ VKM nr. 115, datë 05.03.2014 “Për përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të 

rregullave për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen në komisionin disiplinor në shërbimin 
civil”. 

Udhëzime, Urdhra dhe Rregullore 
§ Udhëzimi nr. 3 datë 23.01.2018i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Për vlerësimin 

e mallrave për qëllime doganore”;  
§ Udhëzimi nr. 5 datë 26.01.2018; 
§ Rregullore e Brendshme “Mbi organizimin dhe funksionimit administrativ të KLSH-së”, 

miratuar me vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr. 85, datë 30.06.2015 e ndryshuar; 
§ Rregullore “Mbi Procedurat e auditimit në KLSH”, miratuar me vendimin nr. 63, datë 

22.06.2020 të Kryetarit të KLSH-së; 
§ Aktet ligjore dhe nënligjore të MFE, si dhe vendimet teknike të DPD, dalë në zbatim të 

Ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”. 
 
II.6.Standardet e auditimittë aplikuara në kryerjen e punës 
Auditimi u bazua në: 
- Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të 
Lartë të Shtetit”; 
- Manualin e Auditimit të përputhshmërisë, miratuar me Vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr. 
66, datë 23.06.2020, referenca të tjera ligjore, si dhe; 
- në kërkesat e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit (ISSAI 100, ISSAI 400 & ISSAI 
4000) të INTOSAI-t;  
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Gjithashtu janë zbatuar dhe aplikuar standardet si më poshtë: 
ISSAI-140 “Sigurimin e cilësisë”  
Gjatë gjithë fazave të auditimit, ka funksionuar sistemi i mbikëqyrjes dhe sigurimit të 
cilësisë, në zbatim të ISSAI 140 dhe Rregullores së Procedurave të Auditimit në KLSH, neni 
36 “Kontrolli i Cilësisë për Raportin Përfundimtar”, për të marrë siguri të arsyeshme, për 
dhënien e opinionit: 
- Grupi i auditimit, ka vepruar në në përputhje me standardet profesionale dhe kërkesat e 

zbatueshme ligjore dhe rregullatore;  
- Grupi i auditimit, në mënyrë individuale dhe kolektive ka patur kompetencën e 

nevojshme profesionale për të kryer auditimin; 
- Grupi i punës, është mbikëqyrur nga Përgjegjësi i Grupit, Kryeaudituesi dhe Drejtori i 

Departamentit, për t’u siguruar që auditimi është kryer në përputhje me standardet 
përkatëse profesionale. 

ISSA 130 “Kodin Etik” 
Grupi i auditimit, gjatë punës audituese në terren vepruar në përputhje me Kodin Etik, duke 
reflektuar:  
- Integritet.  
- Pavarësi, objektivitet, paanshmëri.  
- Ruajtjen e sekretit profesional.  
- Kompetencat dhe kujdesin e duhur.  
- Sjelljen profesionale. 
ISSAI “Risku”, “Materialiteti” dhe “Dokumentimi”, sipas ISSAI 100 “Parimet themelore 
të Auditimit në Sektorin Publik”; ISSAI 400 “Parimet themelore të Auditimit të 
Përputhshmërisë” ISSAI 4000 “Standardet e Auditimit të Përputhshmërisë”, etj. 
 
II.7. Metodat e auditimit 
Metodat dhe teknikat e kontrollit të përdorura nga audituesit gjatë auditimit konkluduan në 
metodologjinë e aplikuar gjatë planifikimit në auditimin e të dhënave të siguruara nga vetë 
subjekti. Objektivi i audituesve ishte identifikimi dhe vlerësimi i risqeve e anomalive 
materiale në realizimin e të ardhurave doganore duke përfshirë:  
- Verifikimi i transaksioneve duke marrë informacion shtesë nga burime të tjera 

verifikuese; 
- Intervistimi i personelit që ka pasur role thelbësore dhe specifike në subjektin që u 

auditua; 
- Raporte dhe informacione nga shfrytëzimi i raporteve/ informacioneve që lidhen direkt 

me objektivat e auditimi; 
- Teknika të ndryshme të ekzaminimeve të raporteve të përpunuara në sistemin ORACLE, si 

dhe Assycuda ŴORLD duke përdorur metodat e ekzaminimit kryq, rishikimit analitik, 
shqyrtimit të dokumentacionit, metodën e krahasimit të mallrave të njëjtë të deklaruar 
brenda të njëjtës degë doganore por jo vetëm, si dhe një kombinim teknikash si, shqyrtimi 
i dokumentave justifikuese dhe krahasimi me dokumentin bazë dhe ekzaminimi analitik 
(auditimi i vërtetësisë, rakordimet, krahasimet). 

 
 
II.8. Dokumentimi i auditimit4 
 
Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit i mjaftueshëm për të mundësuar dhe 
kuptuar natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit të kryera në përputhje me 
                                                        
4ISSAI 400, paragrafi 48. 



12 
 

standardet përkatëse dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatore, rezultatet e këtyre 
procedurave dhe evidencat e marra të auditimit, si dhe çështje të rëndësishme, që dolën gjatë 
auditimit, përfundimet e arritura në drejtim të tyre dhe gjykimet e rëndësishme profesionale të 
bëra në arritjen e këtyre konkluzioneve. Ky dokumentacion u konsiderua i përshtatshëm dhe i 
rëndësishëm për të konfirmuar dhe mbështetur opinionet dhe raportin e audituesve dhe 
shërbeu si një burim informacioni për përgatitjen e tyre. Në përfundim të auditimit në terren 
mbi bazën e të dhënave të grumbulluara, u përgatit Projekt Raporti i Auditimit dhe më tej 
Raporti Përfundimtar i Auditimit. 
 
III.PËRSHKRIMI I AUDITIMIT 
 
III.1. Informacioni i përgjithshëm mbi subjektin nën auditim (DPD) 
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, është një njësi funksionale që varet në mënyrë të 
drejtpërdrejtë nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë në Republikën e Shqipërisë. DPD ka 
në varësi të saj 17 Degë Doganore që operojnë në territorin e RSH, të cilat kryejnë 
operacione të deklarimit dhe zhdoganimit. Misioni i Administratës Doganore Shqiptare është 
të ruajë interesat financiarë dhe ekonomikë të Shqipërisë, të garantojë sigurinë dhe mbrojtjen 
e shoqërisë dhe të partnerëve tanë të biznesit duke u mbështetur në menaxhimin e riskut dhe 
kontrolle efikase dhe efektivetë lehtësojë tregtinë duke implementuar metoda dhe teknologji 
moderne pune dhe të bashkëpunojë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar me të gjithë aktorët 
përkatës. 
Kuadri rregullator nga e cila udhëhiqet administrata e DPD, është legjislacioni doganor ku 
respektivisht detyrat funksionale sipas funksionit organik janë sanksionuar në Rregulloret e 
Brendshme të miratuara nga MFE. 
Autoritet Doganore kanë si objektiva kryesore: 
Sigurimin e mbledhjes korrekte dhe të efektshme të detyrimeve dhe taksave nëpërmjet rritjes 
së eficencës ne punë të stafit doganor, zbatimin korrekt të legjislacionit, uljen e kohës së 
përpunimit të deklaratës doganore, duke ulur njëkohësisht dhe kostot shtesë të operatorëve 
ekonomikë që kryejnë veprime doganore në këtë pikë doganore; 
Rritjen e cilësisë së shërbimit ndaj udhëtareve dhe subjekteve që operojnë nëpër Degë 
Doganore duke krijuar lehtësi në lëvizje, e kontroll eficient duke synuar uljen e evazionit 
fiskal nëpërmjet zbulimit dhe ndëshkimit të shkeljeve doganore sipas legjislacionit në fuqi. 
 
Për institucionin tonë, kryerja e këtij auditimi, ka rëndësi lidhur me identifikimin dhe 
vlerësimin e risqeve dhe anomalive materiale me pasojë të ardhura të munguara në Buxhetin 
e Shtetit, duke krijuar kështu bazën për hartimin dhe implementimin e përgjigjeve kundrejt 
risqeve të vlerësuara të gabimeve materiale që konsistoi në vlerësimin e kontrolleve të 
brendshmë në institucion sa i takon: (a) hartimit; (b) implementimit; dhe (c) funksionimit të 
të 5-të komponentëve të kontrollit të brendshëm. 
 
2. Objekti, qëllimi dhe fushëveprimi i auditimit: 
Objekti i auditimit: Auditimi i përputhshmërisë:Dhënia e opinionit mbi përputhshmërinë e 
zbatimit të Kodit Doganor dhe kuadrit mbështetës në fuqi në mbledhjen e të ardhurave 
doganore, si dhe realizimin e aktivitetit në përmbushje të misionit që ka struktura e DPD, 
lidhur me realizmin e këtyre të ardhurave. Ky opinion bazohet në vlerësimin e procedurave 
në mbledhjen e të ardhurave doganore. 
Qëllimi i auditimit është vlerësimi objektiv, profesional e i pavarur i përputhjes së 
veprimeve procedurale, administrative, ekonomike e financiare, me kriteret dhe kërkesat e 
legjislacionit në fuqi dhe përcaktimet në marrëveshjet ndërkombëtare në lidhje me liritë dhe 
kufizimet në sistemin doganor, vlerësimi dhe evidentimi i shkeljeve të parimeve të 
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ligjshmërisë dhe menaxhimit të shëndosh financiar si dhe shfrytëzimin me eficencë, 
efektivitet dhe ekonomicitet të pasurisë shtetërore dhe fondeve publike nëpërmjet të kuptuarit 
të njësisë dhe mjedisit të saj, duke përfshirë kontrollin e brendshëm të njësisë dhe duke 
krijuar kështu bazën për hartimin dhe implementimin e përgjigjeve kundrejt risqeve të 
vlerësuara dhe gabimeve materiale (ISSAI 4100, ISSAI 4000 dhe ISSAI 1315)5 dhe hartimi i 
raportit të auditimit mbi bazën e vlerësimeve të gjetjeve dhe dhënia e rekomandimeve për 
përmirësimin e punës në të ardhmen, mbështetur mbi evidenca të besueshme, të mjaftueshme 
dhe përkatëse.  
Fushëveprimi i auditimit ka qënë: auditimi i të ardhurave të realizuara nga Administrata 
Doganore; auditimi i procedurave të deklarimeve doganore të subjekteve që operojnë pranë 
kësaj administrate në fushën e importit, eksportit, regjimeve ekonomike, akcizës. 
 
III.2. REZULTATET E AUDITIMIT SIPAS DREJTIMEVE TË AUDITIMIT: 
Auditimi mbi planifikimin dhe realizimin e të ardhurave doganore. Veprimtaria e 
drejtorive me impakt në realizimin e të ardhurave doganore. 
 
III.2.1.Auditimi i përputshmërisë së procedurave të ndjekura nga Drejtoria Teknike e 
Akcizës dhe Drejtoria e Procedurave Doganore, referuar kërkesave të kuadrit 
rregullator në fuqi. 
 
Më hollësisht rezultatet e auditimit për këtë çështje paraqiten si më poshtë vijon: 
Konstatohet se Drejtoria e Procedurave Doganore, është një drejtori pjesë integrale e 
Departamentit Teknik pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave. Kjo drejtori përbehët 
nga dy sektorë: 
v Sektori i Procedurave dhe Rregjimeve Doganore. 
v Sektori i Lehtësimeve Doganore, Tranziteve, dhe Informimit të Operatorëve. 

Veprimtaria e kësaj drejtorie është e fokusuar në shërbime të ndryshme operuese që lidhen 
me procedura doganore, lëshimin e autorizimeve për procedurat doganore të kërkuara, 
administron rregullat për lëvizjen e mallrave dhe të bagazheve brenda territorit doganor të 
RSH, deklaratat përmbledhëse, dokumentet për magazinimin e përkohshëm të mallrave dhe 
deklarimin doganor. Administron rregullat për transitin ndërkombëtar, procedurat e vendosjes 
në qarkullim të lirë procedurat e transitit, të regjimeve doganore të përpunimit aktiv dhe 
pasiv, të përpunimit nën kontroll doganor, të lejimit të përkohshëm, procedurat e magazinimit 
doganor, zonat e lira dhe magazinat e lira. Administron rregullat e furnizimit të “Duty Free 
Shops”, furnizimet dhe pajisjet për përdorim në bord të mjeteve të transportit, ndalime dhe 
kufizime të tjera. Administron rregullat si dhe procedurat dhënies së garancisë, të monitorimit 
dhe të zhbllokimit të tyre. Nxjerr Udhëzime në lidhje me sistemet e të dhënave, të 
formularëve, të regjistrave në lidhje me procedurat doganore. 
 
v Veprimtaria e Sektori i Procedurave dhe Rregjimeve Doganore 

Gjatë vitit ushtrimor 2019, Sektori i Procedurave Doganore ka kryer veprimtari autorizuese 
për subjekte dhe operatorë të rinj tregtarë si më poshtë vijon: 

- Autorizime për Regjimin e Magazinimit Doganor në total – 11 (Magazina Doganore 
Publike 3 dhe Magazina Doganore Private 8); 

- Autorizime për Regjimin e Magazinimit të Përkohshëm në total – 3; 
- Autorizime për Regjimin e Përpunimit Aktiv në total – 810; 
- Autorizime për Regjimin e Lejimit të Përkohshëm me përjashtim të pjesshëm në total 

– 290; 
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- Autorizime për Regjimin e Përpunimit Pasiv në total – 44; 
- Licenca për Angjeci Doganore në total - 5; 
- Licenca për Agjentë Doganore në total – 58; 
- Autorizime për Deklaruesë të Drejtëpërdrejtë në total – 13. 

 
Ndërsa gjatë vitit ushtrimor 2020, Sektori i Procedurave Doganore ka kryer veprimtari 
autorizuese për subjekte dhe operatorë të rinj tregtarë si më poshtë vijon: 

- Janë shqyrtuar dhe miratuar 141 autorizime për regjimin të lejimit të Përkohshëm me 
përjashtim të pjesshëm. 

- Janë shqyrtuar dhe miratuar 742 autorizime për Regjim Përpunimi Aktiv. 
- Janë shqyrtuar dhe miratuar 38 autorizime për Regjim Përpunimi Pasiv. 
- Janë shqyrtuar dhe miratuar 15 autorizime për Regjimi Magazinimi Doganor. 
- Janë shqyrtuar dhe miratuar 5 autorizime për Regjimi Magazinimi të Përkohshëm. 
- Janë shqyrtuar dhe miratuar 6 autorizime për Zona të Lira. 
- Janë shqyrtuar 383 shkresa për ndryshime në autorizimie dhe Degëve Doganore. 
- Janë përditësuar në sistem 2603 autorizime për regjime të posaçme. 
- Janë kthyer 1102 përgjigje nëpërmjet email-it nga Sektori i Procedurave. 
- Janë regjistruar 2686 NIPTE të reja në Sistem. 
- Janë hapur kompetencat sipas kërkesave të Degëve Doganore. 
- Janë kthyer 350 përgjigje nëpërmjet email-it nga Sektori i Lehtësimeve Doganore. 
- Janë shqyrtuar dhe miratuar 121 autorizime për Përjashtim nga rregulli i kompetencës 

territoriale. 
- Janë asistuar Operatorët Ekonomik për plotësimin e dokumentacionit për OEA dhe 

aktualisht janë 11 aplikime për marrjen e statusit OEA, ndër të cilat 5 prej tyre janë në 
proces të përgatitjes së autorizimit. 

 
 
Nga auditimi i dosjeve fizike të autorizimeve të lëshuara, u konstatua si më poshtë vijon: 
- Në lidhje me autorizimin nr. 20181002/21551/1, që i përket subjektit “I.N.C.A. N.F, i 
cili mbikqyret nga Dega Doganore Lezhë, me personelin doganor mbikqyrës u konstatua se 
janë kryer procedura doganore të hedhjes në qarkullim të mbetjeve sipas procedurës 9351, në 
sasinë 849,953 kg dhe u konstatua një diferencë prej 423,616 kg mall i rieksportuar me tepër 
sesa mallrat e hyra në regjimin e Përpunimit Aktiv, si dhe procedura doganore për mallra të 
nxjerra nga rregjimi në trajtën e firove për asgjësim bazuar edhe në ligjin nr. 10463, datë 
22.09.2011 “Për menaxhimin e mbetjeve të integruara”, për periudhën e auditimit dhe në 
përfundim të verifikimeve doganore që do të rezultojnë në shkelje të procedurave doganore të 
sanksionohen bazuar në nenin 23, 74, 224, 250, 251, 256 të ligjit nr. 102/2014, datë 
31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë” për çdo rast specifik të konstatuar në 
parregullsi ligjore të Udhëzimit nr. 1, datë 06.09.2012 “Për zbatimin praktik të Regjimit të 
Përpunimit Aktiv”, VKM nr 651 datë 19.11.2017 “Dispozitat Zbatuese të Kodit Doganor” nr. 
10463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e mbetjeve të integruara”. 
 
- Në lidhje me autorizimin nr. 20180425/9378/1, të përfituar nga subjekti S.SH SHPK i 
cili mbikqyret nga Dega Doganore Vlorë, u konstatua se janë kryer procedura doganore të 
hedhjes në qarkullim të mbetjeve sipas procedurës 9351, në sasinë 82,733 kg, për të cilat 
duhen verifikuar procedura doganore për mallra të nxjerra nga rregjimi në trajtën e firove për 
asgjësim bazuar edhe në ligjin nr. 10463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e mbetjeve të 
integruara”, për periudhën e auditimit dhe në përfundim të verifikimeve doganore që do të 
rezultojnë në shkelje të procedurave doganore që sanksionohen bazuar në nenin 23, 74, 224, 
250, 251, 256 të ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së 
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Shqipërisë”, i ndryshuar, për çdo rast specifik të konstatuar në parregullsi ligjore të 
Udhëzimit nr. 1, datë 06.09.2012 “Për zbatimin praktik të Regjimit të Përpunimit Aktiv”, 
VKM nr 651 datë 19.11.2017 “Dispozitat Zbatuese të Kodit Doganor”, Ligjit nr. 10463, datë 
22.09.2011 “Për menaxhimin e mbetjeve të integruara” dhe është konstatuar një diferencë 
prej 226,419,579 lekë, vlerë ndërmjet mallit të rieksportuar dhe mallit të hyrë në import. 
 
- Në lidhje me autorzimin nr. 20180530/12386/1, të përfituar nga subjekti F. SHPK, i cili 
mbikqyret nga Dega Doganore Tiranë, u konstatua se janë kryer procedura doganore të 
hedhjes në qarkullim të mbetjeve sipas procedurës 9351 dhe rezulton një diferencë prej 
22,806 kg mall i rieksportuar me tepër sesa mallrat e hyra në Regjimin e Përpunimit Aktiv 
(RPA), si dhe sasia prej 66,510 kg mallrat e natyrës MBETJE për të cilat duhen verifikuar 
procedura doganore për mallra e nxjerra nga rregjimi në trajtën e firove për asgjësim bazuar 
edhe në ligjin nr. 10463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e mbetjeve të integruara”, për 
periudhën e auditimit dhe në përfundim të verifikimeve doganore që do të rezultojnë në 
shkelje të procedurave doganore të sanksionohen bazuar në nenin 23, 74, 224, 250, 251, 256 
të ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë” për cdo 
rast specifik të konstatuar në parregullsi ligjore të Udhëzimit nr. 1, datë 06.09.2012 “Për 
zbatimin praktik të Regjimit të Përpunimit Aktiv”, VKM nr 651 datë 19.11.2017 “Dispozitat 
Zbatuese të Kodit Doganor” nr. 10463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e mbetjeve të 
integruara” dhe është konstatuar një diferencë prej 226,419,579 lekë vlerë malli midis mallit 
të rieksportuar dhe mallit të hyrë në import. 
 
- Në lidhje me autorizimin nr. 20180522/10840/1, të përfituar nga subjekti A. SHPK, 
subjekt i cili mbikqyret nga Dega Doganore Korçë, u konstatua si më poshtë se janë kryer 
procedura doganore të hedhjes në qarkullim të mbetjeve sipas procedurës 9351 dhe nuk 
rezulton diferencënë Regjimin e Përpunimit Aktiv (RPA), si dhe sasia prej 1,700,787 kg 
mallrat e natyrës MBETJE, për të cilat duhen verifikuar procedurat doganore për mallra të 
nxjerra nga regjimi në trajtën e firove për asgjësim bazuar edhe në ligjin nr. 10463, datë 
22.09.2011 “Për menaxhimin e mbetjeve të integruara”, për periudhën e auditimit dhe në 
përfundim të verifikimeve doganore që do të rezultojnë në shkelje të procedurave doganore të 
sanksionohen bazuar në nenin 23, 74, 224, 250, 251, 256 të ligjit nr. 102/2014, datë 
31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë” për cdo rast specifik të konstatuar në 
parregullsi ligjore të Udhëzimit nr. 1, datë 06.09.2012 “Për zbatimin praktik të Regjimit të 
Përpunimit Aktiv”, VKM nr 651 datë 19.11.2017 “Dispozitat Zbatuese të Kodit Doganor” nr. 
10463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e mbetjeve të integruara” si dhe është verifikuar një 
diferencë në vlerë malli/pune prej 126,328,147 lekë per mallra të eksportuara. 
 
                                Tabela nr. 1 

Procedura Aktiviteti Pesha 
Vlera 
(lekë) 

3151 
Material 
Eksport 5,156,310 184,677,264 

5100 Material Import 7,611,670 58,349,117 
9951 Mbetje/firo 283,210   
    624,911   
    754,573   
    792,666   
Diferenca   0 126,328,147 

                               Burimi: Të dhëna të DPD të përpunuara nga grupi i auditimit të KLSH 
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- Në lidhje me autorzimin nr. 20180613/12562/2, të përfituar nga subjekti H. SHPK, 
subjekt i cili mbikqyret nga Dega Doganore Vlorë, u konstatua se janë kryer procedura 
doganore të hedhjes në qarkullim të mbetjeve sipas procedurës 9351 dhe nuk rezulton 
diferencenë Regjimin e Përpunimit Aktiv (RPA), si dhe sasia prej 220 kg mallrat e natyres 
MBETJE, si dhe një diferencë në vlerën 39,306,529 lekë ndërmjet vlerës së mallit të 
importuar dhe vlerës së mallit të eksportuar: 
 
                                 Tabela nr. 2 

Procedura Aktiviteti Pesha Vlera 

3151 
Material 
eksport 48,959.31 69,145,184 

5100 Material Import 49,189.58 29,838,655 
9351 Mbetje 138.83 1,357 

  Mbetje 5.27 1,357 
  Mbetje 76.64 684 
  Mbetje 9.53 684 
  Dif/vlere 0 39,306,529 

                                Burimi: Të dhëna të DPD të përpunuara nga grupi i auditimit të KLSH 
 
- Në lidhje me autorizimin nr. 20180622/14178/1, të përfituar nga subjekti R.P, subjekt i 
cili mbikqyret nga Dega Doganore Korçë, u konstatua se janë kryer procedura doganore të 
hedhjes në qarkullim të mbetjeve sipas procedurës 9351 dhe nuk rezulton diferencë në 
Regjimin e Përpunimit Aktiv (RPA) si dhe sasia prej 3,954,040 kg mallrat e natyrës 
MBETJE, për të cilat duhen verifikuar procedura doganore për mallra të nxjerra nga regjimi 
në trajtën e firove për asgjësim bazuar edhe në ligjin nr. 10463, datë 22.09.2011 “Për 
menaxhimin e mbetjeve të integruara” për periudhën e auditimit dhe në përfundim të 
verifikimeve doganore që do të rezultojnë në shkelje të procedurave doganore të 
sanksionohen bazuar në nenin 23, 74, 224, 250, 251, 256 të ligjit nr. 102/2014, datë 
31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë” për cdo rast specifik të konstatuar në 
parregullsi ligjore të Udhëzimit nr. 1, datë 06.09.2012 “Për zbatimin praktik të Regjimit të 
Përpunimit Aktiv”, VKM nr 651 datë 19.11.2017 “Dispozitat Zbatuese të Kodit Doganor” nr. 
10463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e mbetjeve të integruara”, si dhe është verifikuar 
një diferencë në vlerë malli/pune prej 118,801,875 lekë pë mallra të eksportuara, midis vlerës 
se mallit të importuar dhe vlerës së mallit të eksportuar: 
                          Tabela nr. 3 

Procedura Aktiviteti Pesha Vlera (lekë) 

3151 
Materiale 
Eksport 19,967,886 281694681 

5100 
Mayteriale 

Import 23,921,927 162892806 
9951 Firo 390,674   

 
Firo 889,741   

 
Firo 332,383   

 
Firo 475,035   

 
Firo 794,610   

 
Firo 670,396   

 
Firo 401,201   

 
Diferenca 

 
118,801,875 

                        Burimi: Të dhëna të DPD të përpunuara nga grupi i auditimit të KLSH 
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- Në lidhje me autorizimin nr. 20180829/19116/1, të përfituar nga subjekti A.S SHPK, 
subjekt i cili mbikqyret nga Dega Doganore Vlorë, u konstatua se janë kryer procedura 
doganore të hedhjes në qarkullim të mbetjeve sipas procedures 9351 dhe rezulton nje 
diference prej 587 kg mall i parieksportuar sesa mallrat e hyra në Regjimin e Përpunimit 
Aktiv (RPA) si dhe sasia prej 9,696 kg mallrat e natyrës MBETJE për të cilat duhen 
verifikuar procedura doganore për mallra të nxjerra nga regjimi në trajtën e firove për 
asgjësim bazuar edhe në ligjin nr. 10463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e mbetjeve të 
integruara si dhe një diferencë prej 118,801,875 lekë midis vlerës së mallit të importuar dhe 
vlerës së mallit të eksportuar. 
Subjekti A.S SHPK, i cili mbikqyret nga Dega Doganore Vlorë, për diferencën prej 587 kg 
lëndë e pare mall i importuar, duhet ti përllogaritej detyrimi doganor në vlerën 562,815 lekë 
dhe penalitet në masën e njëfishit të detyrimit doganor të paguar, me një detyrim doganor në 
vlerën totale 1,125,631 lekë, bazuar në nenin 23, 74, 224, 250, 251, 256 të ligjit nr. 
102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar. 
 
- Autorizimi nr. 4837/1 prot., datë 27.03.2019, për Magazinë Fiskale Stokimi me kod 
AL03211900121, lëshuar për subjektin A. SHPK me NIPT L62017002H. 
Me anë të shkresës nr. 2130/2, datë 25.02.2019, protokolluar në DPD me nr. 4837, datë 
26.02.2019, Kryetari i Degës Doganore Tiranë z. A.K, ka dërguar pranë Drejtorisë së 
Përgjithshme dokumentacionin për pajisjen me autorizim si depozitues i miratuar të subjektit 
A. SHPK me NIPT L62017002H. 
Sipas kësaj shkrese, Kryetari i DD Tiranë, ka cituar se grupi i punës pasi shqyrtoi 
dokumentacionin përkatës dhe kreu verifikimet fizike në objekt, konkludoi se subjekti mund 
të vazhdojë procedurën e pajisjes me autorizim, si dhe ka dërguar në DPD bashkëlidhur 
shkresës dokumentacionin përkatës të nevojshm për pajisjen e autorizimit. 
Autorizimi nr. 4837/1 prot., datë 27.03.2019, është miratuar nga znj. E.C, znj. A. M(në 
mungesë e porosi të z. Y.K), zv. Drejtori i Përgjithshëm z. A.R dhe në fund nga Drejtori i 
Përgjithshëm znj. B. I. 
Nga verifikimi i dokumentacionit bashkëngjitur këtij autorizimi, konstatohet se konfirmimi i 
vetëm që subjekti nuk ka detyrime ndaj administratës doganore është emaili i datës 
07.03.2019. Pra në momentin e dërgimit të shkresës së DD Tiranë nr. 4837, datë 26.02.2019, 
për vendimmarje në DPD, nuk kishte konfirmim që subjekti nuk ka detyrime ndaj 
administratës doganore, si dhe nga grupi i punës (z. E.T dhe z. R.G, të ngritur me urdhrin e 
Kryetarit të DD Tiranë nr. 2130/1, datë 18.02.2019), nuk është dokumentuar kryera e këtij 
konfirmimi, në kundërshtim me VKM 612, datë 05.09.2012 “Për dispozitat zbatuese të ligjit 
“Për akcizat”“, i ndryshuar, neni 51, pika 4, gërma i, e cila përcakton se: 
4. Kërkesës tip duhet t’i bashkëlidhen dokumentet e mëposhtme: 
i) Konfirmimi se shoqëria nuk ka asnjë detyrim të pashlyer ndaj administratës doganore në 
momentin e aplikimit. 
 
Me anë të shkresës nr. 16093/3 prot., datë 27.07.2019 “Modifikim autorizimi”, drejtuar 
Degës Doganore Tiranë, Drejtori i Përgjithshëm i Doganave z. A.Gj, në vijim të 
dokumentacionit dhe opinionit të dërguar nga DD Tiranë me shkresat nr. 16039, datë 
17.06.2019 dhe nr. 16039/2, datë 12.07.20190, ka modifikuar autorizimin për subjetin A. 
SHPK, duke shtuar në llojet e produkteve të akcizës edhe kategorinë Ë300 “Verë spumante, 
shampanja dhe pijet e fermentuara dhe të gazuara”. 
 
- Autorizimi nr. 25930/1 prot., datë 25.11.2019, për Magazinë Fiskale Stokimi me kod 
AL03211900448, lëshuar për subjektin V.S me NIPT K..... 
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Autorizimi nr. 25930/1 prot., datë 25.11.2019, është miratuar nga znj. A.M, znj. D.P, z. A.A 
dhe në fund nga Drejtori i Përgjithshëm z. Gj.B. Autorizimi është lëshuar në zbatim të 
Relacionit shpjegues bashkëngjitur tij datë 05.11.2019, sipas të cilit pranohet se subjekti ka 
detyrime të pashlyera doganore, por që është në proces gjyqësor për to (ka fituar në shkallë të 
parë dhe është në proces apelimi), ku për këtë detyrim ka lëshuar garancinë nr. 0011555, datë 
01.04.2019, në vleërën 3,500,000 lekë, çelur pranë shoqërisë së sigurimit A. SHA. Në këto 
kushte, si dhe në zbatim të nenit 44, të Ligjit 102/2014 “Kodi doganor i Republikës së 
Shqipërisë”, i ndryshuar, i kanë rekomanduar Drejtorit të Përgjithshëm të DPD, miratimin e 
autorizimit për subjektin V.S me NIPT K..... 
Për sa më sipër, edhe pse subjekti ka sjellë garancinë për detyrimet për të cilat është në proces 
gjyqësor, sërish është në kushtet kur nuk plotëson kriterin e detyrimeve të pashlyera ndaj 
administratës doganore, për marrjen e autorizimit, në kundërshtim me VKM 612, datë 
05.09.2012 “Për dispozitat zbatuese të ligjit “Për akcizat”“, i ndryshuar, neni 51, pika 4, 
gërma i, e cila përcakton se: 
4. Kërkesës tip duhet t’i bashkëlidhen dokumentet e mëposhtme: 
i) Konfirmimi se shoqëria nuk ka asnjë detyrim të pashlyer ndaj administratës doganore në 
momentin e aplikimit. 
 
-. Autorizimi nr. 29289/1 prot., datë 13.12.2019, për Pritës i Regjistruar me kod 
AL03211900448, lëshuar për subjektin Xh.Xh me NIPT L92109004M. 
Autorizimi nr. 29289/1 prot., datë 13.12.2019, është miratuar nga z. A. F, znj. A.M, z. B.F, z. 
A.A dhe në fund nga Drejtori i Përgjithshëm z. Gj.B. Ky autorizim është miratuar në zbatim 
të Relacionit drejtuar Drejtorit të Përgjithshëm, të hartuar dhe miratuar nga z. A.F, znj. A. M, 
z. B.F, z. A.A. 
Në zbatim të kërkesës nr. 14847, datë 08.11.2019, të subjektit Xh.Xh, me anë të Urdhrit të 
Punës nr. 14847/1, datë 08.11.2019, Kryetari i DD Tiranë ka ngritur grupin e punës të përbërë 
nga znj. E.Ç dhe z. E.T. 
Nga verifikimi i dokumentacionit bashkëngjitur këtij autorizimi, konstatohet se mungon 
vërtetimi që subjekti nuk ka detyrime ndaj administratës doganore, në kundërshtim me VKM 
612, datë 05.09.2012 “Për dispozitat zbatuese të ligjit “Për akcizat”“, i ndryshuar, neni 4, pika 
1, gërma “a”, nënpika iv), e cila përcakton se: 
1. Kushtet për t’u regjistruar si pritësi i regjistruar: 
a) Pritësi i regjistruar duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme: 
iv) Të paraqesë dëshmi që nuk ka detyrime të pashlyera ndaj administratës doganore; 
 
 
Përsa është trajtuar në këtë pikë të Raportit Përfundimtar të Auditimit, është mbajtur 
Akt Konstatimi nr. 1, datë 12.11.2021, protokolluar në DPD me nr. 20343, datë 
12.11.2021, si dhe trajtuar në pikën 1, faqe 8-24 të PRA. Mbi këtë akt konstatimi, janë 
paraqitur observacionet e listuara në tabelën e mëposhtme, të trajtuara në Projekt 
Raport. Ndërkohë që nuk janë paraqitur observacione të tjera mbi Projekt Raportin e 
Auditimit.  
 
Observacionet e paraqitura nga subjekti mbi Akt-konstatimin nr. 1 datë 12.11.2021, 
vënë në dispozicion grupit të auditimit me shkresën nr.511/70, datë 22.11.2021.  

 
Nr. 

 
Observacione Observuesi 

Numër Datë  
1 511/88 24.11.2021 A. M 
2 511/91 24.11.2021 A.A, B.F, S.S, D.P, A.M, A.A, N.D, H.D 
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3 511/92 24.11.2021 D.P 
 
 
 

Titulli i gjetjes: Mbikqyrja e regjimeve doganore 

Situata: 

Nga auditimi i procedurave doganore gjatë mbikëqyrjes së 
regjimeve doganore ekonomike rezultuan veprime që kanë sjellë 
pasoja në mosrespektim të afateve dhe sasive autorizuese që lidhen 
me veprimtarinë e operatorëve ekonomikeqë janë autorizuar të 
operojnë në fushën e regjimeve doganore ekonomike të përpunimit 
aktiv dhe pasiv, si dhe regjimeve doganore ekonomike, për 
periudhën e audituar në vlerën 1,125,631 lekë për sasinë prej 587 kg 
mall e konstatuar gjatë veprimtarisë së regjimeve doganore 
ekonomike RPA20180829/19116/1 të përfituar nga subjekti “A.Sh 
Shpk”, subjekt i cili mbikqyret nga Dega Doganore Vlorë. 

Kriteri: 

Ligji nr. 102/2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë” i 
ndryshuar, 
Udhëzimi nr. 1, datë 06.09.2012 “Për zbatimin praktik të Regjimit 
të Përpunimit Aktiv” 
VKM nr. 651 datë 19.11.2017 “Dispozitat Zbatuese të Kodit 
Doganor”. 

Ndikimi/Efekti: Të ardhura të munguara në vlerën 1,125,631 lekë. 
Shkaku: Mosrespektim të afateve dhe sasive autorizuese 
Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

Dega Doganore Vlorë të verifikojë dhënien e destinacionit të 
mallrave të hyra sipas autorizimeve të tipit RLP dhe RPA konform 
shpjegimeve të ligjit nr 102/2014, me qëllim dhënien e destinacionit 
përfundimtar doganor për mallrat e hyra në territorin doganor 
shqiptar me deklarime doganore IMP5 sipas procedurave të 
zgjeruara doganore 5300 të trajtuara në Raportin Përfundimtar të 
Auditimit për regjimin nr. RPA20180829/19116/1 te përfituar nga 
subjekti “A.Sh Shpk” sipas afateve kohore të shprehura në nenin 
224 të ligjit 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës 
së Shqipërisë” për shkeljet doganore të kryera nga subjekti, për 
shkelje doganore të kryera nga ky operator tregtarë në kundërshtim 
me nenin 10, 23,74, 224, 250,251 dhe 256 të ligjit nr. 102/2014 datë 
31.07.2014 duke ndjekur me të gjitha format ligjore kontabilizimi 
dhe arkëtimin e detyrimeve doganore në shumën 1,125 mijë lekë 
për sasinë prej 587 kg mall i pa rieksportuar. 

 
Titulli i gjetjes: Lëshimi i autorizimeve për Magazinim Doganor/ Pritës i Regjistruar 

Situata: 

Nga auditimi i përputhshmërisë së procedurave të ndjekura nga 
Drejtoria e Teknike e Akcizës dhe Drejtoria e Procedurave 
Doganore, referuar kërkesave të kuadrit rregullator në fuqi, u 
konstatua se: 
Në 3 praktika të lëshimit të autorizimeve, e konkretisht Autorizimi 
nr. 4837/1 prot., datë 27.03.2019, për Magazinë Fiskale Stokimi me 
kod AL03211900121, lëshuar për subjektin A. SHPK me NIPT 
L62017002H; Autorizimi nr. 25930/1 prot., datë 25.11.2019, për 
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Magazinë Fiskale Stokimi me kod AL03211900448, lëshuar për 
subjektin V.S me NIPT K31805011K; si dhe Autorizimi nr. 29289/1 
prot., datë 13.12.2019, për Pritës i Regjistruar me kod 
AL03211900448, lëshuar për subjektin Xh.Xh me NIPT L.....; nuk 
kishte konfirmim që subjekti nuk ka detyrime ndaj administratës 
doganore. 
Në 2 praktika të lëshimit të autorizimeve, e konkretisht Autorizimi 
nr. 29756/2 prot., datë 13.01.2020, për Magazinim Doganor të 
përkohshëm (me afat 12 muaj), lëshuar për subjektin U.T SHPK me 
NIPT K... dhe Autorizimi nr. 1893/4 prot., datë 23.06.2020, për 
Magazinim Doganor të përkohshëm (me afat 12 muaj), lëshuar për 
subjektin A.C SHPK me NIPT L..., procedura e miratimit të 
autorizimit ka tejkaluar afatin 30 ditor. 

Kriteri: 

VKM 612, datë 05.09.2012 “Për dispozitat zbatuese të ligjit “Për 
akcizat”“, i ndryshuar. 
Udhëzimi i Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave nr. 07, nr. 7776 
prot., datë 27.03.2019 “Mbi zbatimin praktik të regjimit të 
magazinimit doganor” 

Ndikimi/Efekti: Mos marrja e sigurisë për që aplikuesit nuk kanë detyrime doganore 
përpara lëshimit të autorizimeve 

Shkaku: Mungesa e kontrollit nga strukturat përkatëse. 
Rëndësia: E mesme 

Rekomandimi: 

Nga Drejtoria e Procedurave Doganore, të merren që në të ardhmen 
përpara lëshimit të autorizimeve për Magazinim Doganor/ Pritës i 
Regjistruar, të kryhet kontroll i detajuar i dosjeve përkatëse të 
aplikimit me qëllim verifikimin e plotësimit të kushteve nga 
aplikuesit, si dhe në çdo rast këto verifikime të kryhen brenda afatit 
të përcaktuar në Udhëzimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave 
nr. 07, nr. 7776 prot., datë 27.03.2019 “Mbi zbatimin praktik të 
regjimit të magazinimit doganor”. 

 
III.2.2. Auditimi i përputhshmërisë së procedurave të ndjekura nga Drejtoria e 
Kontrolleve të Akcizës dhe Paszhdoganimit (Aposteriori), referuar kërkesave të kuadrit 
rregullator në fuqi. 
Më hollësisht rezultatet e auditimit për këtë çështje paraqiten si më poshtë vijon: 
Drejtoria e Kontrollit të Akzicës dhe Paszhdoganimit, nuk ka një data bazë të përditësuar e të 
plotësuar me të gjitha kontrollet që ushtron kjo drejtori, ndjekjen e këtyre kontrolleve, 
vendimeve unifikuese të struktuara, masat e marra, etj. 
Nga auditimi konstatohet se strukturat drejtuese të kësaj drejtorie kanë pësuar ndryshime të 
shpeshta për periudhën objekt auditimi (drejtori ka ndryshuar 3 herë, gjithashtu edhe 
përgjegjësit e sektorit kanë ndryshuar të gjithë), por në asnjë rast nuk është dokumentuar 
dorëzimi i detyrave nga punonjësit e transferuar/larguar dhe marrja e detyrës nga punonjësit e 
emëruar. 
Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me: 
-Rregulloren e Brendshme të Administratës Doganore, të miratuar me Urdhrin e Ministrit të 
Financave dhe Ekonomisë nr. 146, datë 07.05.2018, neni 7, pikat 7 dhe 8, si dhe neni 24, pika 
1, të cilat përcaktojnë se: 
“7. Në rastet e largimit nga puna: 
Nëpunësi civil apo punonjësi doganor i larguar bën dorëzimin e të gjitha dokumenteve dhe 
materialeve që ka në ngarkim, në përputhje me afatet dhe procedurat e vendimit Nr. 171, datë 
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26.3.2014 të Këshillit të Ministrave “Për transferimin e përhershëm dhe të përkohshëm të 
nëpunësve civilë, pezullimin dhe lirimin nga shërbimi civil” dhe të Kodit të Punës. 
Punonjësi administrativ i larguar bën dorëzimin e detyrës mbi bazën e akt-dorëzimit me 
shkrim për materialet dhe çështjet qe dorëzohen. Materialet shkresore me probleme qe janë 
ne ndjekje, i dorëzohen eprorit te drejtpërdrejtë te tij/saj dhe materialet shkresore, 
problematika e te cilave ka përfunduar, dorëzohen pranë zyrës së Protokollit dhe Arkivës. 
Punonjësit që largohen, paraqesin pranë Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore 
aktin e dorëzimit të detyrës, me qellim kryerjen e procedurave përkatëse nga kjo strukturë. 
8. Nëpunësi i administratës në rast se nuk bën dorëzimin e detyrave, dokumentacionit dhe 
paisjeve që ka në ngarkim brenda afatit të përcaktuar nuk i jepet libreza e punës. 
Neni 24 Dokumentet e brendshme 
1. Dokumentete brendshme st: vendimet, urdhrat, udhëzimet, studimet, planet e programet e 
punës, raportet, relacionet, lnformacionet, bilancet, procesverbalet e dorëzimit të detyrës, etj., 
regjistrohen në regjistrin e korrespondencës (librin e protokollit përkatës) në sekretari- 
protokoll.”. 
-Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, 
pika 13, e cila përcvakton se: 
“13. Punonjësit që kanë në ngarkim aktive, në rast se largohen ose transferohen nga puna, 
bëjnë më parë dorëzimin e tyre brenda afatit te percaktuar nga Nepunesi Autorizues i njesise 
respektive sipas specifikave te aktiveve. Kur këta punonjës nuk mund të jenë të pranishëm 
për shkaqe objektive, dorëzimi bëhet në prani të një komisioni të caktuar nga nepunesi 
autorizues duke thirrur edhe një anëtar madhor të familjes së tyre. Kur punonjësit 
kundërshtojnë, dorëzimi bëhet vetëm në prani të komisionit.”. 
-VKM nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të 
mesme drejtuese”, i ndryshuar, pikat 33 dhe 34, e cila përcakton se: 
“33. Nëpunësi civil që emërohet nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele detyrohet të bëjë 
dorëzimet në pozicionin e mëparshëm të punës brenda 5 (pesë) ditëve pune. Nëpunësi civil 
detyrohet të paraqitet, pranë institucionit ku është emëruar, jo më vonë se 1 (një) ditë pune 
nga dita e përfundimit të dorëzimit të detyrës pranë institucionit të mëparshëm. 
34. Në rast të mosparaqitjes së nëpunësit civil brenda afatit të përcaktuar në pikën 33, të kreut 
II, të këtij vendimi, institucioni ku nëpunësi është emëruar, njofton njësinë përgjegjëse brenda 
5 (pesë) ditëve pune nga përfundimi i afatit. Në këtë rast njësia përgjegjëse vijon procedurën 
me anulimin e aktit administrativ (akti i emërimit), në zbatim të dispozitave të Kodit të 
Procedurave Administrative.”. 
-VKM nr. 124, datë 17.2.2016 “Për pezullimin dhe lirimin nga shërbimi civil”, pikat 27-30, e 
cila përcakton se: 
“27. Nëpunësi që largohet nga shërbimi civil duhet të bëjë të gjitha veprimet e duhura për 
dorëzimin e detyrës në mënyrë korrekte dhe në përputhje me etikën e nëpunësit civil. 
28. Nëpunësi duhet të bëjë tek eprori direkt dorëzimin e plotë të dokumentacionit që ka për 
shkak të detyrës, si dhe te njësia përgjegjëse për mbajtjen e inventarit fizik, dorëzimin e 
pajisjeve e të mjeteve të punës në inventar. 
29. Dorëzimi i detyrës, i dokumentacionit, i pajisjeve dhe i mjeteve të punës në inventar 
bëhet, si rregull, brenda 5 (pesë) ditëve nga data e marrjes së vendimit të lirimit. Në raste të 
veçanta, me urdhër të eprorit direkt, ky afat mund të zgjatet edhe me 5 (pesë) ditë të tjera. 
30. Mosdorëzimi i detyrës, i dokumentacionit, i pajisjeve dhe i mjeteve të punës në inventar 
brenda afateve të përcaktuara në pikën 29, të këtij vendimi, konsiderohet shkelje e rëndë e 
detyrës dhe shkelje e rëndë disiplinore.”. 
 
Nga auditimi i dosjeve fizike të kontrolleve të ushtruara, u konstatua si më poshtë vijon: 
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Nga auditimi me përzgjedhje i dosjeve fizike të kontrolleve të ushtruara, u konstatuan të 
ardhura të munguara në vlerën 14,018,646 mijë lekë, të cilat përbëhen nga detyrime doganore 
në vlerën 3,522,156 mijë lekë dhe penalitete në vlerën 10,496,491 mijë lekë, më hollësisht 
sipas tabelës së mëposhtme: 
Tabela nr. 1 

Nr. Nr. 
Gjetjes Subjekti Detyrimi 

(në lekë) 
Penaliteti 
(në lekë) 

SHUMA 
(në lekë) 

1 1 R.B 15,413,017 43,973,726 59,386,743 
2 2 T.E 84,847,730 178,185,723 263,033,453 
3 3 A.E 90,614,100 244,633,795 335,247,895 
4 4 B.P A L 3,095,566,890 9,386,700,670 12,482,267,560 
5 5 I. 51,377,511 154,132,533 205,510,044 
6 6 D. 9,722,199 22,320,432 32,042,631 
7 7 B 3,833,082 9,739,712 13,572,794 
8 9 C.P 1,480,846 1,500,846 2,981,692 
9 10 A 905,460 905,460 1,810,920 
10 10 N. 521,211 521,211 1,042,422 
11 10 A.C 1,608,910 1,608,910 3,217,820 
12 10 F 2,967,678 2,967,678 5,935,356 
13 10 K 1,499,464 1,499,464 2,998,928 
14 10 I 391,034 391,034 782,068 
15 10 I.L 115,682 115,682 231,364 
16 10 D.B 485,570 485,570 971,140 
17 11 B.P 422,178 422,178 844,356 
18 12 P.O 547,300 1,094,600 1,641,900 
19 13 EG-G 48,720 48,720 97,440 
20 22 N. G 12,591,520 25,183,520 37,775,040 
21 27 T.G 16,401,693 49,205,079 65,606,772 
22 28 A. S 672,800 0 672,800 
23 29 K.  8,591,000 17,182,000 25,773,000 
24 33 A.S 5,861,956 17,585,868 23,447,824 
25 35 P.I 738,220 1,476,440 2,214,660 
26 36 A 0 200,000 200,000 
27 37 K 5,188,096 5,188,096 10,376,192 
28 41 G. 18,005,520 54,016,560 72,022,080 
29 41 E I G 38,982,120 116,946,360 155,928,480 
30 41 BMT 52,753,080 158,259,240 211,012,320 
SHUMA 3,522,154,587 10,496,491,107 14,018,645,694 

    Burimi: Të dhëna të DPD të përpunuara nga grupi i auditimit të KLSH 
 
Më hollësisht trajtuar si më poshtë vijon: 
1. Nga auditimi i ushtruar në dosje të subjektit “R.B” Sh.a, me NIPT. L...... me magazinë 
fiskale me kod nr. AL03341600516 me adresë Balldren, Elbasan. Me shkresën nr. 3922 prot., 
datë 15.2.2017 është miratuar nga Zv.Drejtori i Përgjithshëm Programi i Kontrollit me objekt: 
“Verifikim lidhur me përmbushjen e detyrimeve përkatëse në zbatim të ligjit nr.61/2012; 
Kontrolli i plotë fizik dhe kontabël i produkteve të akcizës në magazinë fiskale; Verifikimi 
nëse operatori disponon regjistrat për mbajtjen e kontabilitetit të stokut të produkteve të 
magazinës fiskale”, me afat kontrolli 15.02.2017-17.02.2017. 
Më datat 15.02.2017 janë mbajtur procesverbale të kontrollit fizik bazuar në programin e 
kontrollit me nr. 3922 prot., nga grupi i kontrollit A.B dhe A.G mbi matjet e depozitave të 
magazinës fiskale mbi lartësinë e produktit në depozitë apo lartësinë boshe të depozitave, 
këto procesverbale janë nënshkruar rregullisht nga grupi i kontrollit dhe përfaqësuesi i 
operatorit, duke administruar edhe mostrat e produkteve në secilën prej depozitave, të cilat u 
dërguan për analizim në Laboratorin Doganor. 
Nga grupi i kontrollit është hartuar raporti paraprak, ku ka marrë dhe dakordësinë dhe nga 
eprorët duke nënshkruar në këtë raport nga z.D.Ç dhe z.P.D dhe zv.Drejtori i Përgjithshëm z. 
Y.K me shkresën nr. 28585 prot., datë 15.11.2019 dhe i është dërguar operatorit ekonomik. 
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Më datë 17.02.2020 grupi i kontrollit ka hartuar Raportin Përfundimtar dhe e ka paraqitur 
pranë Zv.Drejtorit të Përgjithshëm, ku kanë firmosur këtë raport përfundimtar z.A. Gj, z.A.B, 
z.B.Ddhe z.P. Ddhe nuk është firmosur nga z.Y.K në cilësinë e ZV/Drejtor i Përgjithshëm. 
Në këtë kontroll të ushtruar nga grupi i auditimit i DPD kemi të bëjmë me ndryshime cilësore 
dhe sasiore, pasi këto janë të konfirmuara nga dy laboratorë dhe interpretuar edhe nga 
Drejtoria e Tarifës. Nga konkluzionet e konstatuara në këtë raport përfundimtar ka ndryshime 
të llojit të cilësisë dhe sasisë: 
-Për produktin naftë bruto, për sasinë 165,585 kg e deklaruar naftë bruto dhe nga verifikimet 
e grupit të kontrollit ka rezultuar lëndë djegëse në sasinë 165,585 kg ku është në shkelje të 
neneve 30 e në vazhdim të ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar si dhe neneve 53, 
54 dhe 62 të VKM nr.612, datë 05.09.2012 dispozita të cilat normojnë detyrimet e operatorit 
për regjistrimin dhe deklarimin e mbatjes dhe lëvizjes së produkteve në një magazinë fiskale. 
Bazuar në nenin 7 germa “a” e ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar, nga 
paregullësitë e konstatuara nga grupi i kontrollit në terren për diferencat e konstatuara në 
cilësi, lind detyrimi i akcizës në vlerën 1,978,020 lekë.(165,585 kg x 37 lekë/kg-25lekë/kg 
=1,978,020 lekë.) Kjo shkelje klasifikohet si kundravajtje administrative dhe referuar në 
nenin 85,pika 1, “a” e ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar. 
Për shkeljet e kryera bazuar në nenin 90, pika 9, operatori është penalizuar në shumën 
5,961,060 lekë, sa 3-fishi i detyrimit që duhen paguar. 
-Për produktin mbetje vajore për sasinë 295,288 kg e deklaruar mbetje vajore dhe nga 
verifikimet e grupit të kontrollit ka rezultuar lëndë djegëse në sasinë 295,288 kg, ku është në 
shkelje të neneve 30 e në vazhdim të ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar si dhe 
neneve 53, 54 dhe 62 të VKM nr.612, datë 05.09.2012 dispozita të cilat normojnë detyrimet e 
operatorit për regjistrimin dhe deklarimin e mbatjes dhe lëvizjes së produkteve në një 
magazinë fiskale. 
Bazuar në nenin 7 germa a) e ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar, nga 
paregullësitë e konstatuara nga grupi i kontrollit në terren për diferencat e konstatuara në 
cilësi, lind detyrimi i akcizës në vlerën 9,449,216 lekë. (295,288 kg x 37 lekë/kg lëndë 
djegëse -5 lekë/kg mbetje vajore=9,449,216 lekë detyrim.) Kjo shkelje e mësipërme 
klasifikohet si kundravajtje administrative dhe referuar në nenin 85, pika 1, “a” e ligjit 
61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar. 
Për shkeljet e kryera bazuar në nenin 90, pika 9, operatori është penalizuar në shumën 
28,347,648 lekë, sa 3-fishi i detyrimit që duhen paguar. 
-Për produktin lëndë djegëse për sasinë 61,225 kg, nga e cila është deklaruar nga subjekti 
51,688 kg mbetje vajore dhe 9,537 kg lëndë djegëse nga verifikimet e grupit të kontrollit ka 
rezultuar lëndë djegëse në sasinë 61,225 kg, ku është në shkelje të neneve 30 e në vazhdim të 
ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar si dhe neneve 53, 54 dhe 62 të VKM nr.612, 
datë 05.09.2012 dispozita të cilat normojnë detyrimet e operatorit për regjistrimin dhe 
deklarimin e mbatjes dhe lëvizjes së produkteve në një magazinë fiskale. 
Nga krahasimi i gjendjes fizike dhe kontabël për produktin lëndë djegëse sasia prej 61,225 kg 
është konstatuar tepër në magazinë fiskale. 
Bazuar në nenin 7 germa a) e ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar, nga 
paregullësitë e konstatuara nga grupi i kontrollit në terren për diferencat e konstatuara në 
cilësi, lind detyrimi i akcizës në vlerën 2,265,325 lekë detyrim.(61,225 kg x 37 lekë/kg lëndë 
djegëse = 2,265,325 lekë.) Kjo shkelje klasifikohet si kundravajtje administrative dhe referuar 
në nenin 85, pika 1, “a” e ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar. Për shkeljet e 
kryera bazuar në nenin 90, pika 5, germa “a” operatori është penalizuar në shumën 4,530,650 
lekë, sa 2-fishi i detyrimit që duhen paguar. 
-Për produktin mbetje vaj lubrifikant për sasinë 496,103 kg, nga e cila është deklaruar nga 
subjekti lëndë djegëse nga verifikimet e grupit të kontrollit ka rezultuar vaj lubrifikant në 
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sasinë 496,103 kg, ku është në shkelje të neneve 30 e në vazhdim të ligjit 61/2012 “Për 
akcizat në RSH” i ndryshuar si dhe neneve 53, 54 dhe 62 të VKM nr.612, datë 05.09.2012 
dispozita të cilat normojnë detyrimet e operatorit për regjistrimin dhe deklarimin e mbatjes 
dhe lëvizjes së produkteve në një magazinë fiskale. Bazuar në nenin 7 germa a) e ligjit 
61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar, nga paregullësitë e konstatuara nga grupi i 
kontrollit në terren për diferencat e konstatuara në cilësi, lind detyrimi i akcizës në vlerën 
1,488,309 lekë detyrim. (496,103 kg x 40 lekë/kg lëndë djegëse -37lekë/kg vaj lubrifikant= 
1,488,309 lekë.) Kjo shkelje klasifikohet si kundravajtje administrative dhe referuar në nenin 
85, pika 1, “a” e ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar. 
Për shkeljet e kryera bazuar në nenin 90, pika 9, operatori është penalizuar në shumën 
4,464,927 lekë, sa 3-fishi i detyrimit që duhen paguar. 
-Për produktin gazoil për sasinë 31,660 kg, nga e cila është deklaruar nga subjekti lëndë 
djegëse, nga verifikimet e grupit të kontrollit ka rezultuar gazoil në sasinë 37,691 litra gazoil, 
ku është në shkelje të neneve 30 e në vazhdim të ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i 
ndryshuar si dhe neneve 53, 54 dhe 62 të VKM nr.612, datë 05.09.2012 dispozita të cilat 
normojnë detyrimet e operatorit për regjistrimin dhe deklarimin e mbatjes dhe lëvizjes së 
produkteve në një magazinë fiskale. Bazuar në nenin 7 germa a) e ligjit 61/2012 “Për akcizat 
në RSH” i ndryshuar, nga paregullësitë e konstatuara nga grupi i kontrollit në terren për 
diferencat e konstatuara në cilësi, lind detyrimi i akcizës në vlerën 223,147 lekë detyrim. 
Detyrimi 37,691 litra gazoil- detyrimin e 31,660 kg lëndë djegëse (37,691 litra gazoil x 37 
lekë = 1,394,567 lekë) (31,660 kg l.djegëse x37 lekë = 1,171,420 lekë) (1,394,567 lekë - 
1,171,420 lekë = 223,147 lekë detyrim). Kjo shkelje klasifikohet si kundravajtje 
administrative dhe referuar në nenin 85, pika 1, “a” e ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i 
ndryshuar. Për shkeljet e kryera bazuar në nenin 90, pika 9, operatori është penalizuar në 
shumën 669,441 lekë, sa 3-fishi i detyrimit që duhen paguar. 
Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur produktet dhe detyrimi përkatës. 
Tabela nr. 2 

Nr Produkti Detyrimi/lekë Penalitet/lekë Vlera lekë 
1 Naftë bruto 1,987,020 5,961,060 7,948,080 
2 Mbetje vajore 9,449,216 28,347,648 37,796,864 
3 Lëndë djegëse 2,265,325 4,530,650 6,795,975 
4 Vaj lubrifikant 1,488,309 4,464,927 5,953,236 
5 Gazoil 223,147 669,441 892,588 
 SHUMA 15,413,017 43,973,726 59,386,743 

                     Burimi: Të dhëna të DPD të përpunuara nga grupi i auditimit të KLSH 
 
Sa më sipër, materiali është hartuar në kundërshtim me Udhëzimin Nr. 13 datë 18.10.2019, 
ku janë tejkaluar të gjitha afatet e parashikuara në metodologjinë e kontrollit të magazinave 
fiskale të prodhimit, përpunimit dhe stokimit të produkteve të akcizës, ku afati për evadimin e 
materialit është 60 ditë pas hyrjes në fuqi të kësaj metodologjie. 
Nga praktika vihet re se operatori përdor një pjesë të produkteve që dalin nga rafineria për 
nevojat e veta për të cilat përfiton dhe rimbursim. Për këtë grupi i kontrollit të DPD, nuk ka 
analizuar sasinë e përdorur për nevojat e veta dhe procedurat e rimbursimit, në kundërshtim 
me Programin e Kontrollit nr. 3922 prot., datë 15.2.2017. 
 
Mbi konstatimet e mësipërme, shefi i departamentit z. Y.K, ka dalë në kundërshtim në lidhje 
me raportin përfundimtar, duke bërë relacion nëpërmjet shkresës me Nr.7122 Prot. datë 
15.04.2020. Edhe pse është konstatuar se ka mosdakordësi ndërmjet grupit të kontrollit dhe 
shefit të departamentit ky i fundit ka marrë përsipër të anashkalojë të gjitha gjetjet e grupit 
dhe të përcaktojë të gjitha parregullsitë si një parregullsi e cila duhet të trajtohet sipas pikës 1 
të nenit 96/1, duke e penalizuar subjektin me 50,000 lekë. Nuk është e qartë se mbi çfarë baze 
ligjore shefi i departamentit merr atributet e grupit të kontrollit, në kundërshtim me 
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Metodologjinë e kontrollit të magazinave fiskale të prodhimit, përpunimit dhe stokimit të 
produkteve të akcizës nr. 4677/3 prot, datë 18.10.2019, e cila ndër të tjera citon se: “Shefi i 
departamentit të Analizave dhe Aposteriorit njihet me materialin e kontrollit dhe kur nuk ka 
vërejtje e kthen në drejtorinë përkatëse. Në rastet kur shefi i departamentit ka vërejtje e kthen 
materialin në mënyrë të argumentuar për rishikimin e masave të propozuara duke bërë 
shënimet specifike në informacion.”. Në cdo rast materiali i kthehet strukturës kontrolluese”. 
Sipas kësaj metodologjie, nuk parashikohet që në rast mosdakordësie shefi i departamentit ka 
tagrin për të nxjerrë konkluzionet e kontrollit. Në relacion shefi departamentit ka pretenduar: 
se nga verifikimet e detajuara të stokut fillestar, blerjeve, ngarkimeve manual, shitjeve nën 
pezullim, hedhjeve për konsum dhe stokut fizik të datës së ushtrimit të kontrollit, bilanci 
material sipas kategorive paraqitet me diferenca minimale dhe të papërfillshme për një 
rafineri. 
Nuk ka një pasqyrim të diferencave dhe nuk kuptohet se ku bazohet në konstatimin të 
papërfillshëm pasi nuk ka asnjë përcaktim të tillë në ligjin për akcizat madje në të gjitha rastet 
për diferencat duhet paguar detyrimet, nëse nuk kalojnë 2% mangësi ose duhen hedhur ne 
sistem dhe të paguaj penalitet 200,000 lekë për tepricat. Gjithashtu në relacion shprehet se 
parregullsitë e konstatuara nuk bien ndesh me asnjë nen të ligjit, gjë e cila nuk qëndron pasi 
qartazi grupi i kontrollit e ka argumentuar se janë në kushtet e evidentimit të diferencave në 
sasi dhe cilësi të produkteve energjitike në magazinën fiskale parregullsi që bien ndesh me 
përcaktimet ligjore dhe qartazi penalizohen sipas nenit 90.9 dhe 90.11. 
 
Përgjegjësi i Sektorit të Produkteve Energjitike z. B. D, me anë të emailit të datës 20.04.2020, 
drejtuar Drejtorit të Përgjithshëm z.Gj.B, ka shprehur kundërshtitë e tij në lidhje me 
relacionin e zv. Drejtorit të Përgjithshëm, si dhe në kushtet kur Metodologjia nuk ka 
parashikuar rastet të mosdakordësisë ndërmjet grupit të kontrollit dhe zv.Drejtorit të 
Përgjithshëm, i kërkon një ballafaqim me Drejtorin e Përgjithshëm, për zgjidhjen e problemit. 
Drejtori i Përgjithshëm z.G. B, me anë të emalit të datës 22.04.2021, drejtuar z. B.D, për 
dijeni z.Y.K dhe z.P.D, i citon se: 
“U njoha me emailin tuaj të datës 20.04.2020 dhe tërheq vëmendjen lidhur me komunikimin 
elektronik (me email) pasi nuk keni zbatuar hierarkinë me komunikimin. 
Përsa i takon kërkesës tuaj për ballafaqim, Drejtori i Përgjithshëm mund të kërkojë 
ballafaqim në çdo rast që e gjykon të arsyeshme. 
Lidhur me çështjen në fjalë, e në zbatim të Metodologjisë së Kontrollit të Magazinave Fiskale 
të miratuar nga Drejtori i Përgjithshëm i Doganave me Udhëzimin nr. 13 datë 18.10.2019, 
nuk ka vend për ballafaqim pasi kjo çështje është trajtuar dhe ezauruar në relacionin nr. 7122 
prot datë 15.04.2020 të Departamentit të Analizave dhe Aposteriorit.”. 
Si përfundim, Zv/Drejtori i Përgjithshëm z.Y.K i është drejtuar Doganës Elbasan me shkresën 
nr. 7122/1 prot., datë 28.04.2020 me lëndë “Dërgim dokumentacioni për marrje vendimi”, kjo 
bazuar në relacionin e shkrës me nr.7122. prot. Datë 15.04.2020. Kryetari Degës Doganore 
Elbasan z.E.K ka proceduar me nxjerrjen e vendimit administrativ nr. 63, datë 21.05.2020 
(nr.1067/2 prot., datë 21.05.2020), duke e penalizuar operatorin në shumën 50,000 lekë, në 
mbështetje të nenit 96/1 të ligjit 61/2012 “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar. 
Vendimi administrativ nr. 63, datë 21.05.2020 i marrë nga Dogana Elbasan, nuk është i 
mbështetur në kuadrin ligjor/nënligjor që rregullon veprimtarinë e operatorëve ekonomikë në 
fushën e akcizës. Kundërvajtja e konstatuar nuk mund të vlerësohet si “parregullsi” nga ana 
Kryetarit të Degës Doganore Elbasan z.E.K, por si kundërvajtje e parashikuar shprehimisht 
nga neni 90/5/9 dhe nenet 97-99 i Ligjit 61/2012 “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar, pika 8.3 e Udhëzimi nr.13, datë 18.10.2019 “Për metodologjinë e kontrollit në 
magazinat fiskale të prodhimit, përpunimit, dhe stokimit të produkteve të akcizës“ (shkresa 
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nr.4677/3 prot., datë 18.10.2019), si dhe Kreu IV, i Udhëzimit nr.15, datë 03.12.2018 “Mbi 
evidentimin, kontabilizimin dhe rikuperimin e detyrimeve të papaguara doganore dhe të 
akcizës”. 
Diferencat (mangësitë/tepricat) në magazinat fiskale, qoshin këto fiskale apo stokimi, 
trajtohen si kundravajtje administrative dhe penalizohen në mbështetje të ligjit nr. 61/2012 
“Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar“, nenit 90 “Teprica ose mangësi në 
magazinën fiskale dhe në qarkullimin e produkteve që i nënshtrohen akcizës. 
 
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me: 
1 Ligji nr. 61/2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 
2. Udhëzimit nr.15, datë 03.12.2018 “Mbi evidentimin, kontabilizimin dhe rikuperimin e 
detyrimeve të papaguara doganore dhe të akcizës”, 
3. Udhëzim nr.13 datë 18.10.2019 “Metodologjia e Kontrollit në Magazinat Fiskale të 
Prodhimit, Përpunimit dhe Stokimit të Produkteve të Akcizës”. 
 
Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi”: 
Për vlerën e të ardhurave të munguara, mbajnë përgjegjësi: 
- Gj.B, në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave. 
- Y.K, në cilësinë e Zv/Drejtorit të Përgjithshëm. 
- E.K, në cilësinë Kryetari Degës Doganore Elbasan. 
 
2. Në lidhje me operatorin “T.E” SH.A, me nipt. L....., me kod magazine AL03421800224 në 
ambientet e KPTHN, adresa Ballsh me kod depozituesi AL1Q170052001, nga kontrolli u 
konstatua se: 
Nga Zv.Drejtori i Përgjithshëm është miratuar Programi i Kontrollit me objekt “Verifikim 
fizik dhe kontabël të produkteve të akcizës dhe lëndës së parë në magazinat fiskale” me 
shkresën nr.29759 prot., datë 03.12.2019 me afat nga 03.12.2019-14.12.2019, që duhet të 
ushtrohet nga Sektori i Produkteve Energjitike (SPE), Sektori i Pajisjeve, Matësve dhe 
Linjave Teknologjike (SPMLT) dhe përfaqësues të Degës Doganore Fier. Me shkresën nr. 
29759/2 prot., datë 16.12.2019 është miratuar shtyrja e afatit deri më 20.12.2019. 
Gjatë periudhës 04.12.2019-17.12.2019 janë mbajtur 11 procesverbale të kontrollit fizik, të 
cilët janë të nënshkruar rregullisht nga të gjithë anëtarët e grupit të kontrollit dhe përfaqësuesi 
i operatorit ekonomik, përveç një procesverbali të datës 04.12.2019, ku nga operatori 
ekonomik është bërë shënim se për depozitat C41 dhe C42 (produkti “virxhin”) do të 
verifikohen prapë, pasi nuk është i bindur për matjet. Më datë 05.12.2019 janë kryer edhe 
njëherë matjet në të gjithë depzitat, ku ndodhet produkti “virxhin”, përfshirë C41 dhe C42. 
Gjatë kryerjes së kontrollit janë marrë mostrat. Me procesverbalin e datës 19.12.2019 është 
bërë konvertimi i volumeve të matura. 
Me shkresën nr.364 prot., datë 22.01.2020 Dega e Doganës Fier ka dërguar pranë Drejtorisë 
së Kontrolleve të Akcizës dhe Paszhdoganimit “Çertifikatat e verifikimit të llojit të mallit dhe 
klasifikimit tarifor”. 
Me shkresën nr. 4761 prot., datë 26.02.2020 është hartuar Raporti Paraprak drejtuar 
operatorit për njohjen me konstatimet e grupit të kontrollit (ku 2 përfaqësues të SPMLT, 
pjesë e grupit të kontrollit kanë nënshkruar me shënimin – sipas relacionit bashkëngjitur, ku 
sipas këtij të fundit përfaqësuesit e SPLMT kanë nënshkruar vetëm përsa u përket të dhënave 
që kanë rezultuar nga kontrolli fizik dhe jo përsa i përket analizës së problematikës së 
mbartur e të trajtuar në Raportin Paraprak. Ky relacion është dakordësuar edhe nga drejtuesi i 
drejtorisë dhe i departamentit). Në Raporti Paraprak mbështetur në diferencat e konstatuara, 
si dhe në shkeljet e konsumuara nga operatori janë llogaritur 82,544,830 lekë detyrime akcize 
të shmangur dhe penalitet në shumën 173,740,201 lekë, pra në total 256,085,031 lekë. 
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Me shkresën nr. 6087/4 prot., datë 03.07.2020 Dega Doganore ka dërguar një relacion lidhur 
me natyrën e produktit të përcaktuar në çertifikatat e laboratorit doganor si “vaj lubrifikant”. 
Më datë 07.07.2020 janë mbajtor 7 procesverbale për konstatimin e kundërvajtjeve 
administrative. 
Me shkresën nr. 14889 prot., datë 10.08.2020 “Dërgim dokumentacioni për marrje vendimi” 
janë përcjellë pranë Degës Doganore Fier “Raporti Përfundimtar dhe i gjithë dokumentacioni 
përkatës”, për të proçeduar në vendimmarrje (Raporti Përfundimtar i pa protokolluar). Në 
Raportin Përfundimtar mbështetur në diferencat e konstatuara, si dhe në shkeljet e 
konsumuara nga operatori janë llogaritur 79,052,688 lekë detyrime akcize të shmangur dhe 
166,595,639 lekë, pra në total 245,648,327 lekë, me një diferencë prej raportit paraprak prej 
10,636,704 lekë. Afati për marrjen e vendimit nga autoriteti vendimmarrës nuk është 
respektuar (neni 99 i ligjit nr.61/20212, datë 24.05.2012 “Për akcizat në Republikën e 
Shqipërisë”), i ndryshuar, pasi nga data e fillimit te programit te kontrollit (03.12.2019) dhe 
deri ne përfundim të periudhës së auditimit (31.12.2020), nuk është marrë vendim për këtë 
çështje. 
Më datë 30.09.2019 nga të dy specialistët, në praninë e përfaqësuesit të operatorit “T.E” Sh.a 
është mbajtur procesverbali i kontrollit fizik, nga ku ka rezultuar se: “Mangësia prej 7812 
litra naftë bruto, bazuar në aneksin 4 të VKM nr.612/2012 dhe ligjit 61/2012 është brenda 
normativës së firove natyrale të përcaktuara. 
Mangësitë prej 19916 litra gazoil e konstatuar në magazinën fiskale është nën 2 % të gjendjes 
kontabël të produktit që duhet të ishte në magazinë, për të cilën bazuar në nenin 90, pika 1, të 
ligjit 61/2012 nuk parashikon penalitete. Për sasinë prej 19916 litra gazoil (mangësi) 
operatori “Tosk Energji” Sh.a me nipt L51817007A duhet të paguajë detyrimet përkatëse në 
vlerën 739,892 lekë, sipas përcaktimeve të dispozitës 69, pika 2, të VKM 612/2012, duke 
kryer menjëherë veprimin përkatës dalës (DSHA 4) Nga verifikimet fizike dhe dokumentare 
të kryera nuk u identifikua ndonjë situatë apo risk i mundshëm, çfarë mund të sjellë shmangie 
nga mbikëqyrja doganore, të hyrjes, stokimit dhe trajtimit të lëndës së parë apo të përpunimit, 
mbajtjes dhe daljes së produkteve të gatshme”. 
Vlerësojmë se në këtë rast duhet të ishin respektuar procedurat e parashikuara nga Udhëzimi i 
Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave “Për procedurat e mostrimit, transportit, ruajtjes së 
mostrave dhe administrimit të rezultateve laboratorike” – miratuar me shkresën nr. 897 prot., 
datë 15.01.2018, për kontestimin e përgjigjeve të analizave të laboratorit. 
Në lidhje me kontrollin e ushtruar nga vlerësimi i gjithë dokumentacionit të mësipërm grupi i 
auditimit të KLSH vlerëson se nga grupi i kontrollit të DPD, nuk janë mbajtur në konsideratë 
parashikimet e nenit 23 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 612, datë 5.9.2012 “Për 
dispozitat zbatuese të ligjit “Për akcizat”, i ndryshuar, neni 23/1, ku përcakohet se: 
“Mangësitë/diferencat  
1. Mangësi/diferencë në magazina fiskale do të konsiderohet:  
a) Në magazinat fiskale të prodhimit/përpunimit, diferenca ndërmjet sasisë së pritshme të 
prodhimit, e cila llogaritet në bazë të sasive të lëndëve të para të përdorura, normativave të 
procesit të prodhimit dhe koeficientëve të humbjes në prodhim, përcaktuar në autorizimin e 
depozituesit të miratuar me sasinë e produkteve të akcizës, të deklaruara si të prodhuara nga 
këto lëndë të para.”. 
 
Nga kontrolli i ushtruar në dosje të subjektit “T.E” sha me nipt L..... me magazinë fiskale me 
kod nr. AL03421800224 të depozituesit të miratuar të trajtura në raport përfundimtar janë 
konstatuar diferenca në sasi dhe cilësi, ndërmjet gjendjes fizike dhe gjendjes kontabël sipas 
tabelës më poshtë: 
Tabela nr. 3 

Nr Produkti Detyrim i lindur (lekë) Penalitete (lekë) Totali (lekë) 
1 Nafte bruto 6,434,975 12,869,950 19,304,925 
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2 Gazoil 431,531 0 431,531 
3 Bitum 1,055,005 2,110,010 3,165,015 
4 Virxhin 3,262,350 6,524,700 9,787,050 
5 Gjysëm produkt 2,969,775 5,939,550 8,909,325 

6 Mazut, solar dhe lëndë djegëse 
kategoria 55,545,769 111,091,580 166,637,349 

7 Vajra lubrifikant, të tjerë 9,353,283 28,059,849 37,413,132 
 Totali 79,052,688 166,595,639 245,648,327 

    Burimi: Të dhëna të DPD të përpunuara nga grupi i auditimit të KLSH 
 
Me shkresën nr.14889 prot datë 10.08.2020 me lëndë “Dërgim dokumentacioni për marrje 
vendimi”, i është dërguar Degës Doganore Fier raporti përfundimtar i hartuar nga grupi 
kontrollit. Nga auditimi u konstatua se Drejtoria Doganore Fier, nuk ka operuar me 
vendimmarrje për vitin 2020, duke sjellë të ardhura të munguara në vlerën 79,052,688 lekë 
për buxhetin e shtetit dhe penalitete në vlerën 166,595,639 lekë = 245,648,327 lekë. 
Veprimet e mësipërme janë kundërshim me ligjin Nr. 102/2014 datë 31.7.2014, Neni 276, 
Pika 3, gërma a), e cila përcakton se: “Kur procesverbali për verifikimin e shkeljes është 
mbajtur nga vetë autoriteti doganor kompetent, maksimumi brenda 60 ditëve kalendarike nga 
data kur shkelësit i përfundon afati për paraqitjen e pretendimeve për procesverbalin, sipas 
përcaktimeve të pikës 4, të nenit 273, dhe i njoftohet me shkrim shkelësit, brenda 10 ditëve 
kalendarike nga marrja e vendimit”. 
 
Gjithashtu: 
Ka pasaktësi në përllogaritjen e sasive tepër të naftës bruto. Nga analiza laboratorike rezulton 
që densiteti i naftës bruto është 0.98 kg/litër ndërkohë që nga përllogaritjetv e grupit është 
0.56 kg /litër një densitet jo real për naftën bruto. Sasitë e sakta duhet të jenë 441001 litra * 
0.98 = 432181 Kg * 25 lekë/kg = 10,804,525 lekë dhe jo 6,434,975 Lekë. Ku penaliteti për 
këtë subjekt bazuar në nenin 90, pika 5, gërma “a”, të lidhura me pikat 11 dhe 12 të ligjit 
61/2012 “Për akcizat në R.Sh” i ndryshuar operatori duhej të penalizohej 10,804,525 * 2 = 
21,609,050 lekë dhe jo me 12,869,950 lekë. 
Në analizën e produktit të deklaruar “gjysmë produkt”, ku janë konstatuar diferenca në sasi 
118,791kg, nuk qëndron konstatimi, se për shkak të specifikave të gjysmëprodukt është i 
papërcaktuar. Në përbërje të grupit të punës kanë qenë specialist të SPMLT të cilët duhet të 
kishin evidentuar proceset që ka kaluar ky gjysmëprodukt dhe të merrej mostër dhe të 
analizohej produkti për një klasifikim tarifor. Qëndrimi i grupit për ta trajtuar si lëndë e parë 
kur minimalisht ky produkt ka kaluar në hapin e parë të përpunimit duke i ndarë disa nga 
fraksionet e rënda është i pasaktë. Në këtë rast grupi duhet të penalizonte operatorin bazuar 
në nenin 90 pika 11 të ligjit 61/2012 “Për akcizat në R.Sh” i ndryshuar, ku citohet se “Për 
efekt të përllogaritjes së masës së detyrimeve të akcizës për mangësitë apo tepricat në 
magazinat e prodhim/stokimit të lëndëve të para për prodhimin e produkteve të akcizës, niveli 
i akcizës do të llogaritet në masën e produktit me taksimin më të lartë që mund të prodhohet 
me këto lëndë të para.”, pra me 37 lekë / kg dhe jo me 25 lekë siç është vepruar. Nga sa më 
sipër, për produktin e deklaruar “gjysmë produkt” duhet që detyrimet të përllogariteshin në 
shumën 118,791 kg * 37 Lekë = 4,395,267 Lekë dhe jo 2,969,775 Lekë dhe penaliteti 
4,395,267 * 2 = 8,790,534 lekë dhe jo 5,939,550 Lekë. 
Për përllogaritjen e gabuar të sasisë së produktit “Naftë bruto”, duke sjellë si pasojë 
përllogaritje më të ulët të detyrimeve të subjektit në vlerën 11,590,084 lekë, mbajnë 
përgjegjësi: 
z.P.D në cilësinë Drejtor i Drejtorisë së Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit. 
z.A.B në cilësinë specialist pranë Drejtorisë së Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit. 
z.D.Sh në cilësinë specialist pranë Drejtorisë së Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit. 
z.A.Gj në cilësinë specialist pranë Drejtorisë së Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit. 
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z.S.Gnë cilësinë specialist pranë Drejtorisë së Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit. 
z.A.L në cilësinë specialist pranë Deges Doganore Fier. 
Për sa më sipër, të ardhurat e munguar dhe penaliteti i përllogaritur nga grupi i auditimit të 
KLSH-së, paraqitet sipas tabelës së mëposhtme: 
Tabela nr.4                                                   në lekë 

Nr Produkti 
Detyrim i 
lindur 
(lekë) 

Penalitete 
(lekë) Totali (lekë) 

1 Nafte bruto 10,804,525 21,609,050 32,413,575 
2 Gazoil 431,531 0 431,531 
3 Bitum 1,055,005 2,110,010 3,165,015 
4 Virxhin 3,262,350 6,524,700 9,787,050 
5 Gjysëm produkt 4,395,267 8,790,534 13,185,801 
6 Mazut, solar dhe lëndë djegëse kategoria 55,545,769 111,091,580 166,637,349 
7 Vajra lubrifikant, të tjerë 9,353,283 28,059,849 37,413,132 
  SHUMA 84,847,730 178,185,723 263,033,453 

              Burimi: Të dhëna të DPD të përpunuara nga grupi i auditimit të KLSH 
 
Dërgimi i dokumentacionit për marrje vendimi (shkresa nr. 14889 prot., datë 10.08.2020) 
është kryer 166 ditë pas dërgimit të Raportit Paraprak (shkresa nr. 4761 prot., datë 
26.02.2020), në kundërshtim me Udhëzim nr.13 datë 18.10.2019 “Metodologjia e Kontrollit 
në Magazinat Fiskale të Prodhimit, Përpunimit dhe Stokimit të Produkteve të Akcizës”, ku 
përcaktohet se afati është 30 ditë. 
Me shkresën e Drejtorit të Përgjitshëm të Doganave nr. 8046/4, datë 11.05.2020, drejtuar 
Degës Doganore Fier, njofton këtë që është kryer pezullimi i autorizimit nr. 10658/1, datë 
09.05.2018, për subjektin “T.E”, me kod depozituesi AL1Q170052001, për magazinën 
fiskale AL03421800224, për një afat 30 ditor. Në të njëjtën shkresës, Drejtori i Përgjithshëm 
i DPD, i kërkon DD Fier, marrjen e masave për tu siguruar që gjatë këtij afati kohor, 
operatori ekonomik të mos kryerjë asnjë aktivitet tregtar në magazinën fiskale. Ky pezullim 
ka ardhur në zbatim të shkresës së DD Fier nr. 8046/2, datë 07.05.2020 “Mbi përfundim e 
afatit ttë garancisë së operatorit “T. E” (L....), për magazinën fiskale me kod 
AL03421800224. 
Për sa më sipër, nga tejkalimi i afateteve të parashikuara nga aktet nënligjore që normojnë 
këtë veprimtari të rëndësishme, kanë sjellë si pasojë e çlirimin e garancisë për subjektin 
“T.E”, e për pasojë shndërrimin e detyrimeve të nxjerra nga ky kontrolli i ushtruar në borxh 
të keq, duke shkaktuar të ardhura të munguara në vlerën 263,033,453 lekë, në kundërshtim 
me Ligjin nr. 102/2014, dt. 31/07/2014 “Kodit Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i 
ndryshuar, neni 93, pika 1, e cila përcakton se: “1. Autoritetet doganore çlirojnë menjëherë 
garancinë sapo borxhi doganor ose detyrimi për pagesa të tjera shuhet ose nuk mund të lindë 
më”. 
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me: 
1-Ligjin nr. 61/2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 
2-Rregulloren e Brendshme të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave sipas shkresës nr. 
9745/4 datë 09.03.2016” 
3.Udhëzim nr.13 datë 18.10.2019 “Metodologjia e Kontrollit në Magazinat Fiskale të 
Prodhimit, Përpunimit dhe Stokimit të Produkteve të Akcizës”. 
Për dërgimin me vonesë të Raportit të Kontrollit, duke sjellë si pasojë të ardhura të munguara 
për Buxhetin e Shtetit në vlerën 263,033,453 lekë, mbajnë përgjegjësi: 
-z.Y.Knë cilësinë shef i Departamentit të Akcizës në DPD. 
-z.P.D në cilësinë Drejtor i Drejtorisë së Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit. 
-z.A.B në cilësinë specialist pranë Drejtorisë së Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit. 
-z.D.Sh në cilësinë specialist pranë Drejtorisë së Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit. 
-znj.T.B në cilësinë specialist pranë Drejtorisë së Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit. 
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-z.A.Gj në cilësinë specialist pranë Drejtorisë së Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit. 
-z.S.G në cilësinë specialist pranë Drejtorisë së Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit. 
-znj.L.Hnë cilësinë specialist pranë Drejtorisë së Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit. 
-z.A.L në cilësinë specialist pranë Deges Doganore Fier. 
-z.O.K në cilësinë Kryetar i Degës Doganore Fier. 
 
Në përgjigje të observacionit të dërguar me shkresën nr. 22070/7 prot., datë 24.12.2021, 
protokolluar në KLSH me nr. 511/143, datë 28.12.2021, mbi Projektraportin e Auditimit, 
dërguar nga znj. L.H dhe znj. T.B, sqarojmë se pretendimet e juaja qëndrojnë e për pasojë 
merren në konsideratë në hartimin e këtij Raporti Përfundimtar Auditimi. 
 
3. Nga kontrolli i ushtruar në dosje të subjektit “A.E” Sh.a me nipt. L.... me magazinë fiskale 
me kod nr. AL03422000294 të depozituesit të miratuar, u konstatua se: 
Subjekti i ka bërë kërkesë DPD me shkresën me nr.16297 prot., datë 03.9.2020 të protokollit 
të DPD për heqjen e plumbçeve për çdo depozitë dhe kryerjen e matjeve fizike të mallrave 
gjendje në depozita. Nga zv/Drejtori i Përgjithshëm Y.Kme shkresë nr.16297/1 prot., datë 
4.9.2020 i është drejtuar Degës Doganore Fier, ku janë caktuar dhe 2(dy) përfaqësues të 
departamentit të Analizave të Aposteriorit z.A.Gjnë cilësinë specialist pranë sektorit të 
produkteve energjitike dhe znj.F. H në cilësinë specialiste pranë sektorit të paisjeve matëse 
dhe linjave teknologjike. 
Dega e Doganës Fier ka nxjerë urdhërin e punës nr. 3988/3 prot., datë 04.09.2020 të ushtrohet 
kontrolli: Magazina fiskale e prodhimit në ish KPTHN Ballsh, ku janë caktuar doganierët 
A.H, L.B, E.K në cilësinë në sektorin e mbiqyrjes dhe të departamentit të analizave dhe 
aposteriorit dhe A.B, A.Cdhe Y.L. Kjo shkresë është konceptuar nga A.L përgjegjës i sektorit 
të mbikqyrjes doganore dhe miratuar nga kryetari O.K. 
Në shkresën me nr.3988/4 prot., datë 08.09.2020 ndryshim urdhëri pune: 
Grupi i punës; A.B përgjegjës turni pranë zyrës doganore Ballsh, M.L, A.K (doganier turni), 
A.C përgjegjës turni pranë zyrës doganore Ballsh, 
R,Ki, L.B (doganier turni), Y.Lpërgjegjës turni pranë zyrës doganore Ballsh, Sh.S, V.K, M.Z 
(doganier turni). 
Bazuar në urdhërin e punës me nr. 3988/3 prot., datë 04.09.2020 nga grupi i punës janë 
mbajtur 7 procesverbale. 
Në shkresën me nr.3988/5 prot. datë 21.09.2020 me lëndë “Relacion mbi urdhërin e punës nr. 
3988/3 prot., datë 04.09.2020, grupi i punës i shtë drejtuar z. A.L dhe për dijeni z. O. K ku 
janë shprehur mbi diferencat në sasi dhe cilësi, ndërmjet gjendjes fizike dhe gjendjes 
kontabël, si më poshtë vijon: 
-Për produktin mazut, për sasinë 45,290 kg, subjekti e ka deklaruar mazut dhe nga verifikimet 
e grupit të kontrollit ka rezultuar naftë bruto në sasinë 42,427 litra ku është në shkelje të 
neneve 30 e në vazhdim të ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar si dhe neneve 53, 
54 dhe 62 të VKM nr.612, datë 05.09.2012 dispozita të cilat normojnë detyrimet e operatorit 
për regjistrimin dhe deklarimin e mbatjes dhe lëvizjes së produkteve në një magazinë fiskale. 
Bazuar në nenin 7 germa a) e ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar, nga 
paregullësitë e konstatuara nga grupi i kontrollit në terren për diferencat e konstatuara në 
cilësi, lind detyrimi i akcizës në vlerën 615,055 lekë. 
Detyrimi 45,290 kg mazut- detyrimin e 42,427 litra naftë bruto  
(45,290 kg mazut x 37 lekë = 1,675,730 lekë) 
(42,427 litra naftë bruto x 25 lekë = 1,060,675 lekë) 
(1,675,730 lekë - 71,575 lekë = 615,055 lekë detyrim). 
Kjo shkelje e mësipërme klasifikohet si kundravajtje administrative dhe referuar në nenin 
85,pika 1, “a” e ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar. 

mailto:Sh.@,%20me
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Për shkeljet e kryera bazuar në nenin 90, pika 9, operatori është penalizuar në shumën 
1,845,165 lekë, sa 3-fishi i detyrimit që duhen paguar. 
-Për produktin lëndë djegëse, për sasinë 2,088.660 litra, subjekti e deklaruar lëndë djegëse 
dhe nga verifikimet e grupit të kontrollit ka rezultuar naftë bruto në sasinë 591,044 litra, ku 
është në shkelje të neneve 30 e në vazhdim të ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar 
si dhe neneve 53, 54 dhe 62 të VKM nr.612, datë 05.09.2012 dispozita të cilat normojnë 
detyrimet e operatorit për regjistrimin dhe deklarimin e mbatjes dhe lëvizjes së produkteve në 
një magazinë fiskale. 
Bazuar në nenin 7 germa a) e ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar, nga 
paregullësitë e konstatuara nga grupi i kontrollit në terren për diferencat e konstatuara në 
cilësi, lind detyrimi i akcizës në vlerën 62, 504,320 lekë. 
Detyrimi 2,088.660 litra lëndë djegëse - detyrimin e 591,044 litra naftë bruto  
(2,088.660 litra lëndë djegëse x 37 lekë = 77,280,420 lekë) 
(591,044 litra naftë bruto x 25 lekë = 14,776,100 lekë) 
(77,280,420 lekë - 14,776,100 lekë = 62,504,320 lekë detyrim). 
Kjo shkelje e mësipërme klasifikohet si kundravajtje administrative dhe referuar në nenin 
85,pika 1, “a” e ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar. 
Për shkeljet e kryera bazuar në nenin 90, pika 9, operatori është penalizuar në shumën 
187,512,960 lekë, sa 3-fishi i detyrimit që duhen paguar 
-Për produktin lëndë djegëse, për sasinë 13,010 litra, subjekti e deklaruar lëndë djegëse dhe 
nga verifikimet e grupit të kontrollit ka rezultuar naftë bruto në sasinë 7,806 litra, ku është në 
shkelje të neneve 30 e në vazhdim të ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar si dhe 
neneve 53, 54 dhe 62 të VKM nr.612, datë 05.09.2012 dispozita të cilat normojnë detyrimet e 
operatorit për regjistrimin dhe deklarimin e mbatjes dhe lëvizjes së produkteve në një 
magazinë fiskale. 
Bazuar në nenin 7 germa a) e ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar, nga 
paregullësitë e konstatuara nga grupi i kontrollit në terren për diferencat e konstatuara në 
cilësi, lind detyrimi i akcizës në vlerën 286,220 lekë. 
Detyrimi 13,010 litra lëndë djegëse - detyrimin e 7,806 litra naftë bruto  
(13,010 litra lëndë djegëse x 37 lekë = 481,370 lekë) 
(7,806 litra naftë bruto x 25 lekë = 195,150 lekë) 
(481,370 lekë - 195,150 lekë = 286,220 lekë detyrim). 
Kjo shkelje e mësipërme klasifikohet si kundravajtje administrative dhe referuar në nenin 
85,pika 1, “a” e ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar. 
Për shkeljet e kryera bazuar në nenin 90, pika 9, operatori është penalizuar në shumën 
858,660 lekë, sa 3-fishi i detyrimit që duhen paguar. 
-Për produktin lëndë djegëse, për sasinë 18,180 litra, subjekti e ka deklaruar lëndë djegëse 
dhe nga verifikimet e grupit të kontrollit ka rezultuar solar në sasinë 19,316 litra, ku është në 
shkelje të neneve 30 e në vazhdim të ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar si dhe 
neneve 53, 54 dhe 62 të VKM nr.612, datë 05.09.2012 dispozita të cilat normojnë detyrimet e 
operatorit për regjistrimin dhe deklarimin e mbatjes dhe lëvizjes së produkteve në një 
magazinë fiskale. 
Bazuar në nenin 7 germa a) e ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar, nga 
paregullësitë e konstatuara nga grupi i kontrollit në terren për diferencat e konstatuara në 
cilësi, lind detyrimi i akcizës në vlerën 42,032 lekë. 
Detyrimi 18,180 litra lëndë djegëse - detyrimin e 19,316 litra solar  
(18,180 litra lëndë djegëse x 37 lekë = 672,660 lekë) 
(19,316 litra solar x 37 lekë = 714,692 lekë) 
(714,692 lekë - 672,660 lekë = 42,032 lekë detyrim). 
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Kjo shkelje e mësipërme klasifikohet si kundravajtje administrative dhe referuar në nenin 85, 
pika 1, “a” e ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar. 
Për shkeljet e kryera bazuar në nenin 90, pika 5, operatori është penalizuar në shumën 84,064 
lekë, sa 2-fishi i detyrimit që duhen paguar. 
-Për produktin lëndë djegëse, për sasinë 119,879 litra, subjekti e deklaruar lëndë djegëse dhe 
nga verifikimet e grupit të kontrollit ka rezultuar solar në sasinë 122,435 litra solar, ku është 
në shkelje të neneve 30 e në vazhdim të ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar si 
dhe neneve 53, 54 dhe 62 të VKM nr.612, datë 05.09.2012 dispozita të cilat normojnë 
detyrimet e operatorit për regjistrimin dhe deklarimin e mbatjes dhe lëvizjes së produkteve në 
një magazinë fiskale. 
Bazuar në nenin 7 germa a) e ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar, nga 
paregullësitë e konstatuara nga grupi i kontrollit në terren për diferencat e konstatuara në 
cilësi, lind detyrimi i akcizës në vlerën 94,572 lekë. 
Detyrimi 119,879 litra lëndë djegëse - detyrimin e 122,435 litra solar  
(119,879 litra lëndë djegëse x 37 lekë = 4,435,523 lekë) 
(122,435 litra solar x 37 lekë = 4,530,095 lekë) 
(4,530,095 lekë - 4,435,523 lekë = 94,572 lekë detyrim). 
Kjo shkelje e mësipërme klasifikohet si kundravajtje administrative dhe referuar në nenin 85, 
pika 1, “a” e ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar. 
Për shkeljet e kryera bazuar në nenin 90, pika 5, operatori është penalizuar në shumën 
189,144 lekë, sa 2-fishi i detyrimit që duhen paguar. 
-Për produktin lëndë djegëse, për sasinë 0 litra, subjekti e deklaruar lëndë djegëse dhe nga 
verifikimet e grupit të kontrollit ka rezultuar solar në sasinë 170 litra solar, ku është në 
shkelje të neneve 30 e në vazhdim të ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar si dhe 
neneve 53, 54 dhe 62 të VKM nr.612, datë 05.09.2012 dispozita të cilat normojnë detyrimet e 
operatorit për regjistrimin dhe deklarimin e mbatjes dhe lëvizjes së produkteve në një 
magazinë fiskale. 
Bazuar në nenin 7 germa a) e ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar, nga 
paregullësitë e konstatuara nga grupi i kontrollit në terren për diferencat e konstatuara në 
cilësi, lind detyrimi i akcizës në vlerën 6,290 lekë. 
Detyrimi 0 litra lëndë djegëse - detyrimin e 170 litra solar  
 (170 litra solar x 37 lekë = 6,290 lekë detyrim) 
Kjo shkelje e mësipërme klasifikohet si kundravajtje administrative dhe referuar në nenin 85, 
pika 1, “a” e ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar. 
Për shkeljet e kryera bazuar në nenin 90, pika 5, operatori është penalizuar në shumën 12,580 
lekë, sa 2-fishi i detyrimit që duhen paguar. 
-Për produktin lëndë djegëse, për sasinë 0 litra, subjekti e deklaruar lëndë djegëse dhe nga 
verifikimet e grupit të kontrollit ka rezultuar solar në sasinë 2,428 litra solar, ku është në 
shkelje të neneve 30 e në vazhdim të ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar si dhe 
neneve 53, 54 dhe 62 të VKM nr.612, datë 05.09.2012 dispozita të cilat normojnë detyrimet e 
operatorit për regjistrimin dhe deklarimin e mbatjes dhe lëvizjes së produkteve në një 
magazinë fiskale. 
Bazuar në nenin 7 germa a) e ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar, nga 
paregullësitë e konstatuara nga grupi i kontrollit në terren për diferencat e konstatuara në 
cilësi, lind detyrimi i akcizës në vlerën 89,836 lekë. 
Detyrimi 0 litra lëndë djegëse - detyrimin e 2,428 litra solar  
 (2,428 litra solar x 37 lekë = 89,836 lekë detyrim) 
Kjo shkelje e mësipërme klasifikohet si kundravajtje administrative dhe referuar në nenin 85, 
pika 1, “a” e ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar. 
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Për shkeljet e kryera bazuar në nenin 90, pika 5, operatori është penalizuar në shumën 
179,672 lekë, sa 2-fishi i detyrimit që duhen paguar. 
-Për produktin lëndë djegëse, për sasinë 1,489,432 litra, subjekti e deklaruar lëndë djegëse 
dhe nga verifikimet e grupit të kontrollit ka rezultuar solar në sasinë 2,137,763 litra solar, ku 
është në shkelje të neneve 30 e në vazhdim të ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar 
si dhe neneve 53, 54 dhe 62 të VKM nr.612, datë 05.09.2012 dispozita të cilat normojnë 
detyrimet e operatorit për regjistrimin dhe deklarimin e mbatjes dhe lëvizjes së produkteve në 
një magazinë fiskale. 
Bazuar në nenin 7 germa a) e ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar, nga 
paregullësitë e konstatuara nga grupi i kontrollit në terren për diferencat e konstatuara në 
cilësi, lind detyrimi i akcizës në vlerën 23,988,247 lekë. 
(1,489,432litra lëndë djegëse x 37 lekë = 55,108,984 lekë) 
(2,137,763 litra solar x 37 lekë = 79,097,231 lekë) 
(79,097,231 lekë - 55,108,984 lekë = 23,988,247 lekë) 
Kjo shkelje e mësipërme klasifikohet si kundravajtje administrative dhe referuar në nenin 85, 
pika 1, “a” e ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar. 
Për shkeljet e kryera bazuar në nenin 90, pika 5, operatori është penalizuar në shumën 
47,976,494 lekë, sa 2-fishi i detyrimit që duhen paguar. 
-Për produktin lëndë djegëse, për sasinë 1,961,360 litra, subjekti e deklaruar lëndë djegëse 
dhe nga verifikimet e grupit të kontrollit ka rezultuar solar në sasinë 2,042,104 litra solar, ku 
është në shkelje të neneve 30 e në vazhdim të ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar 
si dhe neneve 53, 54 dhe 62 të VKM nr.612, datë 05.09.2012 dispozita të cilat normojnë 
detyrimet e operatorit për regjistrimin dhe deklarimin e mbatjes dhe lëvizjes së produkteve në 
një magazinë fiskale. 
Bazuar në nenin 7 germa a) e ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar, nga 
paregullësitë e konstatuara nga grupi i kontrollit në terren për diferencat e konstatuara në 
cilësi, lind detyrimi i akcizës në vlerën 2,987,528 lekë. 
(1,961,360 litra lëndë djegëse x 37 lekë = 72,570,320 lekë) 
(2,042,104 litra solar x 37 lekë = 75,557,848 lekë) 
(75,557,848 lekë - 72,570,320 lekë = 2,987,528 lekë) 
Kjo shkelje e mësipërme klasifikohet si kundravajtje administrative dhe referuar në nenin 85, 
pika 1, “a” e ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” i ndryshuar. 
Për shkeljet e kryera bazuar në nenin 90, pika 5, operatori është penalizuar në shumën 
5,975,056 lekë, sa 2-fishi i detyrimit që duhen paguar. 
Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur produktet dhe detyrimi përkatës në lekë 
Tabela nr. 5 
Nr Magazina Produkti /dhjetor 2019 Produkti/shtator 2020 Detyrim Penalitet Totali 
1 G/35 Mazut 45,290 kg Naft bruto 42,427 litra 615,055 1,845,165 2,460,220 
2 T/28 Lënd djegëse 2,088.660 

litra 
Naft bruto 591,044 litra 62,504,320 187,512,960 250,017,280 

3 T/47 Lënd djegëse 13,010 litra Naft bruto 7,806 litra 286,220 858,660 1,144,880 
4 T/36 Lënd djegëse 18,180 litra Solar 19,316 litra 42,032 84,064 126,096 
5 T/49 Lënd djegëse 119,879 litra Solar 122,435 litra 94,572 189,144 283,716 
6 T/48 Lënd djegëse 0 litra Solar 170 litra 6,290 12,580 18,870 
7 T/46 Lënd djegëse 0 litra Solar 2,428 litra 89,836 179,672 269,508 
8 T/43 Lënd djegëse 1,489,432litra Solar 2,137,763 litra 23,988,247 47,976,494 71,964,741 
9 T/40 Lënd djegëse 1,961,360 

litra 
Solar 2,042,104 litra 2,987,528 5,975,056 8,962,584 

  Totali  90,614,100 244,633,795 335,247,895 
Burimi: Të dhëna të DPD të përpunuara nga grupi i auditimit të KLSH 
 
Konstatimi i ndryshimit të llojit (cilësisë) për sasistë e rezultuara nga dy kontrollet e 
mësipërme nga lëndë djegëse në naftë bruto e solar kemi të bëjmë me shkelje të neneve 30 e 
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në vazhdim të ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” si dhe neneve 53, 54 dhe 62 të VKM 
nr.612, datë 05.09.2012, dispozita që normojnë detyrimet e operatorit për rregjistrimin dhe 
deklarimin e mbajtjes dhe lëvizjes së produkteve në një magazinë fiskale.  
Bazuar në nenin 7 germa (a) e ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” (i ndryshuar) nga 
parregullsitë e lartëpërmendura për diferencat e konstatuara në cilësi të produkteve që i 
nënshtrohen akcizës lindin detyrimet e akcizëz në shumën 90,614,100 lekë. 
Referuar nenit 95, pika 1, “a” e ligjit 61/2012 “Për akcizat në RSH” (i ndryshuar), shkeljet e 
mësipërme konsiderohen si kundravajtje administrative. 
Për shkeljet e kryera bazuar në nenin 90, pika 5 dhe 9, operatori do të penalizohet me 
244,633,795 lekë, sa 2 dhe 3-fishi i detyrimit. 
Në shkresën me nr.3988/6 prot. datë 21.09.2020 me lëndë “Informacion mbi urdhërin e punës 
nr. 3988/3 prot., datë 04.09.2020 ndryshuar me urdhërin e punës nr. 3988/4 prot., datë 
08.09.2020, ku sqarohen të gjitha gjetjet nga ana e grupit të ngritur dhe si përfundim Kryetari 
i Degës del në përfundim se nga ana e operatorit është tjetërsuar cilësia e produkteve në 
depozita të caktuara, si dhe ndryshimet sasiore të produkteve të akcizës në pezullim dhe DD 
Fier njofton anullim të urdhave të mësipërm. 
Urdhri i nxjerrë nga kryetari i DD Fier për pezullimin e kontrollit, është kryer në mënyrë të 
paargumentuar si dhe në tejkalim të kompetencave të tij institucionale, për arsye se pezullimi 
i kontrollit doganor, nuk është i parashikuar në aktet ligjore e nënligjore.  
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në: 
1-Ligjin nr. 61/2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 81-83. 
2. Ligjin nr. 44/2015 “Kodi i procedurave administrative i Republikës së Shqipërisë”, i 
ndryshuar, neni 113-118. 
3. Ligji nr. 102/2014, dt. 31/07/2014 “Kodit Doganor i Republikës së Shqipërisë”, neni 31 
4-Rregulloren e Brendshme të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave sipas shkresës nr. 
9745/4 datë 09.03.2016”.  
5.Udhëzim nr.13 datë 18.10.2019 “Metodologjia e Kontrollit në Magazinat Fiskale të 
Prodhimit, Përpunimit dhe Stokimit të Produkteve të Akcizës”.  
Për sa më sipër, mbajnë përgjegjësi: 
-A.L në cilësinë e përgjegjësit të sektorit pranë DDF. 
-O.K, në cilësinë e kryetarit të DD Fier. 
-Y.K në cilësinë e shefit të Departamentit të Akcizës në DPD. 
 
4. Në lidhje me dosjen e kontrollit sipas Program Kontrollit nr. 21846 prot datë 27.09.2017 
ushtruar në ambientet e subjektit “B.P.A LTD” me Nipt K.... me adresë rr. L.M, Nr 37, Lagjia 
Sheq i Madh Fier/Fshati Marinez-Fier dhe PIA Vlorë me lloj aktiviteti Magazinë Prodhimi 
dhe Stokimi të naftës bruto, të ushtruar nga inspektorët z. A. B, z. A.G, z. A.Z, z. B. Lj, z. 
E.Xh dhe z. A.L, me qëllim inventarin dhe lëvizjen e produkteve energjitike për vitin duke 
nisur nga kontrolli i fundit i ushtruar nga sektori i produkteve energjitike dhe në vijim. 
Konstatohet se më datën 31.05.2019, ora 14 është mbajtur Procesverbali i Kundërvajtjes 
Administrative me shkelës subjektin “B.P” me NIPT K.... ku është konstatuar se ky “operator 
ka hedhur për konsum produktin lëndë djegëse hollues sasinë prej 83,669,970 kg në mënyrë 
të vazhdueshme të pashoqëruar me DSHA tip levizje 4 në kundërshtim me ligjin pa pagesa 
përkatëse të Akcizës” duke përshkruar në pikën 12 Sanksione sipas nenit 85 dhe nenit 87 pika 
1.a dhe 2.6 detyrime doganore në vlerën 3,095,566,890 lekë dhe penalitete në vlerën 
9,386,700,670 lekë, me një total detyrimesh në vlerën 12,482,267,560 lekë dhe e nënshkruar 
vetëm nga Inpektorët z. A.B, A.Gj dhe A. L. 
Administrohet në dosje Informacioni nr.13658 prot datë 03.06.2019, dërguar Degës 
Doganore Fier dhe informacioni nr. 13659/3 prot., pas marrjes së observacioneve të dërguara 
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nga Dega Doganore Fier me shkresën nr. 15914 prot., DPD datë 14.06.2018 në lidhje me 
“Observacionet e ardhura nga Operatori B.P”. 
Në aktin administrativ sipas Informacionit nr. 13658 prot., datë 03.06.2019, dërguar Degës 
Doganore Fier konstatohet se artikulli lëndë holluese djegëse me klasifikim tarifor 27101968 
sipas Kategorisë E 450, ka kryer 38 Lëvizje të Tipit 6 në sasinë 105,678,440 kg. 
Sqarohet në Informacion se nga data 10 korrik 2017, deri në datën e kontrollit operatori ka 
hartuar gjithsej 38 DSHA tipi lëvizjes 6 pra (shkatërrim) duke kryer dalje të paligjshme të 
sasisë prej 105,678,440 kg Produkt Hollues, në të cilën sasia prej 15,940,180 kg Hollues 
është trajtuar nga kontrollet e kryer nga Dega Doganore Fier referuar Vendimit nr. 133, datë 
26.09.2014. 
Në datën 28.09.2017, është kryer kontroll pranë ambienteve të operatorit B.P për periudhën e 
verpimtarisë nga data 01.04.2014 deri në daten 27.09.2017. 
Nga kontrolli ka rezultuar sasia 0 (zero) gjendje Lëndë Djegëse Hollues. 
Në përfundim bazuar në nenin 4, pika 3, gërma c) neni 30, dhe nenin 7 gërma a) rezulton 
sasia prej 83,663,970 kg sasi Holluesi (lëndë djegëse e konsumuar gjatë periudhës 01.04.2014 
deri në datën 28.09.2017, e konsumuar nga operatori “B.P.A LTD” me Nipt K..... për nevoja 
teknologjike sipas të cilës operatori duhej të kishte hartuar DSHA TIP 4 duke hedhur në 
mënyrë të parregullt sasinë me pasojë lindjen e detyrimit për vlerën e akciës së papaguar në 
vlerën 3,095,566,890 lekë (sipas vleres prej 37 lek/kg) dhe një Penalitet në vlerën 
9,386,700,670 lekë dhe në total vlera 12,482,267,560 lekë për mallin E450 kodi 27101951-
27101969 “Vajra të rëndë si lëndë djegëse” solar/mazut me 37 lekë/kg. 
Në informacion sqarohet se janë shkelur nenet 85 pika 1 gërma a) dhe pika 2 e nenit 87 të 
ligjit 61/2012 “Për Akcizat në RSH”. 
Sqarohet në material se nga Departamenti i Akcizës i është kërkuar “Mendim Juridik 
Cilësues” sipas shkresës nr. 9361/1 prot DPD datë 26.04.2018 dhe Drejtoria Juridike është 
shprehur se nuk mund të bëjë interpretime juridike pasi kjo është detyrë funkisonale e 
strukturave kontrolluese të Departamentit të Akcizës. 
Sqarohet në material se me shkresën nr. 21031 Prot, datë 17.09.2018, nga Drejtoria e 
Doganave i është kërkuar interpretim ligjor për cështjen në fjalë “Avokatisë së Shtetit” në 
lidhje me kualifikimin ligjor të penaliteteve që duhen aplikuar për këtë rast në këtë kontroll 
aktual. 
Sqarohet në material se me shkresën nr. 21031/1 prot DPD datë 15.10.2018 zyra e Avokatit të 
Përgjithshem te Shtetit shprehet se “Nuk është kompetencë e saj të bëjë interpretime ligjore 
duke sugjeruar faktin që Drejtoria e Përgjithshme e Doganave ti drejtohet Drejtorisë së 
Kodifikimit”. 
Sqarohet në material se me shkresën nr. 26645 prot DPD datë 13.11.2018 ka kërkuar 
asistencë e cila me shkresën nr. 26645/1 prot DPD datë 22.11.2018 sqaron se nuk është organ 
i ngarkuar me ligj për interpretimin e legjislacionit doganor dhe si e tille nuk disponon tagrin 
ligjor për tu shprehur, duke i referuar në shkresë se Interpretimi i Ligjeve është e drejta e cdo 
organi që i zbaton ato. 
Shkelja e kryer referuar kontrollit paraardhës më datë 23.09.2014, të ushtruar nga Dega 
Doganore Fier ku është konstatuar qarkullimi i parregullt për sasinë prej 15,940,180 kg për të 
cilën Dega Doganore Fier ka nxjerrë Vendimin nr. 133 dt 26.09.2014, ndryshuar me 
Vendimin nr. 133/1 datë 01.12.2016 i cili është shfuqizuar me Vendim Gjyqësor të Formës së 
Prerënr. 74 datë 19.01.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit si absolutisht i pavlefshëm 
në favour të subjektit “B.PA LTD” me Nipt K.... (shkelje kjo e cilësuar nga Administrata 
Doganore si Vendim i Herës së Dytë për shkelje në fushën e Akcizës. 
Në përfundim Departamenti i Analizave dhe Aposteriorit gjykon se “Shkelja e konstatuar 
pranë operatorit B.P.A LTD” duhet të konsiderohet si shkelje e kryer për herë të dytë dhe ka 
cilësuar dhe referuar shkeljen doganore të kryer në shumën totale prej 12,482,267,560 lekë 
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(për mallin E450 kodi 27101951-27101969 “Vajra te rende si lendë djegëse”solar/mazut me 
37 lek/kg për detyrime akcizë të shmangura dhe të papaguara. 
Në shkresën nr. 13659/2 prot DPD datë 16.07.2019 Departamenti i Analizave dhe 
Aposteriorit i ridrejtohet Degës Doganore Fier pasi ka shqyrtuar observacionin e ardhur nga 
operatori “B.P A LTD” me Nipt K..... dhe nga ky Departament përsëri është mbajtur i njëti 
qëndrim duke argumentuar se: 
1-Grupi i kontrollit qëndron në të njëtin gjykim që “Në rastin e përdorimit të lëndës 
djegëse/hollues me destinacionpërdorimin për nevoja tekonologjike të prodhimit nuk kemi të 
bëjmëmë humbje/firo të produkteve energjitike në një magazinë fiskale”. 
2-Grupi i kontrollit argumenton se subjekti nuk ka qënë i pajisur me “Autorizim për Përdorim 
të Perjashtuar”.  
3- Grupi i kontrollit argumenton se subjekti ka keqinterpretuar shpjegimet e Manualit Praktik 
nr. 13048 prot DPD datë 20.05.2016 pasi në këtë manual është parashikuar shkatërrimi me 
DSHA tip 6 “Shkaterrimi i lendeve të para” të përdorura në Impiantet e Perpunimit dhe 
Prodhimit të Produkteve te Gatshme te Akcizës”.  
4-Grupi i kontrollit argumenton se në lidhje me gjykimin dhe faktin se Holluesi i perdorur per 
nevoja teknologjike do te taksohej dy here per shkallen e Akcizës gjate Injektimit nën toke 
dhe gjatë shitjes së produktit final“nafte bruto” në tregun vendas qendrimi i grupit të 
kontrollit argumenton se nuk qëndron. 
4-Grupi i kontrollit argumenton se për pretendimn se është vepruar në kundershtim dhe në 
tejkalim te Vendimit date 20.12.2014 te Gjykates Administrative të Shkalles se Pare dhe 
Vendimit nr. 2501 date 01.06.2017 te Gjykates Administrative te Apelit Tirane sqaron se 
a-Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane me Vendimin date 15.10.2014 ka vendose 
sigurimin e padiseper pezullimin e Akteve Administrative nr. 14151 prot DPD dhe nr 20805 
prot date 05.09.2014 te DPD-se deri ne perfundim te shqyrtimit te padise ne lidhje me 
detyrimet e Akcizës 
b-Gjykata Administrative e Apelit ne lidhje me masën e sigurise ka vendose lenien ne fuqi te 
mases se sigurise 
c-vendimi perfundimtar 
Gjykata Administrative e Apelit Tirane vendosi pranimin e Padise ne favor te subjektit B.P 
permes Vendimit nr.2501 datë 01.06.2017 ka vendose 
-Prishjen pjesërisht te Vendimit nr. 7810 date 29.12.2014 të Gjykatës Administrative të 
Shkalles së Parë Tiranë 
-Lënien në fuqi te Vendimit nr.7810 date 20.12.2014 të Gjykatës Administrative te Shkallës 
se Pare Tirane e cili ka vendos: 
a-pranimin e padise se operatorit “B.P.A LTD” me Nipt K.... 
b-shfuqizmin e akteve administrative te Drejtorise se Pergjithshshme te Doganave nr. 14151 
date 11.06.2014 dhe nr.20805 date 05.09.2014 
c-saktesimin e te drejtave dhe detyrimeve ndermjet paditesit “B.P.A LTD” me Nipt K.....dhe 
te paditurit Drejtoria e Pergjithshme e Doganave ne lidhje me detyrimin e ngritur nga DPD-ja 
per pagesen e Akcizës sipas akteve nr. 14151 date 11.06.2014 dhe nr.20805 date 05.09.2014 
d-shfuqizimin e aktit administrativ te DPD-se ne lidhje me kerkesen per revokimin e 
Magazines Fiskale 
c-ligjerimin e mases se sigurise ku është vendose sigurimi i padise per pagesen e Akcizës 
sipas akteve nr. 14151 date 11.06.2014 dhe nr.20805 date 05.09.2014 si dhe pezullimin e 
detyrimit te Akcizës deri ne saktesimin e te drjetave te pditesit si dhe cdo akti administrativ 
nxjerre ne zbatim te ketyre dy akteve administrative dhe mosmarrjen nga ana e te paditurit te 
asnje veprimi ose akti, urdheri apo vendimi per caktimin e detyrimeve te Akcizës dhe 
pezullimin e pasojave juridike qe burojne nga keto dy akte administrative deri ne perfundim 
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te shqyrtimit te padise ne lidhje me saktesimin e e te drejtave dhe dtyrimeve mes paleve deri 
ne perfudnim te Procesit Gjyqësor. 
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave ka ushtruar të drejtën e Rekursit pranë Kolegjit 
Administrativ të Gjykatës së Lartë për “Pezullimin e ekzekutimit të vendimit të gjykatës 
administarive Tiranë dhe Gjykata e Larte ka vendose “Pezullimin e Ekzekutimit të Vendimit 
nr. 2501 date 01.06.2017 te Gjykatës Administrativ të Apelit Tiranë. 
Në përfundim Departamenti i Akcizës prane DPDse sakteson se pretendimete Operatorit nuk 
sjellin asnje prove ose fakt te ri ligjor qe te cenoje konkluzionet perfundmtare duke mbajtur te 
njejtin qendrim si ne infirmacionin e pare sipas shkreses nr.13658 date 03.06.2019. 
Konstatohet se me shkresen nr. 18610/1 prot datë 17.07.2019 Drejtori i Përgjitshëm i 
Doganave z. A.G me persona nenshkrues dhe hartues te shkrese administrative (z. I.B Drejtor 
Juridik, z, Y.K Zv/Drejtor i Pergjithshem,z. A.B) ka dërguar Degës Doganore Fier, Urdherin 
per Pezullimin e e Nxjerrjes e Vendimit per subjektin “B.P.A L” me Nipt K... bazuar ne 
shkresën nr. 13646, prot DPD datë 17.07.2019 “Për pezullimin e procedurës administrative 
deri në marrjen e Vendimit” të derguar nga Ministri i Financave dhe Ekonomisë znj. A. 
Dduke Urdheruar Degen Doganore Fier të marrë masa urgjente për zbatimin e Urdherit si dhe 
të informoje DPD-ne. Në vijim Dega Doganore Fier ka derguar edhe shkresën nr.3765/4 prot 
datë 17.07.2019 për Dergim Vendimi “Per pezullimin e procedures administrative deri ne 
marrjen e një vendimi për subjektin “B.P.A” me Nipt K..., duke nxjerrë edhe vendimin “Për 
pezullimin e procedurës administrative “me shkresën nr. 3769/2 prot datë 17.07.2019 në 
ngarkim të subjektit në fjalë.Në shkresë Dega Doganore Fier sqaron se mbetet në pritje të një 
vendimi përfundimtar për këtë problematike Konstatohet se legjislacioni doganor në fushën e 
akcizës përcakton se; 
Nenin 82 “Shfuqizimi i vendimeve të favorshme”.  
1. Autoritetet doganore shfuqizojnë një vendim të marrë në favor të kërkuesit, në qoftë se 
plotësohen kushtet e mëposhtme:a) vendimi ishte lëshuar duke u mbështetur në informacion 
të pasaktë ose të paplotë;b) kërkuesi ishte në dijeni ose objektivisht duhej të ishte në dijeni që 
informacioni i dhënë ishte i pasaktë apo i paplotë;  
Neni 83 “Revokimi dhe ndryshimi i vendimeve të favorshme” 
1. Një vendim i marrë në favor të kërkuesit revokohet ose ndryshohet kur, në raste të tjera 
nga ato të përmendura në nenin 82 të këtij ligji, një apo më shumë kushte të përcaktuara për 
lëshimin e tij nuk ishin përmbushur ose nuk përmbushen më kur kërkuesi nuk përmbush 
detyrimet që rrjedhin nga vendimi në fjalë si dhe në të gjitha rastet e tjera të mosrespektimit 
të dispozitave të këtij ligji, për të cilat është parashikuar e drejta e revokimit. 
Neni 106 Pezullimi i zbatimit të vendimit  
Autoritetet doganore mund të pezullojnë zbatimin e një vendimi të tillë, tërësisht ose 
pjesërisht, kur ato kanë arsye të besojnë se vendimi në konflikt është i papajtueshëm me 
legjislacioni doganor, ose sjell një dëm të pariparueshëm për personin e interesuar.3. Në 
rastet e përmendura në pikën 2 të këtij neni, kur vendimi në konflikt përcakton, ndër të tjera, 
detyrimin për pagimin e detyrimeve të akcizës, pezullimi i këtij vendimi duhet të kushtëzohet 
me depozitimin e një garancie, në masën e plotë të detyrimit të akcizës. 
Në përfundim si konkluzion: 
Nga Autoriteti Doganor, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave me shkresen nr. 18610/1 prot 
datë 17.07.2019 Drejtori i Përgjitshëm i Doganave z. A.G me persona nenshkrues dhe hartues 
te shkreses administrative (Z.I.B Drejtor Juridik, z, YK. Zv/Drejtor i Pergjithshem, z.A.B, 
dokumentuar bashkelidhur shkreses) i është dërguar Degës Doganore Fier, Urdheri per 
Pezullimin e Nxjerrjes se Vendimit per subjektin “B.P. A ” me Nipt K.... në shumën 
3.095.566.890 lekë detyrim akcize (sipas vlerës prej 37 lek/kg) dhe një Penaliteti në shumën 
9,386,700,670 leke me nje shume totale prej 12,482,267,560 lekë për mallin E450 (hollues 
Solar) në ngarkim të subjektit Bankers Petroleum por nuk është garantuar pezullimi i këtij 
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Vendimi sipas pikës 3 të nenit 106 të ligjit 61/2012 “Për Akcizat në RSH” në shumën sa 
detyrimi i plotë i akcizës në nivelin prej 3,095,566,890 lekë duke kryer veprime ligjore në 
kundërshtim me percaktimet e ligjit të Akcizës nr. 61/2012 “Për Akcizat në Republikën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar. 
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në: 
1-Ligji nr. 61/2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 
2-Rregulloren e Brendshme të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave sipas shkresës nr. 
9745/4 datë 09.03.2016”. 
Personat e cituar në aktin e mësipërm: 
z. A.G në cilësinë ish Drejtor i Përgjithshëm i Doganave. 
z. Y.K në cilësinë zv/Drejtor i Pergjithshem. 
z. I.Bme detyre ish Drejtor i Drejtorise Juridike. 
 
5. Në lidhje me Raportin Përfundimtar të Kontrollit nr. 4272/2 prot, datë 15.04.2020, mbajtur 
nga grupi i kontrollit të Drejtorisë së Kontrollit të Pas Zhdoganimit, në bazë të Programit 
Kontrollit nr. 213 prot, datë 07.01.2019, ndryshuar me nr. 4272 prot., datë 21.02.2020, dhe 
nr. 4961 prot., datë 27.02.2020, miratuar nga Zv/Drejtori i Përgjithshëm, grupi i punës ka 
ushtruar kontroll në ambientet e subjektit “I.” me NIPT K......, me objekt “Të ushtrohet 
kontroll dokumentar dhe fizik në ambientet e operatorit ekonomik duke identifikuar 
makineritë/pajisjet që kanë përfituar nga përjashtimi i pagesës së TVSH-së në import sipas 
autorizimit nr.40, datë 31.03.2017 për 17 deklaratave doganore”. Nga kontrolli aposterior i 
dokumentacionit bashkëlidhur praktikave doganore, si dhe autorizimit nr. 40, datë 
31.03.2017, për përjashtim të pagesës së TVSH në import të makinerive dhe pajisjeve, ka 
rezultuar se: 
1. Referuar kërkesës nr. 6366 prot., datë 31.07.2017, subjekti është pajisur me autorizimin e 
sipërcituar për përjashtimin nga pagesa e TVSH në import të makinerive dhe pajisjeve si me 
poshtë: 
-Makineri për përpunimin e frutave dhe perimeve klasifikuar në kodin tarifor *84386000* të 
NKM; 
-Sistem elevatorësh dhe konvejerësh me veprim të vazhdueshëm - - Të tjera, tip me kovë, 
klasifikuar në kodin tarifor *84283200* të NKM. 
Subjekti, nga ranimi në sistemin “ORACLE” në deklaratat doganore, për periudhën objekt 
kontrolli, ka deklaruar: 
- Makineri për ngrirjen dhe përpunimin e frutave; 
- Sistem elevatorësh e konvejerësh për mallra dhe materiale; të gjitha këto në bazë të 
autorizimit të sipërcituar, kanë përfituar përjashtim nga pagesa e TVSH në import referuar 
nenit: 56, pika 38 dhe 158, pika 2, të ligjit nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në 
Republikën e Shqipërisë”; nenit 8, pika 1, shkronja “c”, të VKM nr. 953, datë 29.12.2014, 
“Për dispozitat zbatuese të ligjit nr. 92/2014 ‘Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e 
Shqipërisë’”, i ndryshuar si dhe Udhëzimit nr. 6, datë 30.01.2015, të Ministrisë së Financave 
“Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 
Të ushtrohet kontroll dokumentar dhe fizik në ambientet e operatorit ekonomik duke 
identifikuar makineritë/pajisjet që kanë përfituar nga përjashtimi i pagesës së TVSH në 
import sipas autorizimit nr. 40 / 2017 dhe deklaratave doganore sipas tabelës bashkëlidhur 
Program Kontrollit Nr. 213 prot., dt. 07.01.2016. 
Grupi i kontrollit u paraqit më dt.08.01.2019 në ambientet e subjektit “I” me NIPT K.., ku 
mori kontakt me përfaqësuesin e subjektit, i cili i ka vënë në dispozicion të gjitha dokumentat 
e kërkuara si dhe makinerit dhe paisjet që ishin gjëndje në ambientet e operatorit. 
Nga verifikimi i dokumentave është konstatuar se vlera e kërkuar në autorizimin nr. 40/2017 
ishte realizur 100 %, (shuma e kërkuar ishte 1.776.709 €, shuma e ralizuar 1.776.709 €.). 
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Grupi i kontrollit në prezencë të përfaqësuesit të subjektit, ushtroi kontroll fizik ambientet ku 
ishin instaluar makineritë e importuara me përjashtim nga pagesa e TVSH-së në import sipas 
Autorizimit Nr. 40, datë. 31.03.2017, nga ku është konstatuar se makineritë/pajisjet e 
importuara sipas autorizimit të sipërcituar nuk ndodheshin në ambientet e ndërtesës ku ishte 
kryer investimi, konkretisht: 
- Sistem elevator ngritës dhe ulës për shkarkimin/ ngarkimin e mallrave në automjete - 
gjithësej 5 copë, kodit tarifor 84283990 pa taksë. 
- Sistem elevatorësh (rafte metalike) për mbajtjen dhe ruajtjen e mallrave dhe materialeve me 
lëvizje horizontale mbi shina të vendosura në dysheme, që komandohet nëpërmjet panel 
elektrik, gjithësej 84 copë që i përkasin kodit tarifor *84283990*, pa taksë doganore: - 
Elevatoret dhe konvejere te tjere me veprim te vazhdueshem, per mallrat apo materialet: 8428 
39 90 – – – Te tjera...Pa taksë. 
- Pajisje së bashku me sallën e kompresorëve dhe me tubacionet që shërbejnë për ngrirjen dhe 
ruajtjen e ushqimeve të frutave dhe perimeve, gjithsej 43 copë që i përkasin kodit tarifor 
*84186900*, me taksë doganor 2 %: – Pajisje te tjera ftohese apo ngrirese; pompat e 
nxehtesise: 8418 69 00 – – Te tjera....me taksë 2 %. 
Makineritë dhe paisjet e sipërcituar sa më sipër, të gjetura në ambientet e subjektit I.F nga 
grupi i kontrollit, nuk përfitojnë përjashtim nga pagesa e TVSh-së në import, për arsye se ato 
nuk janë pjesë e deklarimeve të bëra nga subjekti në deklaratat doganore Imp. 4 sipas 
Autorizimit nr. 40, datë. 31.01.2017, referuar nenit 8, pika 1, shkronja “c” pikën 4 dhe pika 
4/3 të VKM-së nr. 953, datë.29.12.2014, “Për Dispozitat Zbatuese Të Ligjit Nr. 92/2014, 
“Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 
Pas kontrollit fizik të makinerive dhe pajiseve, të cilat ishin të montuara në ambientet e 
subjektit, si dhe pas shqyrtimit të dokumentave dhe deklaratave doganore, grupi i kontrollit 
ka dalë në konkluzion se në ambientet e opertatorit ekonomik nuk ndodheshin makineritë si 
më poshtë: 
a. Makineri për përpunimin e frutave dhe perimeve klasifikuar në kodin tarifor *84386000*; 
b. Sistem elevatorësh dhe konvejerësh me veprim të vazhdueshëm – – Te tjera, tip me kove, 
klasifikuar në kodin tarifor *84283200*, për të cilat subjekti ka përfituar përjashtim nga 
pagesa e TVSH-ës në import sipas autorizimit të sipërcituar. 
Nga kontrolli fizik i makinerive të montuara nga subjekti në magazina dhe nga krahasimi i 
tyre me makineritë dhe paisjet të deklaruara në deklaratat doganore të sipërcituara, referuar 
dokumentacionit shoqërues bashkëlidhur praktikave doganore, por edhe përshkrimin e tyre në 
Autorizimin Nr. 40/2017, janë vënë re mospërputhjet sa më poshtë: 
I. Makineritë të cilat ishin deklaruar Makineri për ngrirjen dhe përpunimin e frutave në 
deklaratat doganore DAV IM4 me: R-35421; R-35445; R-35452, datë 28.04.2017; R-51318, 
datë 12.06.2017 dhe R-59369datë 04.07.2017, me kodin tarifor *84386000*, ishin për 
ngrirjen e frutave dhe perimeve me teknologjinë freeze-shocking, e cila bën ngrirjen e tyre në 
një kohë shumë të shkurtër (10-12 minuta) duke ruajtur të gjitha vlerat e tyre ushqyese në të 
njëtën masë si kur të ishin të freskëta, duke bërë kristalizimin e ujit brenda frutit. Në pjesën 
narrative të planit të investimit të paraqitur nga subjekti për përfitimin e autorizimit, 
specifikohet se: “Procesi i ngrirjes është një proces për ruajtjen, i cili parandalon aktivitetin e 
mikro-organizmave dhe realizon kristalizimin e ujit nga fruti”. Nga kontrolli fizik rezultoi se 
këto makineri/pajisje ishin sisteme ngrirëse dhe ftohëse që shërbejnë për ruajtjen e frutave 
dhe perimeve dhe të çdo produkti tjetër. Këto makineri e paisje për ngrirjen e frutave dhe 
perimeve nuk bëjnë pjesë në makineritë e përpunimit të frutave dhe perimeve për të cilat 
subjekti ka përfituar Autorizimin nr. 40/2017. Në material theksohet se kodi tarifor 8 shifror 
*84386000* përfshin “makineri për përpunimin e frutave, arrave ose zarzavateve”, dhe jo për 
ngrirjen e tyre: – Pajisje te tjera ftohese apo ngrirese; pompat e nxehtesise, që klasifikohen në 
kodin tarifor *84186900* – – Te tjera, me nivel të taksës doganore 2 %. 
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II. Makineri/pajisje të cilat ishin deklaruar “Sisteme elevatorësh dhe konvejerësh për mallra 
dhe materiale”, sipas deklaratave doganore DAV IM4 me: R-51347, R-51443, datë 
12.06.2017; R-77229, R-77251, R-77278, R-77294, R-77320, R-77352, datë 28.08.2017; R-
77563, R-77587, datë 29.08.2017; R-77937, R-78092, datë 30.08.2017, deklaruar dhe 
transaktuar në kodin tarifor *84283200*, ishin “Makineri bartjeje, ngritëse me lëvizje 
elektrike horizontale”, si dhe “Rafte metalike për mbajtjen e ushqimeve”, që i përkasin kodit 
tarifor 84283990, pa taksë doganore dhe jo Elevatoret dhe konvejere te tjere me veprim te 
vazhdueshem, per mallrat apo materialet: – –Te tjera, tip me kove që klasifikohen në kodin 
tarifor *84283200*, pa taksë doganore. Në pjesën narrative të planit të investimit të paraqitur 
nga subjekti për përfitimin e autorizimit, specifikohet se këto pajisje janë “Sisteme te rafteve 
bashke me shinat.”. Nga kontrolli fizik rezultoi se këto pajisje ishin sisteme raftesh me shina 
me lëvizje horizontale dhe që komandoheshin nga një pult elektrik. Në material theksohet se 
kodi tarifor 8 shifror *84283200* përfshin “Elevatoret dhe konvejere te tjere me veprim te 
vazhdueshem, per mallrat apo materialet”: – – Te tjera, tip me kove dhe jo “Sistem 
elevatorësh (rafte metalike) me lëvizje horizontale me shina”, që klasifikohen në kodin tarifor 
*84283990* – – – Të tjera, pa taksë. 
III. Përshkrimi “Makineri për ngrirjen dhe përpunimin e frutave” dhe “Sisteme elevatorësh 
dhe konvejerësh për mallra dhe materiale”, në deklaratat doganore dhe në autorizimin nr. 
40/2017, të përjashtimit nga pagesa e TVSH në import, nuk është në përputhje me natyrën 
dhe përshkrimin e makineri/pajisjeve sipas planit të investimit dhe kontrollit fizik. 
IV. Makineri/pajisjet që janë paraqitur me foto nga subjekti gjatë aplikimit për të përfituar 
autorizmin e përjashtimit nga pagesa e TVSH në import, të cilat ndodhen në dosje (fq. 92-
96), nuk përputhen me makineritë dhe paisjet të ndodhura në magazinat e subjektit. 
V. Në përshkrimin narrativ të makineri/paisjeve që ka deklaruar subjekti në Plan Investimin, 
nuk rezultojnë makineritë e mëposhtme: 
- Makineri për mbledhjen e frutave dhe perimeve; 
- Makineri për paketimin e frutave dhe perimeve; 
- Makineri për përpunimin e frutave dhe perimeve 
VI. Në kontratën që subjekti ka me kompaninë “Loë Price” në Gjermani (fq. 57-62), janë 
deklaruar për import makineritë e mëposhtme, të cilat nuk u gjendën në magazinë: 
- Makineri larjeje me flluska; (bubble washing machinery); 
- Makineri per tundjen me ujë (machinery for ëater shocking); 
- Rip transportimi (screë or belt blanching). 
VII. Në Lejen e ndërtimit me Nr. 1121/7 prot., datë 21.12.2016, (fq. 22 e dosjes) shkruhet 
qartë se qëllimi i investimit është për Magazinim dhe Ambiente frigoriferike, dhe jo për 
përpunimin e frutave dhe perimeve. 
VIII. Në fq 55 të dosjes është fotoja e një sistemi elevatorësh i cili nuk përputhet me asnjë 
nga makineritë që gjendeshin në magazina. 
Për sa më sipër, pas kontrollit fizik, si dhe pas shqyrtimit të dokumentacionit, grupi i 
kontrollit ka dalë në konkluzion se në ambientet e opertatorit ekonomik nuk ndodheshin 
makineritë për të cilat subjekti ka përfituar përjashtim nga pagesa e TVSH-së në import sipas 
Autorizimit nr. 40/2017, konkluzion i cili mbështetet nga grupi i auditimit. 
Për sa më sipër dhe për të qënë sa më të saktë nga ana e Grupit të Kontrollit iu bë kërkesë për 
interpretim me shkresën nr. 213/2 Prot., dt. 16.01.2019, Drejtorisë së Tarifës dhe Origjinës 
pranë Departamentit Teknik të Akcizës dhe Procedurave Doganore ku i kërkon: 
a. Çfarë proçesesh përpunimi kryejnë makineritë për përpunimin e frutave të klasifikuara në 
kodin tarifor *84386000*, pasi makineritë e importuara nga subjekti “I.F” kryejnë vetëm 
proceset e ftohjes paraprake dhe ngrirjes sipas teknologjisë freeze shocking?; 
b. A është i vlefshëm përjashtimi nga TVSH në import i elevatorëve dhe konvejerëve me 
shina me lëvizje vertikale dhe horizontale (Rafte metalikë) kur përjashtimi nga TVSH në 
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import është dhënë për elevatorët dhe konvejerët e tipit me kova, klsaifikuar në kodin tarifor 
*84283200? 
Në lidhje me sa më sipër nga Drejtoria e Tarifës dhe Origjinës nuk është kthyer përgjigje, 
ndaj grupi i kontrollit me shkresën nr. 9285 prot., dt. 11.04.2019 ka dërguar Raportin 
Paraprak të Kontrollit dhe Proçes – Verbalin e verifikimit të shkeljes, për të cilin subjekti me 
shkresat nr. 10025 prot., datë 18.04.2019, dhe nr. 10708 prot., datë 25.04.2019, drejtuar 
Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave, “Kërkesë për pezullimin e të gjitha veprimeve ligjore 
të Departamentit të Analizave dhe Aposteriorit në lidhje me Proces-Verbalin....nga Kontrolli 
Aposterior...dhe kalimin e praktikës pranë Drejtorisë së Tarifës dhe Origjinës,....për të 
përcaktuar nëse kodi i përdorur nga ana e shoqërisë në praktikat e zhdoganimit është i saktë 
apo jo”, ka observuar dhe kundërshtuar gjetjet e grupit të kontrollit.  
Drejtoria e Origjinës dhe Tarifës me shkresën nr. 213/3 prot., datë 27.05.2019, thekson se 
makineritë për ngrirjen dhe ruajtjen e frutave dhe perimeve dhe sistem elevatorësh e 
konvejerësh për mbajtjen e mallrave dhe materialeve (rafte metalik,) të importuar nga 
subjekti nuk janë ato të parashikuara në Autorizimit nr. 40/2017 dhe të deklaruar prej tij në 
deklaratat doganore të sipërcituara. 
Lidhur me observimet dhe pretendimet e subjektit, grupi i kontrollit ka sqaruar se makineritë/ 
paisjet e importuara nuk kryejnë ndonjë proces përpunimi, por janë thjesht sisteme ftohës-
ngrirës, dhe se nga kontrolli fizik i ushtruar në prezencën e përfaqësuesit të subjektit nuk u 
gjendën makineri/paisje për përpunimin e frutave dhe perimeve dhe arrave, që subjekti ka 
kërkuar përjashtim nga TVSH sipas Plan-Investimit dhe për të cilat është dhënë Autorizimi 
nr. 40/2017.  
Nëpërmjet shkresës nr. 10025/2 prot., datë 21.06.2019, “MEMO”, Zv/Drejtori Përgjithshëm i 
Departamentit të Analizave dhe Aposteriorit, i drejtohet Drejtorit të Përgjithshëm të 
Doganave duke i paraqitur situatën mbi kontrollin e ushtruar ndaj subjektit si dhe propozimet 
për ngritjen e një grupi tjetër për rikontroll, për të cilën ky i fundit me anë të Urdhër nr. 34, 
datë 17.07.2019, urdhëron ngritjen e grupit tjetër të punës për rikontroll të përbërë nga 
specialistë të: Drejtorisë së Tarifës dhe Origjinës; Drejtorisë së Kontrolleve të Akcizës dhe 
pas Zhdoganimit, si dhe Degës së Doganës Tiranë, me afat 17.07 – 19.07.2019, të cilët në 
përfundim të njoftojnë Drejtorin e Përgjithshëm.  
Pas rikontrollit, nga grupi i punës, është konstatuar se:  
- Sipas Autorizimit 40/2017 i të lëshuar nga autoriteti doganor subjekti duhej të importonte 
makineri të kreut tarifor 8428 32 00 -- Elevatorë dhe konvejerë të tjerë me veprim të 
varzhdueshëm, për mallrat apo materialet - - Të tjera, tip me kova, për të cilat do të përfitonte 
përjashtim nga pagesa e TVSH-së në import; 
- Artikujt e gjetur nga kontrolli i fizik i ushtruar në ambientet e subjektit rezultun se janë 
Rafte Metalike që bëjnë lëvizje horizontale mbi shina në dysheme nëpërmjet komandimit me 
pult kontrolli. Ky artikull klasifikohet në kodin tarifor 8428 39 90. Sipas grupit të punës, ky 
kod tarifor gjendet në listën e VKM nr. 953, dt. 29.12.2014 ”Për dispozitat zbatuese të Ligjit 
nr. 92/2014” dhe përfiton përjashtim nga pagesa e TVSH në import por është në kundërshtim 
me nenin 8 pikën 1 shkronja “c”, pikën 4 dhe pikën 4/3 të VKM nr. 953, datë 29.12.2014, 
“Për Dispozitat Zbatuese të Ligjit Nr. 92/2014, “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në 
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, pasi subjekti ka përfituar autorizimin nr. 40/2017 për 
përjashtimin nga pagesa e TVSH në import për artikujt të kreut tarifor 8428 32 00 -- 
Elevatorë dhe konvejerë të tjerë me veprim të varzhdueshëm, për mallrat apo materialet - - Të 
tjera, tip me kova,. Nuk mund të përjashtohet nga pagesa e TVSh në import makinerit të 
klasifikon në kodin tarifor 8428 39 90 ---Rafte Metalike që bëjnë lëvizje horizontale mbi 
shina në dysheme nëpërmjet komandimit me pult kontrolli për të cilin nuk ekziston autorizim 
përjashtimi nga pagesa e TVSh dhe që nuk janë as pjesë e Autorizimit Nr. 4/2017 për 
përjashtimin nga pagesa e TVSH. 



42 
 

- Sipas Autorizimit 40/2017 i të lëshuar nga autoriteti doganor, subjekti duhej të importonte 
makineri të kreut tarifor *8438 60 00* Makineri për përpunimin e frutave dhe perimeve, për 
të cilat do të përfitonte përjashtim nga pagesa e TVSH-së në import. Artikujt e gjetur nga 
kontrolli fizik i ushtruar në ambientet e subjektit rezultun se janë -- paisje frigoriferët, 
ngrirësit dhe pajisje të tjera ftohëse apo ngrirëse, elektrike apo të tjera, pompat e nxehtësisë të 
ndryshme nga kondicionerët e ajrit të kreut 8415 - - pajisje të tjera ftohëse apo ngrirëse; 
pompat e nxehtësisë - - - të tjera dhe që klasifikohen në kodin tarifor 8418 69 00 dhe se këta 
artikuj nuk janë pjesë e artikujve deklaruar nga subjekti në deklaratat doganore të sipër 
cituara në momentin e importit dhe nuk bëjnë pjesë dhe në Autorizimin nr. 40/2017. Artikulli 
i gjetur në ambientet e subjektit edhe pse pranohet që nga subjekti nuk u provua origjina e tij 
pasi nuk u paraqit asnjë deklaratë doganore, faturë, çertifikatë origjine, etj., grupi i punës, bën 
klasifikimin tarifor të tij në kodin tarifor *8418 69 00* – frigoriferët, ngrirësit dhe pajisje të 
tjera ftohëse apo ngrirëse, elektrike apo të tjera, pompat e nxehtësisë të ndryshme nga 
kondicionerët e ajrit të kreut 8415 - - pajisje të tjera ftohëse apo ngrirëse; pompat e nxehtësisë 
- - - të tjera. Bazuar në Ligjin 92/2014 “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në Republikën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar dhe në Aneksin nr. 1 të VKM nr. 953/2014, “Për Dispozitat 
Zbatuese të Ligjin 92/2014 “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në Republikën e Shqipërisë” i 
ndryshuar, kodi tarifor 84186900 nuk është pjesë e listës dhe nuk përfiton përjashtim nga 
pagesa e TVSh-së në import.  
Gjithashtu theksojmë se nuk mund të përjashtohet nga pagesa e TVSh në import makinerit të 
klasifikon në kodin tarifor 8418 69 00 – frigoriferët, ngrirësit dhe pajisje të tjera ftohëse apo 
ngrirëse, elektrike apo të tjera, pompat e nxehtësisë të ndryshme nga kondicionerët e ajrit të 
kreut 8415 - - pajisje të tjera ftohëse apo ngrirëse; pompat e nxehtësisë - -  të tjera. për të cilin 
nuk ekziston autorizim përjashtimi nga pagesa e TVSh dhe që nuk janë as pjesë e Autorizimit 
Nr. 4/2017 për përjashtimn nga pagesa e TVSH. 
- Sipas Autorizimit 40/2017, i të lëshuar nga autoriteti doganor subjekti duhej të importonte 
mkineri të kreut tarifor - 8438 60 00 Makineri për përpunimin e frutave dhe perimeve, për të 
cilat do të përfitonte përjashtim nga pagesa e TVSH-së në import, ndërsa artikulli i gjetur në 
ambientet e subjektit (D.D.T 450), shërben për tharjen e frutave dhe i përket kodit tarifor 
8419 31 00 – Tharësit - - për produktet bujqësore, të cilat nuk mund të përjashtohet nga 
pagesa e TVSh në import si dhe nuk janë a’s pjesë e Autorizimit Nr. 40/2017 për përjashtimn 
nga pagesa e TVSH. Sipas shkresës nr. 213/3 prot., datë 27.05.2019, të Drejtorisë së Tarifës 
dhe Origjinës, paisja D. D.T 450 nuk bën pjesë në makineritë e përpunimit të frutave dhe 
perimeve. 
Për sa më sipër makineritë dhe paisjet si:  
 
1- Rafte Metalike që bëjnë lëvizje horizontale mbi shina në dysheme nëpërmjet komandimit 
me pult kontrolli që klasifikohen në kodin tarifor 8428 39 90; 
2- Paisje frigoriferët, ngrirësit dhe pajisje të tjera ftohëse apo ngrirëse, elektrike apo të tjera, 
pompat e nxehtësisë të ndryshme nga kondicionerët e ajrit të kreut 8415 - - pajisje të tjera 
ftohëse apo ngrirëse; pompat e nxehtësisë - -  të tjera dhe që klasifikohen në kodin tarifor 
8418 69 00; 
3- Tharësit - - për produktet bujqësore që klasifikohen në kodin tarifor 8419 31 00; 
4- Paisje që shërben për pjekjen e gështenjave që klasifikohen në kodin tarifo 8438 10 10; të 
gjitha këto sa më sipër, të gjetura në ambientet e subjektit nga Grupi i punës i ngritur me 
Urdhrin 34, datë 17.07.2019, pavarsisht se një pjesë e tyre janë pjesë e Aneksit nr. 1 të VKM 
nr. 953/2014 “Për Dispozitat Zbatuese të Ligjin 92/2014 “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në 
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, nuk përfitojnë përjashtim nga pagesa e TVSh-së në 
import, për arsye se ato nuk janë pjesë e deklarimeve të bëra nga subjekti në deklaratat 
doganore Imp. 4 të sipërcituara dhe as të Autorizimin nr. 40, datë 31.01.2017 të lëshuar nga 
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autoriteti doganor, kjo e bazuar dhe nenin 8 pikën 1 shkronja c pikën 4 dhe pika 4/3 të VKM-
ës 953 dt.29.12.2014, “Për Dispozitat Zbatuese Të Ligjit Nr. 92/2014, “Për Tatimin mbi 
Vlerën e Shtuar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, i cili citon: “Personat e tatueshëm 
të përcaktuar në pikën 1, të këtij neni, të cilët importojnë makineri dhe pajisje për të përfituar 
përjashtimin nga tatimi mbi vlerën e shtuar, duhet të pajisen me autorizimin e përjashtimit 
nga TVSH-ja nga autoriteti doganor”. 
Për sa më sipër, grupi i kontrolli ka konkluduar se kemi të bëjmë me Shkelje Administrative 
të parashikuar nga: neni 250 pika 1 shkronja “a” pika 4 të Ligjit nr. 102/2014, dt. 31/07/2014 
“Kodit Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; neni 256 pika 1 shkronja a dhe pika 
4 e të Ligjit Nr. 8449, dt. 27.01.1999 ”Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i 
ndryshuar, për të cilat ka mbajtur Akt Konstatimin, ku: 
a. për të gjitha praktikat doganore (në total 3 DAV), ku produkti është importuar dhe 
deklaruar para datës 01.06.2017, vlerësimi i shkeljeve është bërë në përputhje me kriteret e 
kërkesave të nenit: 102; 256 pika 1, shkronja “a” dhe pika 4, (detyrim doganor të shmangur 
në vlerën 14,584,107 lekë) dhe nenit 261.1 dhe 261.2 (penalitet 3 fishin e detyrimeve 
doganore të shmangura, në vlerën 43,752,321 lekë) të ligjit nr. 8449, datë 27.01.1999, “Kodi 
Doganor i Republikës së Shqipërisë”.  
b. për të gjitha praktikat doganore (në total 14 DAV), ku produkti është importuar dhe 
deklaruar pas datës 01.06.2017, vlerësimi i shkeljeve është bërë në përputhje me kriteret e 
kërkesave të nenit: 250 pika 1, shkronja “a” dhe pika 4 (detyrim doganor të shmangur në 
vlerën 36,793,404 lekë); 253 shkronja “b”; nenit 258 pika 1, shkronja “a” (penalitet 3 fishin e 
detyrimeve doganore të shmangura, në vlerën 110,380,212 lekë); nenit 258, pika 2; si dhe 
nenit 261 të ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014, “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”.  
Lidhur me konstatimin sa më sipër, grupi i punës ka hartuar informacion për Drejtorin e 
Përgjithshëm me nr. 18577/1 prot., datë 31.10.2019, në të cilën ky i fundit ka bërë shënimin 
“Departamentit të Akcizës për ndjekje”, nga ku Departamenti Analizave dhe Aposteriorit ka 
përcjellë këtë informacion pranë D. D. Tiranë për vendimmarrje.  
Autoriteti doganor Tiranë, me shkresën nr. 154/1 prot., datë 10.01.2020, (nr. 1892 prot., datë 
27.01.2020, të DPD), “Kthim pa veprim”, drejtuar Departamentit të Analizave dhe 
Aposteriorit, shprehet, citojmë: “...Autoriteti Vendimmarrës i D.D. Tiranë, është në pritje të 
Raportit Përfundimtar për daljen me vendim, pasi pa Raportin Përfundimtar vendimmarrja do 
të jetë në cënim të kushteve ligjore nga pikëpamja formale”. 
Me shkresën nr. 4272/2 prot., datë 15.04.2020, të DPD është nisur Raport Kontrolli 
Përfundimtar me vlerat e cituara në procesverbal. Autoriteti doganor Tiranë, nuk ka dalë me 
vendim administrativ për shkeljen e konstatuar, veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e 
nenit 276.3/b të KD. Nga mosveprimi referuar sa më sipër, efekti financiar me të ardhura të 
munguara në Buxhetin e Shtetit është në vlerën 205,510,044 lekë, (nga të cilat detyrim 
doganor në vlerën 51,377,511 lekë dhe penalitet në vlerën 154,132,533 lekë). Për sa më sipër 
mban përgjegjësi Kryetari i Degës Doganore Tiranë. 
 
6. Në lidhje me Raportin Përfundimtar të Kontrollit nr. 8727/6 prot, datë 05.04.2019 mbajtur 
nga grupi i kontrollit të Drejtorisë së Kontrollit të Pas Zhdoganimit, në bazë të Programit 
Kontrollit nr. 20322 prot, datë 08.09.2017, ndryshuar me nr. 30146 prot., datë 20.12.2018, 
miratuar nga Zv/Drejtori i Përgjithshëm, grupi i punës ka ushtruar kontroll në degën doganore 
Durrës, si dhe në ambientet e subjektit “D” me NIPT K...., me objekt “Të ushtrohet kontroll i 
praktikave doganore....lidhur me klasifikimin tarifor të artikullit ‘Lëngje frutash’ deklaruar në 
kodin tarifor me kre *2009* dhe ‘Pije freskuese’, deklaruar në kodin tarifor me kre *2202* të 
NKM”. Nga kontrolli i dokumentacionit bashkëlidhur praktikave doganore, ka rezultuar se: 
Referuar ankimimit të një subjekti importues i të njëjtit produkt “Lëngje frutash L. D”, 
Departamenti Operativ Hetimor me Program Kontrolli nr. 20322 prot., datë 08.09.2017 ka 
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ngritur grupin e punës të paszhdoganimit për kontrollin e dokumentacionit të praktikave 
doganore të nxjerra me risk nga ranimi në sistemin “ORACLE” për periudhën 13.09.2014 e 
në vazhdim, për zbatimin korrekt të legjislacionit doganor lidhur me klasifikimin e artikullit 
“Lëngje frutash L. D.” deklaruar në kodin tarifor me kre *2009* dhe “Pije freskuese L.D”, 
deklaruar në kodin tarifor me kre *2202* të NKM. Nga grupi i kontrollit janë marrë në 
shqyrtim “kontroll aposteriori” praktikat doganore si dhe gjithë dokumentacioni lidhur me 
deklarimet e subjektit, ku është konstatuar se ky artikull, i ambalazhuar në kuti kartoni, 
konfeksion 200 ml dhe në shishe qelqi, konfeksion 125 ml, i importuar nga subjekti i 
sipërcituar, është deklaruar “Pije freskuese L.D”, në kodin tarifor me kre *2202* të NKM, 
trajtuar me MSBE me nivel të taksës doganore 0 %, ndryshe nga subjektet e tjerë në gjithë 
sistemin doganor, të cilët po të njëjtin artikull e deklarojnë “Lëngje frutash L.D”, në kodin 
tarifor me kre *2009* me tarifë preferenciale 15 %.  
Pas kontrollit “aposterior”, të praktikave doganore IM4 ka rezultuar se: 
1. Për periudhën objekt kontrolli nga ranimi në sistemin “Oracle”, në deklaratat doganore 
subjekti ka deklaruar “Pije freskuese L.D” ambalazh kartoni konfeksion 200 ml dhe 
ambalazh qelqi konfeksion 125 ml në kodin tarifor me kre *2202* të NKM me MSABE me 
taksë doganore 0 %, ndërkohë kur po të njëjtin produkt në një rast, subjekti e ka deklaruar në 
kodin tarifor me kre *2009* me MSABE por me tarifë preferenciale 15 %.  
2. Në deklaratat e eksportit në shumë raste produkti është deklaruar në kodin tarifor 
*20099019* (lëngje frutash) të NKM me tarifë preferenciale 15 % (citojmë DAV me R-3233, 
datë 15.01.2016; R-12654, datë 12.02.2016; R-29983, datë 02.04.2016; R-23453, datë 
07.03.2017, etj). 
3. Në gjithë dokumentacionin shoqërues të produktit, të emetuara nga eksportuesi “M.D 
S.R.L”, si: në faturë; packing list; çertifikatë origjine EUR.1, të depozituara në DD. Durrës 
artikulli përshkruhet “S.F” dhe “N.F” i ambalazhuar në kuti kartoni, konfeksion 200 ml dhe 
në shishe qelqi, konfeksion 125 ml, ku i njëjti produkt nga i njëjti eksportues, i importuar nga 
subjekte të tjerë është deklaruar dhe klasifikuar në KT me kre *2009* me tarifë preferenciale 
15 %.  
4. Për të arritur një rezultat të drejtë dhe përfundimtar, grupi i kontrollit, referuar nenit 6, 
nenit 15 & nenit 20, të ligjit nr. 8555, datë 22.12.1999, “Për ratifikimin e marrëveshjes së 
asistencës administrative për parandalimin, zbulimin dhe ndëshkimin e shkeljeve doganore 
ndërmjet Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Italisë”, 
nëpërmjet shkresës nr. 27644 prot., datë 06.12.2017, i ka kërkuar Drejtorisë së Informacionit 
pranë DPD, kontrollin dhe verifikimin aposterior nga Autoritetet Doganore Italiane në 
subjektin prodhues & eksportues “L.D”, lidhur me produktin për regjistrimin në librat 
kontabël përsa i përket vlerës, klasifikimit tarifor dhe origjinës nga prodhuesi deri te 
eksportuesi.  
5. Nga verifikimi i kryer, Autoritetet Doganore Italiane, i kthejnë përgjigje Autoriteteve 
Doganore Shqiptare, ku me anë të shkresave nr. 7930/1 prot., datë 05.04.2018 dhe nr. 7930/8 
prot., datë 07.02.2019, të Drejtorisë së Informacionit, citon se, “....Autoritetet Doganore 
Italiane përcakton klasifikimin e saktë tarifor të produktit ‘L.D’, ‘S.F’ dhe ‘N.F’, 200 ml 
ambalazh kuti kartoni dhe 125 ml në ambalazh qelqi në kreun tarifor *2009*...”. Kjo 
përgjigje, referuar kompanisë prodhuese të produktit e ka specifikuar qartë përbërjen e 
produktit të eksportuar drejt teritorit doganor shqiptar në dokumentacionin shoqërues, 
konkretisht në çertifikatën e analizës ku përcaktohet saktë deklarimi i sintetizuar i procesit të 
prodhimit, ekstrakti i produktit, si dhe kodi tarifor i produktit, fatura (invoice) me gjithë 
elementët e produktit, ku konkretisht produkti është deklaruar dhe klasifikuar në kreun tarifor 
*2009* të NKM me tarifë preferenciale 15 %.  
Nga sa më sipër grupi i kontrollit, mbështetur në dokumentacion dhe gjithë faktet e krijuara, 
si dhe pas shqyrtimit dhe verifikimeve të tyre, më datë 03.04.2019 ka mbajtur Procesverbalin 



45 
 

e Kontrollit Aposterior, për shmangiet nga detyrimet doganore si dhe penaliteteve referuar 
legjislacionit doganor për të cilat me shkresën nr. 4859 prot., datë 26.02.2019, i është kërkuar 
interpretim dhe asistencë Drejtorisë Juridike pranë DPD, përgjigjet e së cilës i ka 
materializuar në Procesverbal si dhe në Raportin Përfundimtar të Kontrollit, ku: 
a. për të gjitha praktikat doganore ku produkti është importuar dhe deklaruar para datës 
01.06.2017, vlerësimi i shkeljeve është bërë në përputhje me kriteret e kërkesave të nenit: 
102; 256 pika 1, shkronja “a” dhe pika 4, (detyrim doganor të shmangur në vlerën 6,299,117 
lekë) dhe nenit 261.1 dhe 261.2 (penalitet 3 fishin e detyrimeve doganore të shmangura, në 
vlerën 18,897,351 lekë) të ligjit nr. 8449, datë 27.01.1999, “Kodi Doganor i Republikës së 
Shqipërisë”.  
b. për të gjitha praktikat doganore ku produkti është importuar dhe deklaruar pas datës 
01.06.2017, vlerësimi i shkeljeve është bërë në përputhje me kriteret e kërkesave të nenit: 250 
pika 1, shkronja “a” dhe pika 4 (detyrim doganor të shmangur në vlerën 6,299,117 lekë); 251 
pika 2, shkronja “a” dhe “b”; nenit 256 pika 1, shkronja “a”, (penalitet 1 fishin e detyrimeve 
doganore të shmangura, në vlerën 3,423,081 lekë) dhe pika 2; si dhe nenit 261 të ligjit nr. 
102/2014, datë 31.07.2014, “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”.  
Pas shqyrtimit të observacioneve të subjektit me shkresën nr. 6271/1 prot., datë 25.03.2019 të 
DPD është nisur Raport Kontrolli Përfundimtar me vlerat e cituara në procesverbal. Autoriteti 
doganor Durrës me shkresën nr. 5179/4 prot., datë 20.05.2019, “Kërkesë për mendim dhe 
përcaktim të klasifikimit tarifor”, i është drejtuar Departamentit Teknik të Akcizës dhe 
Procedurave Doganore, lidhur me klasifikimin tarifor të produktit, ku, ky i fundit me 
shkresën nr. 6271/3 prot, datë 18.06.2019, “Kthim përgjigje”, citon se, “...Departamenti 
Teknik....e ka dhënë mendimin e tij teknik në lidhje me klasifikimin tarifor, si nëpërmjet 
çertifikatave ashtu edhe nëpërmjet shkresave. Ky klasifikim tarifor është i vlefshëm vetëm 
për mostrat e analizuara dhe klasifikuara nga Laboratori Doganor”. Për sa më sipër, nga 
shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se për praktikat e pasqyruara në materialin e përgatitur 
nga grupi i kontrollit, nuk janë marrë dhe analizuar mostra për produktin nga Laboratori 
Doganor. Me shkresën nr. 24112 prot., datë 25.09.2019, “Kërkesë”, të Departamentit të 
Analizave dhe Aposteriorit, drejtuar autoritetit doganor Durrës, i kërkohet dërgimi i kopjeve 
të vendimit administrativ për sa më sipër. Autoriteti doganor Durrës me shkresën nr. 13244/1 
prot., datë 10.10.2019, “Informacion mbi klasifikimin e artikullit L. D....”, drejtuar Drejtorit 
të Përgjithshëm të Doganave, z.A. Gj., referuar klasifikimeve të mëparshme të nxjerra nga 
Laboratori Doganor (dhe jo praktikave objekt shqyrtimi), ka konkluduar se produkti 
klasifikohet në KT me kre *2202*, veprim ky jo në përputhje me përgjigjen e autoriteteve 
doganore Italiane. Në vijim autoriteti doganor Durrës, nuk ka dalë me vendim administrativ 
për shkeljen e konstatuar, veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 276.3/b të KD dhe 
nenit 736 të VKM nr. 651, datë 10.11.2017 “Për dispozitat zbatuese të Ligjit nr. 102/2014 
‘Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë’”, i ndryshuar. Nga mosveprimi referuar sa më 
sipër, efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është në vlerën 
32,042,630 lekë, (nga të cilat detyrim doganor në vlerën 9,722,199 lekë dhe penalitet në 
vlerën 22,320,432 lekë). Për sa më sipër mban përgjegjësi Kryetari i Degës Doganore Durrës. 
 
7. Në lidhje me Raportin Përfundimtar të Kontrollit nr. 1964/3 prot, datë 18.02.2020, hartuar 
nga grupi i kontrollit të Drejtorisë së Kontrollit të Pas Zhdoganimit, në bazë të Programit 
Kontrollit nr. 19384 prot, datë 24.08.2018, grupi i punës ka ushtruar kontroll në degën 
doganore Elbasan, si dhe në ambientet e subjektit “B” SHPK, me NIPT J62904371D, me 
objekt “Të ushtrohet kontroll i praktikave doganore, të nxjerra me risk nga ranimi në sistemin 
ORACLE për periudhën 27.08.2015 e në vazhdim për zbatimin korrekt të legjislacionit 
doganor lidhur me klasifikimin tarifor për artikullin ‘dyll blete’ deklaruar në kodin tarifor me 



46 
 

kre *1521* të NKM”. Nga kontrolli i dokumentacionit bashkëlidhur praktikave doganore, ka 
rezultuar se: 
Departamenti Operativ Hetimor me Program Kontrolli nr. 19384 prot., datë 24.08.2018 ka 
ngritur grupin e punës “aposteriori” për kontrollin e dokumentacionit të praktikave doganore 
të nxjerra me risk nga ranimi në sistemin “ORACLE” në D.D. Elbasan, për periudhën 
27.08.2015, deri në datën e ushtrimit të kontrollit, për zbatimin korrekt të legjislacionit 
doganor lidhur me klasifikimin e artikullit “Fletë dylli blete”, me origjinë Kinë, deklaruar në 
kodin tarifor me kre *1521* të NKM. Grupi i punës, i kontrollit aposterior, është paraqitur në 
ambientet e subjektit ku ka paraqitur tematikën e kontrollit dhe Program Kontrollin, ku 
subjekti e ka pranuar dhe ka vënë në dispozicion gjithë dokumentacionin që dispononte për 
praktikat doganore objekt rishikimi aposterior si dhe mallrat e deklaruara në kodin tarifor me 
kre *1521* të NKM objekt kontrolli që dipsononte në magazinën e tij. Nga artikulli “Fletë 
dylli për bletë”, deklaruar, klasifikuar dhe transaktuar në kodin tarifor të sipërcituar, të cilat i 
përkisnin DAV me R-9413, datë 12.07.2018, në bashkëpunim me doganierin e kontrollit fizik 
të D.D. Elbasan dhe në prezencë të subjektit, janë marrë mostra për analiza për në 
Laboratorin Doganor për verifikim të llojit të mallit dhe klasifikimin tarifor. Lidhur me 
deklarimin e artikullit të sipërcituar nga D.D. Elbasan janë marrë mostra edhe me parë, 
konkretisht për DAV me R-4744, datë 28.05.2015 të cilat janë analizuar nga Laboratori 
Doganor ku me shkresën nr. 12212/1 prot., datë 23.05.2015, rezulton se artikulli “Fletë dylli 
për bletë”, duhej deklaruar në kodin tarifor *96020000*, me nivel ta taksës doganore 15 %. 
Pas rishikimit “aposterior”, të praktikave doganore IM4 vlen të theksohet se për gjithë 
periudhën objekt kontrolli, të njëjtin artikull (të përshkruar në gjithë dokumentacionin 
shoqërues), nga i njëjti eksportues, subjekti importues në 5 DAV e ka deklaruar në kodin 
tarifor *15219099* me nivel të taksës doganore 2 %, ndërsa për 4 DAV (viti 2018 & 2019), e 
ka deklaruar dhe transaktuar në kodin tarifor *96020000* të NKM me nivel të TD 15 %. Nga 
sa më sipër, referuar notave spjeguese të NKM të vitit 2015, 2016, 2017 dhe 2018, artikulli 
“Fletë dylli blete”, duhej të klasifikohej në kodin tarifor *96020000* të NKM, i cili 
specifikon qartësisht, citojmë, “Materiale vegjetale të punuara apo materiale minerale të 
gdhendshme, dhe artikujt e këtyre materialeve; artikujt e gdhendur apo të kallëpuar prej dylli, 
stearine, prej gome natyrale apo rezin natyral apo prej pastave modeliste, dhe artikuj të tjere 
të kallëpuar apo të gdhendur, të papërfshira apo specifikuara diku tjeter; xhelatine e pa 
forcuar, e punuar (përveç xhelatinës së kreut 3503) dhe artikuj prej xhelatine të paforcua”, me 
tarifë 15 %. 
Drejtoria e Laboratorit Doganor pas analizimit të artikulli me anë të shkresave “Kthim 
përgjigje”, nr. 12916/1 prot., datë 30.05.2019, drejtuar Drejtorisë së Kontrolleve të Akcizës 
dhe Pas Zhdoganimit, për mostrat e marra për artikullin të cilat janë analizuar në Itali, 
shprehet, citojmë: “Agjencia Doganore Italiane ka dërguar raportin e analizave të kryera për 
mostrën e marrë te subjekti B.... dhe rezultati i dhënë prej tyre është: ‘material i marrë me 
bazë dylli blete’ dhe e ka klasifikuar në kodin tarifor *96020000* të NKM”.  
Citojmë dhe theksojmë gjithashtu se:  
- për të njëjtën problematikë Autoriteti Doganor i DD. Fier, ka dalë me vendimet 
administrative nr. 112-117, datë 18.07.2019, si dhe nr. 120-122, datë 25.07.2019, ku i njëjti 
artikull (me të njëjtin përshkrim), nga e njëjta orgjinë është klasifikuar në kodin tarifor 
*96020000* të NKM me tarifë 15 %;  
- për të njëjtën problematikë Autoriteti Doganor i DD. Tiranë, ka dalë me vendimin 
administrativ nr. 524, datë 16.06.2010, ku i njëjti artikull (me të njëjtin përshkrim), nga e 
njëjta orgjinë është klasifikuar në kodin tarifor *96020000* të NKM me tarifë 15 %.  
Nga sa më sipër grupi i kontrollit, mbështetur në dokumentacion dhe gjithë faktet e 
rejkrijuara, si dhe pas shqyrtimit dhe verifikimeve të tyre, ka mbajtur procesverbalin e 
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Kontrollit Aposterior, për shmangiet nga detyrimet doganore si dhe penaliteteve referuar 
legjislacionit doganor, ku: 
a. për praktikat doganore ku produkti është importuar dhe deklaruar para datës 01.06.2017, 
(gjithsej 4 praktika doganore), vlerësimi i shkeljeve është bërë në përputhje me kriteret e 
kërkesave të nenit: 102; 256 pika 1, shkronja “a” dhe pika 4, (detyrim doganor të shmangur 
në vlerën 2,953,315 lekë) dhe nenit 261.1 dhe 261.2 (penalitet 3 fishin e detyrimeve doganore 
të shmangura, në vlerën 8,859,945 lekë) të ligjit nr. 8449, datë 27.01.1999, “Kodi Doganor i 
Republikës së Shqipërisë”.  
b. për praktikat doganore ku produkti është importuar dhe deklaruar pas datës 01.06.2017, 
(gjithsej 1 praktikë doganore), vlerësimi i shkeljeve është bërë në përputhje me kriteret e 
kërkesave të nenit: 250 pika 1, shkronja “a” dhe pika 4 (detyrim doganor të shmangur në 
vlerën 879,767 lekë); 251 pika 2, shkronja “a” dhe “b”; nenit 256 pika 1, shkronja “a”, 
(penalitet 1 fishin e detyrimeve doganore të shmangura, në vlerën 879,767 lekë) dhe pika 2; 
si dhe nenit 261 të ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014, “Kodi Doganor i Republikës së 
Shqipërisë”.  
Pas shqyrtimit të observacioneve të subjektit, Departamenti i Analizave dhe Aposteriorit me 
shkresën nr. 21853 prot., datë 30.08.2019 të DPD është dërguar me shkresën nr. 1964/3 prot., 
datë 18.02.2020, “Raport Përfundimtar për Program Kontrollin nr. 19384 prot., datë 
24.08.2018...”, me vlerat e cituara në procesverbal. Në vijim autoriteti doganor Durrës, nuk 
ka dalë me vendim administrativ për shkeljen e konstatuar, veprim ky, jo në përputhje me 
kërkesat e nenit 276.3/b të KD dhe nenit 736 të VKM nr. 651, datë 10.11.2017 “Për 
dispozitat zbatuese të Ligjit nr. 102/2014 ‘Kodi i Republikës së Shqipërisë’”, i ndryshuar. 
Nga mosveprimi referuar sa më sipër, efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin 
e Shtetit është në vlerën 13,572,794 lekë, (nga të cilat detyrim doganor në vlerën 3,833,082 
lekë dhe penalitet në vlerën 9,739,712 lekë). Për sa më sipër mban përgjegjësi Kryetari i 
Degës Doganore Durrës. 
 
8. Në lidhje me Raportin Përfundimtar të Kontrollit nr. 9925 prot, datë 01.06.2020, mbajtur 
nga grupi i kontrollit të Drejtorisë së Kontrollit të Pas Zhdoganimit, në bazë të Programit 
Kontrollit nr. 11035 prot, datë 03.05.2019, ndryshuar me nr. 5840 prot., datë 10.03.2020, 
miratuar nga Zv/Drejtori i Përgjithshëm, grupi i punës ka ushtruar kontroll në ambientet e 
instalimit të makinerisë nastrotransportator produktesh dhe përdorimit të traktor me goma për 
bujqësi, të cilët kanë përfituar përjashtim nga pagesa e TVSH në import deklaruar nga 
subjekti “M.G” me NIPT L....., me objekt “Të ushtrohet kontroll dokumentar dhe fizik në 
ambientet e operatorit ekonomik duke identifikuar makineritë/pajisjet që kanë përfituar nga 
përjashtimi i pagesës së TVSH-së në import sipas autorizimit nr. 48/01, datë 08.05.2017, 
deklaruar me anë të DAV me R-49967, datë 09.05.2017 dhe R-49970, datë 09.05.2017”. Nga 
kontrolli i dokumentacionit bashkëlidhur praktikave doganore, ka rezultuar se: 
Subjekti “M.G”, me NIPT L....me përfaqësues ligjor z. A. G, ushtron aktivitet në fushën e 
agrobiznesit që nga viti 2016, në tregti me pakicë, shumicë e ndërmjetësim të produkteve 
bujqësore, ushqimore, ushqyes e mbrojtës të bimëve, sisteme për luftën biologjike, paisje 
bujqësore dhe produkte blegtorale etj. Në nëntor të vitit 2017 subjekti, për zgjerimin e 
aktivitetit të tij në këtë sektor, ka importuar makineri/pajisje të importuara me përjashtim nga 
pagesa e TVSH në import në vlerën 96830 €.  
Makineri/pajisjet e importuara me përjashtim nga pagesa e TVSH, subjekti do t’i instalonte 
në ambientet private të z. Rakip Skuqi, të cilat ishin me nr. pasurie 57/19-ND3, vol 2, fq 72, 
në zonën kadastrale me nr 2140; Truall, 4090 metra katror me nr. pasurie 57/19, vol 2, fq 68, 
në zonën kadastrale me nr 2140, të cilat ndodhen në lagjen Kërcukaj të fshatit Gosë, Kavajë. 
Për këtë, palët kishin rënë dakord nëpërmjet një kontratë qeraje me nr. 857 rep., nr. 338/3 
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kol., me afat për 10 vjet (2016 – 2026). Për subjektin ka firmosur kontratën e qerasë z. V.G, i 
cili është djali i tij dhe përfaqësues me prokurë i z. A.... G..... 
Nga kontrolli fizik është konstatuar se: 
Grupi i kontrollit u paraqit në lagjen Kërcukaj të fshatit Gosë të Kavajës, në magazinën e z. 
Rakip Skuqi, si vend ku do të mbaheshin makineri/pajisjet e importuara, sipas kontratës së 
qirasë nr. 857 rep., nr. 338/3 kol., me afat për 10 vjet (2016-2026). Nga kqyrja në ambientet e 
magazinës së z. Rakip Skuqi dukej qartë që subjekti nuk ushtronte më aktivitet. Për më tepër 
në këtë ambient zhvillonte aktivitet një subjekt tjetër. Lidhur me këtë situate, grupi kontrollit 
mbajti një akt-konstatimi datë 09.05.2019 së bashku me fotot e ambineteve të magazinës së z. 
Rakip Skuqi, ku duhet të ushtronte aktivitet subjekti. 
Me shkresë nr. 12709 prot., datë 22.05.2019, grupi kontrollit iu drejtua Drejtorisë Rajonale 
Tatimore Durrës duke kërkuar informacion mbi vendndodhjen e ushtrimit të aktivitetit të 
subjektit “M.G”. Me shkresën nr. 16690 prot., datë 25.06.2019 dhe nr. 16690/1 prot., datë 
05.078.2019, grupi kontrollit iu drejtuar Drejtorisë së Hetimit Tatimor në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Tatimeve duke kërkuar informacion mbi vendndodhjen e ushtrimit të 
aktivitetit të subjektit, e cila me shkresën nr. 1202/1 prot., datë 28.01.2020 (nr. 2157 prot., 
datë 29.01.2020 të DPD), ktheu përgjigje se vendi i ushtrimit të aktivitetit tregtar të subjektit 
“M.G” në Gosë – Rrogozhinë rezulton i mbyllur. Sipas akt konstatimit të mbajtur nga 
punonjësit e Sektorit të Monitorimit Territorial të Drejtorisë Rajonale Tatimore Durrës. Me 
shkresë nr. 16690/2 prot., datë 13.09.2019 dhe nr. 16630/2 prot., datë 08.01.2020, grupi 
kontrollit iu drejtuar Drejtorisë së Hetimit Doganor në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave 
duke kërkuar informacion mbi vendndodhjen e ushtrimit të aktivitetit të subjektit, ku, kjo e 
fundit me shkresën nr. 6929 prot., datë 10.04.2020, njofton grupin e kontrollit se pas 
hetimeve të kryera, nuk arriti që të zbullojë vendndodhjen e ushtrimit të aktivitettit tregtar të 
subjektit. 
Në këto kushte, subjekti “M.G”, i cili ka përfituar nga lehtësia fiskale e përjashtimit nga 
pagesa e TVSH në import, ka patur detyrimin ligjor të njoftojë autoritetet doganore mbi çdo 
ndryshim në veprimtarinë e tij tregtare që lidhet me destinacionin e makineri pajisjeve të 
importuara me përjashtim nga pagesa e TVSH, referuar nenit 253, shkronjat “b” dhe “c”, të 
ligjit nr. 102/2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë” parashikon si kundravajtje 
administrative të kryer me dashje, mos njoftimin e autoriteteve doganore nga subjekti. 
Nga sa më sipër grupi i kontrollit, mbështetur në dokumentacion dhe gjithë faktet e krijuara, 
si dhe pas shqyrtimit dhe verifikimeve të tyre, më datë 17.04.2020 ka mbajtur Procesverbalin 
e Kontrollit Aposterior, për shmangiet nga detyrimet doganore si dhe penaliteteve referuar 
legjislacionit doganor për të cilat me shkresën nr. 5840/1 prot., datë 30.04.2020, “Njoftim 
Raport Kontrolli Paraprak dhe proçeverbali të verifikimit të shkeljes”, ka njoftuar agjensinë 
doganore që kishte përpunuar deklaratat doganore të subjektit “M.G” dhe për dijeni Degës së 
Doganës Durrës, ku: 
a. për të gjitha praktikat doganore ku produkti është importuar dhe deklaruar para datës 
01.06.2017, vlerësimi i shkeljeve është bërë në përputhje me kriteret e kërkesave të nenit: 
102; 256 pika 1, shkronja “a” dhe pika 4, (detyrim doganor të shmangur në vlerën 1,463,271 
lekë) dhe nenit 261.1 dhe 261.2 (penalitet 3 fishin e detyrimeve doganore të shmangura, në 
vlerën 4,389,813 lekë) të ligjit nr. 8449, datë 27.01.1999, “Kodi Doganor i Republikës së 
Shqipërisë”.  
b. për të gjitha praktikat doganore ku produkti është importuar dhe deklaruar pas datës 
01.06.2017, vlerësimi i shkeljeve është bërë në përputhje me kriteret e kërkesave të nenit: 250 
pika 1, shkronja “a” dhe pika 4 (detyrim doganor të shmangur në vlerën 1,236,570 lekë); 253, 
shkronja “b” dhe “c”; nenit 258 pika 1, shkronja “a”, (penalitet 3 fishin e detyrimeve 
doganore të shmangura, në vlerën 3,709,710 lekë); si dhe nenit 261 të ligjit nr. 102/2014, datë 
31.07.2014, “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”. 
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Për sa më sipër, nga ana subjektit apo agjencisë doganore nuk ka patur ndonjë 
korrespondencë shkresore me grupin e kontrollit në Drejtorinë e Kontrolleve të Akcizës dhe 
Pas Zhdoganimit në Departamentin e Analizave dhe Aposteriorit, e cila ka vijuar me hartimin 
e Raportit Përfundimtar të Kontrollit, të cilin e ka nisur në D. D. Durrës me shkresën nr. 9925 
prot, datë 01.06.2020, për vendimmarrje. 
Dega e Doganës Durrës mbështetur në shkresën me nr. 9925 Prot., datë 01.06.2020, në 
respektim të legjislacionit doganor dhe afateve të parashikuar në të, ka marrë Vendimin 
Administativ me nr. 482/7390 Prot., datë 19.06.2020, në të cilën është vendosur kontabilizimi 
i detyrimeve doganore në vlerën 2,699,841 lekë dhe penaliteti në vlerën 8,099,523 lekë. 
Vendimi i marrë nga DD Durrës, nuk i është bërë me dije Drejtorisë së Përgjithshme të 
Doganave, në kundërshtim me Ligjin nr. 102/2014 datë 31.7.2014 “Kodi doganor i 
Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar neni 276, pika 3, gërma b, e cila përcakton se: “3. Në 
raste të tjera, vendimi i autoriteteve doganore kompetente merret: 
b) kur procesverbali për verifikimin e shkeljes është mbajtur nga strukturat e tjera 
kontrolluese, maksimumi brenda 60 ditëve kalendarike nga data kur autoriteti doganor 
kompetent ka marrë dijeni për procesverbalin, sipas përcaktimeve të pikës 5, të nenit 273, dhe 
i njoftohet me shkrim shkelësit brenda 10 ditëve kalendarike nga marrja e vendimit.”. 
Për sa më sipër mban përgjegjësi Kryetari i Degës Doganore Durrës. 
 
9. Në lidhje me Raportin Përfundimtar të Kontrollit nr. 11059/4 prot, datë 22.01.2020, 
mbajtur nga grupi i kontrollit të Drejtorisë së Kontrollit të Pas Zhdoganimit, në bazë të 
Programit Kontrollit nr. 11059 prot, datë 03.05.2019, ndryshuar me nr. 24710/1 prot., datë 
19.11.2019, miratuar nga Zv/Drejtori i Përgjithshëm, grupi i punës ka ushtruar kontroll në 
ambientet e subjektit “C.P” Shpk, me NIPT K...., me objekt “Të ushtrohet kontroll i 
praktikave doganore, të nxjerra me risk nga ranimi në sistemin ORACLE sipas tabelës 
bashkëlidhur progarmit të kontrollit për zbatimin korrekt të legjislacionit doganor, lidhur me 
klasifikimin tarifor të artikujve të klasifikuar në kreun tarifor *2106* si dhe kodin tarifor 
*29369000* të NKM*”. Nga kontrolli aposterior i dokumentacionit bashkëlidhur praktikave 
doganore, si dhe mallrave që dispononte subjekti në ambientet e tij, ka rezultuar se: 
Departamenti Operativ Hetimor me Program Kontrolli nr. 11059 prot., datë 03.05.2019, ka 
ngritur grupin e punës “aposteriori” për kontrollin e dokumentacionit të praktikave doganore 
të nxjerra me risk nga ranimi në sistemin “ORACLE” në D.D. Tiranë, për periudhën 
03.05.2016, e në vazhdim, për zbatimin korrekt të legjislacionit doganor lidhur me 
klasifikimin e artikullit “Vitamina & multivitamina”, deklaruar në kodin tarifor *293690000* 
të NKM. Grupi i punës, i kontrollit aposterior, është paraqitur në ambientet e subjektit ku ka 
paraqitur tematikën e kontrollit dhe Program Kontrollin, ku subjekti e ka pranuar dhe ka vënë 
në dispozicion gjithë dokumentacionin që dispononte për praktikat doganore objekt rishikimi 
aposterior si dhe mallrat e deklaruara në kodin tarifor me kre *2936* të NKM objekt kontrolli 
që dipsononte në magazinën e tij. Në bashkëpunim me doganierin e kontrollit fizik të D.D. 
Tiranë dhe në prezencë të subjektit, janë marrë mostra për analiza për në Laboratorin 
Doganor për verifikim të llojit të mallit dhe klasifikimin tarifor, por me shkresën 24710/1 
prot., datë 14.10.2019, LD kthen përgjigje se analizat nuk mund të kryhen pasi nuk ishin të 
shoqëruara me skedën teknike (SDSH) e cila nuk është vënë në dispozicion nga subjekti, e 
cila është vënë në dispozicion pas shtesës së programit me nr. 24710/1 prot., datë 19.11.2019. 
Për një qëndrim sa më të saktë dhe professional lidhur me klasifikimin e artikujve të 
deklaruar, grupi i kontrollit me shkresat nr. 6683/6 prot., datë 24.04.2019, si dhe nr. 14187 
prot., datë 07.06.2019, i ka kërkuar Drejtorisë së Tarifës dhe Origjinës interpretim të kreut 
*2106* dhe *2936* të NKM lidhur me klasifikimin e artikujve. Në përfundim, pas shqyrtimit 
të përgjigjes së ardhur me shkresën nr. 14187/1 prot., datë 17.07.2019, dokumentacionit 
bashkëlidhur praktikave doganore si dhe referuar klasifikimit tarifor të produkteve të 
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deklaruara në faqen zyrtare BTI (ku produktet rezultojnë të klasifikuara në kodin tarifor 
*21069098*), grupi i kontrollit, mbështetur në dokumentacion dhe gjithë faktet e rikrijuara, si 
dhe pas shqyrtimit dhe verifikimeve të tyre, ka mbajtur Procesverbalin e Kontrollit 
Aposterior, për shmangiet nga detyrimet doganore si dhe penaliteteve referuar legjislacionit 
doganor, ku: 
a. për praktikat doganore (gjithsej 11 DAV, R-126436, datë 27.12.2018), ku produkti është 
importuar dhe deklaruar në kodin tarifor *29369000*, rezulton i keqklasifikuar në këtë kod, 
pasi duhej deklaruar e klasifikuar në kodin tarifor *21069098* të NKM me nivel të taksës 
doganore 2 %. Nisur nga fakti se mallrat e importuara dhe deklaruara në këtë praktikë 
doganore janë të pajisur me çertifikatë EUR.1, nuk lindi detyrime shtesë, por kemi të bëjmë 
shkelje administrative të parashikuara nga nenet: 250, pika 1, shkronja “a”; 251 pika 1 dhe 
pika 2, shkronja “a”; 256, pika 1, shkronja “b”, (penalitet në vlerën 20,000 lekë), të ligjit nr. 
102/2014, datë 31.07.2014, “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”.  
b. për praktikat doganore ku produkti është importuar dhe deklaruar pa MSABE, (gjithsej 12 
praktika doganore: R-114852, datë 15.12.2017; R-116016, datë 18.12.2017; R-117960, datë 
22.12.2017; R-1858, datë 12.01.2018; R-18824, datë 06.03.2018; R-49532, datë 30.05.2018; 
R-55317, datë 14.06.2018; R-86993, datë 14.09.2018; R-103284, datë 29.10.2018; R-29830, 
datë 05.04.2019; R-84613, datë 27.09.2019 & R-87092, datë 04.10.2019), vlerësimi i 
shkeljeve është bërë në përputhje me kriteret e kërkesave të nenit: 250 pika 1, shkronja “a” 
dhe pika 4 (detyrim doganor të shmangur në vlerën 1,480,846 lekë); 251 pika 2, shkronja “a” 
dhe “b”; nenit 256 pika 1, shkronja “a”, (penalitet 1 fishin e detyrimeve doganore të 
shmangura, në vlerën 1,480,846 lekë) dhe pika 2; si dhe nenit 261 të ligjit nr. 102/2014, datë 
31.07.2014, “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”.  
Pas shqyrtimit të observacioneve dhe pretendimeve të subjektit me dokumentacionin 
bashkëlidhur në shkresën nr. 31762 prot., datë 30.12.2019, Departamenti i Analizave dhe 
Aposteriorit me shkresën nr. 11059/4 prot., datë 22.01.2020, “Raport Kontrolli dhe Proçes-
Verbali përfundimtar i konstatimit”, ka nisur në D. D. Tiranë raportin e kontrollit me vlerat e 
cituara në procesverbal. Në vijim autoriteti doganor Durrës, nuk ka dalë me vendim 
administrativ për shkeljen e konstatuar, veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 
276.3/b të KD dhe nenit 736 të VKM nr. 651, datë 10.11.2017 “Për dispozitat zbatuese të 
Ligjit nr. 102/2014 ‘Kodi i Republikës së Shqipërisë’”, i ndryshuar. Nga mosveprimi referuar 
sa më sipër, efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit në total është në 
vlerën 2,981,692 lekë, (nga të cilat detyrim doganor në vlerën 1,480,846 lekë dhe penalitet në 
vlerën 1,500,846 lekë). Për sa më sipër mban përgjegjësi Kryetari i Degës Doganore Tiranë. 
 
10. Nga auditimi i praktikave të kontrolleve të ushtruara për 8 subjekte, rezulton se kanë të 
njëjtën tematikë kontrolli në lidhje me klasifikimin tarifor të mallrave të deklaruara në kreun 
8433 dhe të importuar me përjashtim nga pagesa e TVSH në import (me kod shtesë MKB) 
sipas nenit 51, shkronja n, të ligjit nr. 92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën 
e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 8, pika 3, të VKM nr. 953, datë 29.12.2014 “Për dispozitat 
zbatuese të ligjit nr. 92/2014”, i ndryshuar, Ankesi 1/A, pika 2, të VKM nr. 145/2019 “Për 
disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr. 953/2014”. 
Subjektet e kontrolluara dhe detyrimet doganore të rezultuara nga kontrollet përkatëse, 
paraqiten sipas tabelës së mëposhtme”. 
Tabela nr. 6 

Nr. 
Subjekti Programi Detyrimet doganore (lekë) Raporti Paraprak 

Emri Nipt Nr. 
Prot. Datë Detyrimi Penaliteti Shuma nr. 

Prot. Datë 

1 A.... J63423424L 9250 21.05.2020 905,460 905,460 1,810,920 9250/1 15.07.2020 
2 N.... L34725404R 9251 21.05.2020 521,211 521,211 1,042,422 9251/1 15.07.2020 
3 A.M.C K13203401B 9252 21.05.2020 1,608,910 1,608,910 3,217,820 9252/1 15.07.2020 
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4 F... K71714026L 10185 03.06.2020 2,967,678 2,967,678 5,935,356 10185/3 21.07.2020 
5 K.... I82027008P 10186 03.06.2020 1,499,464 1,499,464 2,998,928 10186/3 21.07.2020 
6 I... K01429003J 10707 09.06.2020 391,034 391,034 782,068 10707/3 15.07.2020 
7 I.L K64609402M 10708 09.06.2020 115,682 115,682 231,364 3770/4 15.07.2020 
8 D.B L13111203U 10709 09.06.2020 485,570 485,570 971,140 10709/3 15.07.2020 
  SHUMA       8,495,009 8,495,009 16,990,018     

Burimi: Të dhëna të DPD të përpunuara nga grupi i auditimit të KLSH 
 
Nga auditimi konstatohet se deri më datë 31.12.2020, nga DPD nuk është dërguar Raporti 
Përfundimtar për shkeljet e konstatuara të për kontrollet sipas tabelës së mësipërme. Për të 
gjitha këto subjekte, raporti përfundimtar është i bllokuar si rezultat i Memos së zv. Drejtorit 
të Përgjithshëm z. Y.K nr. 20021 prot., datë 27.10.2020, drejtuar Drejtorit të Përgjithshëm të 
DPD, ku ndër të tjera është përcaktuar që: “...gjykojmë se grupet e kontrollit duhet të merrnin 
në konsideratë dhe të shpreheshin në lidhje me nenin 255 të ligjit nr. 102/2014, datë 
31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, si më poshtë “Veprimet 
ose mosveprimet e parashikuara në nenet 251-254, nuk përbëjnë kundravajtje kur ata ndodhin 
si pasojë e një gabimi nga ana e autoriteteve doganore”, duke qenë se përfitimi i lehtësistë 
fiskale për përjashtimin nga TVSH-ja në import, jepet me autoritetet doganore, verifikues të 
DAV. 
Bazuar dhe në Manualin e Kontrollit dhe me qëllim respektimin e afeteve kohore për 
mbylljen e program kontrolleve si dhe zgjidhjen e qëndrimit ndryshe për këtë problematikë 
midis drejtorit të drejtorisë dhe sektorit të kontrollit aposterior, propozojmë ngritjen e një 
grupi pune me përbërje si më poshtë: 
-Përfaqësues nga Drejtoria e Tarifës dhe Origjinës; 
-Përfaqësues nga Drejtoria e Procedurave Doganore; 
-Përfaqësues nga Drejtoria e Kontrolleve të Akcizës dhe Aposteriori; 
-Përfaqësues nga Drejtoria e Vlerësimit në Qendër; 
-Përfaqësues nga të Degëve Doganore Tiranë dhe Durrës. 
Grupi i mësipërm të shqyrtojë problematikën dhe të informojë Drejtorin e Përgjithshëm në 
lidhje me qëndrimin zyrtar për këtë çështje...”. 
Nga sa më sipër konsatohet se: 
-Nuk është hartuar Raporti përfundimtar brenda 60 ditëve, në kundërshtim me Udhëzimin Nr. 
13 datë 18.10.2019 “Për Metodologjinë e kontrollit të magazinave fiskale të prodhimit, 
përpunimit dhe stokimit të produkteve të akcizës”, pika 8.1, e cila ndër të tjera përcakton se: 
“Periudha, nga fillimi i kontrollit derin në dërgimin e raport kontrollit dhe procesverbali i 
konstatimit të shkeljes (nëse është rasti) nuk duhet të zgjasë më shumë se 60 ditë 
kalendarike”. 
-Për çështjet e mësipërme, DPD ka një qëndrim zyrtar. E konkretisht: 
Me Vendimet nr. 7611/1, datë 20.05.2020 (A.M) dhe nr. 12540/1, datë 15.09.2020 (D. B), 
Drejtori i Përgjithsëhm i Doganave, është shprehur në lidhje me klasifikimin tarifor të 
mallrave të deklaruara në kreun 8433, duke i konsideruar këto mallra si të keqklasifikuara, ku 
si pasojë e këtij keqklasifikimi subjektet i janë shmangur detyrimit doganor dhe penaliteteve. 
Me anë të këtyre vendimeve, Drejtori i Përgjithshëm i DPD ka lënë në fuqi respektivisht 
Vendimin e Degës Doganore Fier nr. 28, datë 16.03.2020 dhe Vendimin e Degës Doganore 
Kapshticë nr. 127, datë 11.06.2020. 
Me anë të shkresës pa numër protokolli, datë 16.10.2020, grupi i kontrollit i përbërë nga Gj. 
Ka, S. A dhe A. D, i kanë dorëzuar Drejtorit të Drejtorisë z. P.D dhe zv. Drejtorit të 
Përgjithshëm z. Y.K, informacionin mbi kontrollin e ushtruar në subjektin “F... SHA” me 
NIPT K71714026L, ku ndër të tjera përmenden edhe 2 vendimet e Drejtorit të Përgjithshëm 
për këtë çështje (Vendimet nr. 7611/1, datë 20.05.2020 për subjektin A.M dhe nr. 12540/1, 
datë 15.09.2020 për subjketin D.B). 
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Me gjithë këtë, ky informacion nuk është miratuar nga Drejtori i Drejtorisë dhe zv. Drejtori i 
Përgjithshëm. Për më tepër, me anë të memos nr. 20021 prot., datë 27.10.2020, të hartuar nga 
zv. Drejtorit të Përgjithshëm, kërkojnë mos trajtimin si kundërvajtje administrative. 
Nga veprimet dhe mosveprimet e mësipërme, Buxhetit të Shtetit i janë shkaktuar të ardhura të 
munguara në vlerën 16,990,018 lekë, vlerë e cila përbëhet nga vlera 8,495,009 lekë detyrim 
dhe penalitete në vlerën 8,495,009 lekë. 
Për këto veprime mbajnë përgjegjësi: 
1. z. Y.K në cilësinë e zv. Drejtorit të Përgjithshëm të DPD. 
2. z. P.D në cilësinë e Drejtorit të Departamentit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit. 
 
11. Në lidhje me Raportin Përfundimtar të Kontrollit nr. 21347/3 prot, datë 30.10.2019 
mbajtur nga grupi i kontrollit të Drejtorisë së Kontrollit të Pas Zhdoganimit, në bazë të 
Programit Kontrollit nr. 21347 prot, datë 21.08.2019, miratuar nga Zv/Drejtori i 
Përgjithshëm, grupi i punës ka ushtruar kontroll në degën doganore Lezhë, si dhe në 
ambientet e Magazinës së Lirë ML-15, të subjektit “B.P” SHA, me NIPT L32218031F, me 
objekt “Kontroll mbi funksionimin e pajisjeve matëse, zbatimin e procedurave të furnizimit, 
iventarizimi i gjendjes së mallrave në ML-15, krahasimi me gjendjen kontabël duke u bazuar 
në inventarizimin e fundit nga dega doganore mbikqyrëse, sistemi Asycuda Ŵorld, 
ORACLE, si dhe regjistri i magazinës”. Nga kontrolli i ushtruar në prani të përfaqësuesve të 
BKT Lezhë, ka rezultuar se: 
Ambientet e ML janë bllokuar nga shoqëria përmbarimore “J....” dhe i kanë kaluar në pronësi 
BKT, kjo e provuar nga procesverbali i kontrollit të fundit të kryer nga D. D. Lezhë në datën 
22.06.2018, ndërsa sasia e karburanteve që ndodhen në ML janë në pronësi të subjektit. Nga 
matjet e kryera në ML-15 në prani të survejorit ka rezultuar një diferencë e pajustifikuar prej 
4780 litra të artikullit “Benzinë”, klasifikuar në kodin tarifor *27101245* të NKM, me pasojë 
shmangien e detyrimeve doganore, për të cilën është mbajtur Proces Verbal i Kontrollit 
Aposterior nr. 1, datë 23.08.2019. Procesverbali është mbajtur në plotësim të kërkesave të 
nenit 273 dhe 274 të KD, referuar nenit: 250, pika 1, shkronja “a”; 250, pika 4, (me detyrim 
doganor të shmangur në vlerën 422,178 lekë); 256, pika 1, shkronja “a”, Penalitet 1-fish 
detyrimit doganor të shmangur në vlerën 422,178 lekë). Konstatimet e sipërcituara, janë nisur 
në D.D. Lezhë me shkresën nr. 19096/4 prot., datë 26.08.2019, “Njoftim Raport Kontrolli 
Paraprak dhe Proçes-Verbal të verifikimit të shkeljes”, por nga Autoritetit Doganor nuk janë 
zbatuar procedurat e njoftimit brenda 5 ditëve, referuar kerkesave të nenit 273, pika 4, të KD 
lidhur me njoftimin e subjektit për shkeljen e konstatuar. Me shkresën nr. 21347/3 prot., datë 
30.10.2019, të Departamentit të Analizave dhe Aposteriorit, është nisur Raport Kontrolli 
Përfundimtar, pas të cilit Autoriteti Doganor Lezhë ka bërë njoftim zyrtar në adresën e 
subjektit me shkresën “Njoftim Procesverbali”, nr. 1277/3 prot., datë 04.11.2019, shkresë e 
cila është kthyer pa njoftim subjekti për arsye të adresës. Pas kësaj, Autoriteti Doganor ka 
vijuar me shkresën “Kërkesë për afishim ‘Shpallje për njoftim’”, nr. 1277/6 prot., datë 
04.11.2019 drejtuar Qendrës Kombëtare të Biznesit. Nga AD pas afatit 60 ditor nuk është 
vijuar me marrjen e vendimit administrative per shkeljen e konstatuar, veprim ky, jo në 
përputhje me kerkesat e nenit 276, pika 3, shkronja “b”, të KD. Nga mosveprimi referuar sa 
më sipër, efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është në vlerën 
844,356 lekë, (nga të cilat detyrim doganor në vlerën 422,178 lekë dhe penalitet në vlerën 
422,178 lekë). Për sa më sipër mban përgjegjësi Kryetari i Degës Doganore Lezhë. 
 
12. Në lidhje me dosjen e kontrollit sipas Program Kontrollit ” nr 22124 datë 03.09.2019 
ushtruar në Depozituesin e Miratuar “P.R” me Nipt K..... me adreseë fshati Visokë 
mnështetur në Programin e Kontrollit nr 22124 datë 03.09.2019 me afat data e kontrollit 
03.09.2019 deri 05.09.2019 hartuar nga Drejtori i Drejtorisë z. P. D dhe specialistët z. A.Gj 
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dhe z. S.G. Në informacionin nr 22124/3 prot datë 20.09.2019 dërguar për zv Drejtorin e 
Përgjithshëm z. Y.Knga Drejtori i Drejtorisë z. P.D konstatohen pasaktësi në llogaritjen e 
detyrimeve doganore në fushën e akcizës. Rezulton gjëndje kontabël sipas sistemit Asicuda 
Ëord sasia prej 695,395 litra. Rezulton gjëndje fizike sasia prej 717,745 litra. Duhej te 
rezultonte gjëndja sasia prej 717,287 litra duke marrë në konsideratë sasinë/përqindjen e ujit 
në masën 0.2% duke dhënë një efekt negativ prej 1435 litra dhe duke reflektuar në përfundim 
një sasi prej 718, 725 litra naftë = 717,745 litra + 980 litra linja e ngarkimit =718,725 litra 
(efekti 0,2% cila duhet të ishte marrë në konsiderateë në efektin negativ që jep sasia e ujit në 
kartën teknologjike të naftës bruto). Pas riverifikimeve duhej të rezultonte një sasi prej 
21,892 litra naftë ne mangësi. Sasia prej 31,625 litra naftë për të cilën subjekti “P.R O” me 
Nipt K61330501I me adresë fshati Visokë ka bërë kërkësë pranë Degës Doganore Fier më 
datën 26.07.2018 për anullimin e DSHA –së me Nr ARC AL180000342A0175035 datë 
23.07.2018 (afati 4 ditë ose 96 orë, në tejkalim të afatit prej 24 orë të përcaktuar në Udhëzimn 
e përcaktuar nga Drejtori i Përgjithshëm i Doganave. Grupi i kontrollit i përbëre nga z. A.G 
dhe z. S. G si dhe Drejtori i Drejtorisë z. P.D kanë vepruar në kundërshtim me Udhëzimin nr 
02, datë 07.04.2014 duke marrë në konsideratë gjatë procesit të përllogaritjes së detyrimeve 
doganore sasinë prej 31,625 litra si sasi e cila duhet zbritur nga sasia e inventarit të gjetur 
gjëndje me datën 04.09.2019 në ambientet e subjektit. Gjithashshtu në lidhje me 
rekomandimin nr.2 konstatohet se për Depozituesin e Miratuar “Transoil Group“ ose 
Depozituesin “P.R Oil” të ndodhur në kushtet e shkeljes së kushteve të nenit 20 të ligjit nr 61 
per “Akcizat ne RSH” Autorizimi dhe detyrimet e depozituesit të miratuar 
1. Magazinat fiskale janë objekt i mbikëqyrjes dhe kontrollit doganor. 
3. Depozituesi i miratuar është i detyruar: 
ç) të përmbushë të gjitha kërkesat e vendosura nga administrata doganore, për të mundësuar 
mbikëqyrjen e magazinës fiskale; 
d) t’u mundësojë autoriteteve doganore, me kërkesën më të parë, kontrollin mbi mallrat dhe 
dokumentet; 
dh) t’u sigurojë autoriteteve doganore ambientet e duhura për zyrën doganore, me pajisjet e 
nevojshme, si dhe të përballojë shpenzimet për funksionimin e tyre; 
e) të marrë përsipër shpenzimet për kontrollet e kryera sipas kërkesës së tij jashtë orarit zyrtar 
të funksionimit të zyrës doganore; 
ë) të deklarojë llojin e procesit të prodhimit që do të kryejë dhe kartat teknologjike të 
prodhimit. 
4. Mosrespektimi i rregullave të përcaktuara në pikën 3 të këtij neni sjell si pasojë revokimin 
e autorizimit. 
c) nuk ekzistojnë më kushtet për dhënien e një autorizimi për depozitues të miratuar;ç) 
autorizimi është lëshuar sipas një informacioni të rremë, të dhënë në keqbesim; 
d) depozituesi i miratuar nuk ndreq parregullsitë brenda afateve kohore të vendosura nga 
autoritetet doganore; 
7. Ankimi, që mund të bëhet ndaj vendimit për revokimin e autorizimit të depozituesit të 
miratuar, nuk mund të shtyjë zbatimin e vendimit. 
Në përfundim nga grupi i kontrollit nuk janë llogaritur detyrimet doganore të akcizës per 
sasinë prej 21,892 litra naftë gjetur në mangesi e cila përben mbi 2% te sasisë së gjendjes 
kontabel, me një detyrim doganor në shumën prej 547,300 lekë si dhe një penalitet në 
shumën prej 1,094,600 lekë bazuar në Pikën 5 të Urdhërit nr.2, datë 07.04.2014 ku 
saktesohen edhe përcaktimet ligjore të anullimit dhe pranimit të DSHA-ve të anulluara sipas 
pikave nr 1/3/4/6 dhe 10. 
Gjithashtu në lidhje me rekomandimin nr.2 konstatohet se për Depozituesin e Miratuar për 
subjektet “T.G“ ose Depozituesin e Miratuar “P. R.O” të ndodhur shkelje të nenit 20 të ligjit 
nr 61 për “Akcizat ne RSH” të ndërmeren veprimet ligjore nga Departamenti i Akcizës sipas 
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Pikës nr.4 që lidhet me “Mosrespektimin e rregullave të përcaktuara në pikën 3 të këtij neni 
sjell si pasojë revokimin e autorizimit”. Konstatohet se nga Drejtori i Departamentit z. Y.K 
me datën 20.03.2019 sipas shkresës nr. 22124/3 prot datë 20.09.2019 është lënë shënim në 
shkresë “Te procedohet me evadimin e materialit” duke mos marrë ne konsideratë 
parregullsitë që nuk janë trajtuar nga Grupi i Kontrollit dhe Drejtori i Drejtorisë z. P.D. Në 
përfundim nga grupi i kontrollit i përberë prej z. A.Gj dhe z.S.G si dhe z.P.D, konstatohet se 
nuk janë përmbushur detyrimet ligjore gjatë ushtrimit të detyrës me pasojë moskonstatimin e 
shkeljes doganore në shumën 1,641,900 lekë nga të cilat shuma prej 1,094,600 si gjobë 
doganore dhe shuma prej 547,300 lekë si detyrim doganor për mallin e gjetur në mangësi në 
sasinë 21,892 litra naftë bruto. Organi i drejtëpërdrejtë juridiksional i kontrollit është 
Departamenti i Akcizës dhe për gjendjen dhe pasojat e anullimit të DSHA-se me Nr ARC 
AL180000342A0175035, datë 23.07.2018, pasi lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë me këtë 
program kontrolli, gjithashtu pjestarët e grupit të kontrollit kanë konstatuar faktin e 
paligjshmërisë së dy magazinave fiskale “Transoil Group“ ose Depozituesin e Miratuar 
“P.R.O”, të ndodhur në shkelje të nenit 20 të ligjit nr. 61 për “Akcizat në RSH” dhe si e tillë 
delegimi dhe adresimi për Degën Doganore Fier nuk gjen zbatim, për arsye se në zbatim të 
nenit 60, pika 4, të VKM nr. 612, datë 05.09.2012 “Për dispozitat zbatuese të ligjit “Për 
akcizat””, i ndryshuar, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave merr vendim për pezullimin e 
autorizimit, për një afat deri në 30 ditë, me konstatimin e njërit prej rasteve të parashikuara në 
shkronjat “a”, “b” dhe “ë”, të pikës 6, të nenit 20, të ligjit, dhe në përputhje me shkronjën “d”, 
të pikës 6, të nenit 20, të ligjit. 
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në: 
1-Ligji nr. 61/2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 
2-Rregulloren e Brendshme të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave sipas shkresës nr. 
9745/4 datë 09.03.2016”.  
3-Urdhërin nr. 02, datë 07.04.2014. 
4-VKM nr. 612, datë 05.09.2012 “Për dispozitat zbatuese të ligjit “Për akcizat”, i ndryshuar. 
Personat që mbajnë përgjegjësi për veprimet dhe mosveprimet e tyre: 
-z.A.Gj në cilësinë e specialist pranë Drejtorisë së Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit 
-z.S.G në cilësinë e specialist pranë Drejtorisë së Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit. 
-z.P.D në cilësinë e drejtorit të Drejtorisë së Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit. 
 
13. Në lidhje me dosjen e kontrollit sipas Program Kontrollit ” nr 25631 datë 14.10.2019 
ushtruar në ambientet e subjektit “E-G” me Nipt L01531012A me adrese DAJT-TIRANE te 
ushtruar nga inspektoret z.D.Sh dhe z. S.Gi me qëllim inventarin e Gazit të Lëngshem dhe 
lëvizjen e këtij produkti energjitik për vitin 2017, 2018 deri më datën 14.10.2019. 
Konstatohet se më datën 14.10.2019 është ushtruar kontroll dhe ka rezultuar se subjekti 
kishte gjëndje sasinë prej 12429 litra gaz të lëngshëm per ngrohje ku ka nënshkruar subjekti 
H. A dhe dy inspektoret e Departamentit Te Akcizës. Sipas Aktit të përpiluar në 
Informacionin nr.25631/1 prot datë 25.10.2019 rezulton se nga perllogaritjet e kryera nga 
inspektoret e Departamentit të Akcizës rezultojnë gjëndje 6338 litra gaz për ngrohje. Midis 
aktit të gjendjes fizike dhe përllogaritjeve dhe deklarimeve të kryera nga inspektorët z.D.Sh 
dhe z. S.G rezulton një diferencë prej 6090 litra gaz për ngrohje e pajustifikuar. Bazuar në 
ligjin e Akcizës kjo sasi do të konsiderohet një sasi e pakontabilizuar dhe duhej të ishte 
llogaritur detyrimi doganor i Akcizës në shumën prej 48,720 lekë sipas përllogaritjes së gjithë 
sasisë me nivelin më të lartë te akcizës në shumën prej 8 lek/sipas nivelit të akcizës të 
publikuar në Tabelën e ligjit nr 61/2012. Gjithashtu bazuar ne ligjin nr 61/2012 të penalizohet 
në shumën sa 1-fishi i detyrimit doganor në shumën prej 48,720 lekë. Në total subjekti të 
paguajë detyrimin doganor në shumën prej 97,440 lekë. 
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në: 
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1-Ligji nr. 61/2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë”  
2-Rregulloren e Brendshme të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave sipas shkresës nr. 
9745/4 datë 09.03.2016” 
3.Udhëzim nr.13 date 18.10.2019 “Metodologjia e Kontrollit në Magazinat Fiskale të 
Prodhimit, Perpunimit dhe Stokimit të Produkteve të Akcizës” 
Personat që mbajnë përgjegjësi për veprimet dhe mosveprimet e tyre: 
-z.D.S në cilësinë specialist Drejtorisë së Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit. 
-z.S. G në cilësinë specialist Drejtorisë së Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit. 
-z.P.Dnë cilësinë drejtor i Drejtorisë së Metodikave dhe Kontrollit pranë Departamentit të 
Akcizës. 
 
14. Në lidhje me dosjen e kontrollit sipas Program Kontrollit ” nr. 11106 datë 06.15.2019 
ushtruar në ambientet e subjektit “D.G” me Nipt J62314006I, me adresë Autosrada-TIRANE-
Durrës të ushtruar nga inspektorët z.D.Sh dhe z.S.G me qëllim inventarin e gazit të lëngshëm 
dhe lëvizjen e këtij produkti energjitik për vitin 2017, 2018 deri me datën 06.05.2019. 
Konstatohet se më datën 06.05.2019 është ushtruar kontroll dhe ka rezultuar se subjekti 
kishte gjendje sasinë prej 997,630 litra gaz të lëngshëm sipas procesverbalit të nënshkruar 
nga subjekti dhe dy operatorët, nga të cilat sipas deklarimit subjekti ka deklaruar sasinë prej 
514,143 kg gaz për ngrohje dhe sasinë prej 37,594 litra gaz për automjete. Sipas aktit te 
përpiluar në informacionin nr.11106/1 prot datë 28.05.2019, rezulton se nga përllogaritjet e 
kryera nga inspektorët e Departamentit të Akcizës rezultojnë gjendje 534,230 kg nga të cilat 
sasia prej 514,099 kg gaz për ngrohje dhe sasia prej 20,131 kg/ gaz për automjete. 
 
15. Në lidhje me dosjen e kontrollit sipas Program Kontrollit ” nr 18686 datë 18.07.2019 
ushtruar në ambientet e subjektit “F” me Nipt J.... me adresë Fier të ushtruar nga inspektoret 
z.A.Gj, A.B dhe S.G me qëllim inventarin e lëdëve djegëse dhe lëvizjen e ketij produkti 
energjitik për vitin 01.07.2018 deri në 30.06.2019, si dhe verifikimin e pagesave të 
detyrimeve të lëndeve djegëse (solar, mazut). Më datën 24 deri 26 korrik 2017 është kryer 
kontrolli prane ambienteve te subjektit dhe rezultoi se për sasinë 11842 litra solar, pasi u 
morën mostrat dhe u kryen analizat nga Inspektoriati Shteteror Teknik ka një përmbajtje 
squfuri prej 2.727% parameter mbi standartin e lejuar duke përmbushur cilesitë e “mallit të 
ndaluar”, produkt i cili është blerë tek operatori “E......” me NIPT J...... 
Me shkresën nr. 19879/2 prot datë 19.11.2019 pra 4 muaj ose 110 ditë pasi është kryer akti i 
kontrollit në subjekt duke konsumuar veprime në kundërshtim me legjislacionin doganor në 
fushën e akcizës sipas neneve,  
Neni 97 Verifikimi 
3. Për të gjitha shkeljet e dispozitave të këtij ligji dhe akteve nënligjore të tij mbahet një 
procesverbal me shkrim, i cili duhet të nënshkruhet nga punonjësit doganorë, që kryejnë 
verifikimin dhe kontrollin, si dhe shkelësi, kur shkelja është evidentuar në prani të tij. 
4. Në rast se konstatimi i shkeljes, sipas këtij ligji, bëhet a posteriori nga strukturat doganore 
kompetente ose nga struktura të tjera hierarkike doganore apo të kontrollit, sipas legjislacionit 
në fuqi, kopja e procesverbalit të nënshkruar nga punonjësit doganorë apo përfaqësuesit e 
strukturave kontrolluese, që ushtruan verifikimin dhe kontrollin, i njoftohet shkelësit nga 
autoriteti doganor kompetent brenda 5 ditëve kalendarike. Në procesverbal përcaktohet edhe 
e drejta e shkelësit për të paraqitur pretendimet e tij me shkrim, brenda 5 ditëve kalendarike, 
pranë autoriteteve doganore kompetente. 
Neni 98 Forma e procesverbalit 
a) vendin, datën dhe kohën kur verifikohet shkelja; 
b) emrat e personave që nënshkruajnë dhe autoritetin që përfaqësojnë; 
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c) të dhëna identifikuese të depozituesit të miratuar, pritësit apo dërguesit të regjistruar etj., 
që kanë kryer shkeljen; 
ç) llojin e shkeljes së kryer; 
d) mënyrën në të cilën është kryer shkelja; 
dh) identifikimin e mjetit të transportit; 
e) treguesit që lidhen me sasinë, llojin, klasifikimin fiskal të mallrave të akcizës, që janë 
objekt i shkeljes; 
ë) treguesit që lidhen me sekuestrimin/konfiskimin e mundshëm të mallrave të akcizës; 
f) shumën e detyrimeve fiskale që duhen paguar; 
g) nenet e shkelura, nenet në bazë të të cilave përcaktohen sanksionet, si dhe sanksionet e 
parashikuara për çdo shkelje; 
gj) nënshkrimin e punonjësve të doganës apo strukturave kontrolluese dhe, kur është i 
pranishëm, nënshkrimin e shkelësit. 
Neni 99 Marrja e vendimit dhe njoftimi 
1. Autoritetet doganore, për shkeljen e konstatuar, përgatitin dosjen e plotë në lidhje me 
shkeljen e verifikuar dhe marrin vendimin përkatës. 
2. Vendimi i autoriteteve doganore kompetente për pagimin e detyrimit të akcizës dhe/ose të 
sanksioneve përkatëse, të përcaktuara në këtë ligj, duhet të merret brenda 10 ditëve nga data e 
njoftimit me shkrim të procesverbalit të konstatimit të shkeljes. Shuma e detyrimeve, sipas 
këtij vendimi, kontabilizohet dhe vendimi i njoftohet shkelësit brenda 5 ditëve. 
Neni 106 Pezullimi i zbatimit të vendimit  
1. Apelimi ndaj vendimit të autoriteteve doganore kompetente për vendosjen e sanksioneve 
nuk shkakton pezullimin e zbatimit të vendimit në konflikt. 
2. Autoritetet doganore mund të pezullojnë zbatimin e një vendimi të tillë, tërësisht ose 
pjesërisht, kur ato kanë arsye të besojnë se vendimi në konflikt është i papajtueshëm me 
legjislacioni doganor, ose sjell një dëm të pariparueshëm për personin e interesuar. 
3. Në rastet e përmendura në pikën 2 të këtij neni, kur vendimi në konflikt përcakton, ndër të 
tjera, detyrimin për pagimin e detyrimeve të akcizës, pezullimi i këtij vendimi duhet të 
kushtëzohet me depozitimin e një garancie, në masën e plotë të detyrimit të akcizës 
Më datën 14.08.2019 Inspektoriati Teknik dhe Industrial ka informuar Departamentin e 
Akcizës për çbllokimin e produktit dhe dërgimin e tij pranë zyrave të rafinerisë RBH Beline 
sipas kërkesës së operatorit “F...” me Nipt J.... Në përfundim grupi i kontrollit shprehet se pas 
verifikimeve dhe kontrolleve të kryera grupi shprehet se për këto produkte nuk mund të 
verifikohet nëse janë paguar ose jo detyrimet e akcizës dhe shprehen në material se Drejtoria 
Hetimore ka nisur një procedurë për rastin në fjalë. Konstatohet se nga grupi i kontrollit nuk 
dokumentohet të jenë përmbushur detyrat funksionale të përshkruara në programin e 
kontrollit që lidhen me pikën 2 “Kontrolli i dokumentacionit dhe i gjithë zinxhirit të lëvizjes 
së produktit me qëllim verifikimin e pagesës së detyrimeve të akcizës”, si dhe nuk janë kryer 
sekuestrime të mallit të ndaluar të natyrës solar, por është lejuar dërgimi i këtij malli në 
rafinerinë RBH. 
“Neni 88/125 
4. Mallrat çlirohen nga sekuestroja nëse brenda 30 ditëve nga data e njoftimit të vendimit 
paguhet i gjithë detyrimi dhe sanksioni përkatës. Nëse nuk plotësohen këto kushte, mallrat 
konfiskohen dhe administrohen në përputhje me dispozitat e ligjit për kundërvajtjet 
administrative për të mbuluar detyrimin dhe sanksionin e vendosur, ose në pamundësi 
shkatërrohen. Nëse nga shitja gjenerohen të ardhura, të cilat kalojnë shumën e detyrimit dhe 
gjobës, teprica kalon në Buxhetin e Shtetit 
Në përfundim arrihet në konluzionin se: 
Nga grupi i kontrollit nuk janë kryer veprime proceduriale për verifikimin e pagesës së 
akcizës të mallit solar prej 11842 litra në përmbushje të detyrave funksionale në lidhje me 
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markimin e mallit ose ngjyrosjen e tij në bashkëpunim me GFI për të parë ose shqyrtuar 
pagesën e akcizës. 
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në: 
1-Ligji nr. 61/2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 
2-Rregulloren e Brendshme të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave sipas shkresës nr. 
9745/4 datë 09.03.2016”. 
Personat që mbajnë përgjegjësi për veprimet dhe mosveprimet e tyre.  
-z.A.Gj në cilësinë specialist pranë Drejtorisë së Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit. 
-z.S.G në cilësinë specialist pranë Drejtorisë së Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit. 
-z. P.D në cilësinë drejtor i Drejtorisë së Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit. 
 
16. Në lidhje me dosjen e kontrollit sipas Program Kontrollit nr 18685 datë 18.07.2019 
ushtruar në ambientet e subjektit “A.C” me Nipt K... me adresë Sheq i Madh Fier, të ushtruar 
nga inspektoret z.A.G, A.B dhe S.Gme qëllim inventarin e lëndeve djegëse dhe lëvizjen e 
këtij produkti energjitik për vitin 01.07.2018 deri në 30.06.2019, si dhe verifikimin e 
pagesave të detyrimeve të lëndeve djegëse (solar, mazut). Më datën 22.07.2019 është kryer 
kontrolli pranë ambienteve të subjektit dhe rezultoi sasia 0 (zero) lëndë djegese solar. 
Mungon dhe nuk dokumentohet kontrolli i kryer për sasinë e mësipërme në lidhje me 
analizën kontabël të produktit Solar në raport me produktin përfundimtar asfalto-beton, Pra 
nuk është kryer një analizë korrekte dhe e plotë e sasisë A...-B... si produkt përfundimtar për 
të saktësuar sasinë lëndës së parë SOLAR që është përdorur në proçesin e prodhimit. 
Me shkresën nr. 19685/2 prot datë 19.11.2019 pra 98 ditë pasi është kryer akti i informacionit 
lidhur me rezultatet ekontrollit në subjekt, eshtë dërguar Raporti Përfundimtar duke 
konsumuar veprime në kundërshtim me legjislacionin doganor në fushën e akcizës sipas 
neneve,  
Neni 97 Verifikimi 
3. Për të gjitha shkeljet e dispozitave të këtij ligji dhe akteve nënligjore të tij mbahet një 
procesverbal me shkrim, i cili duhet të nënshkruhet nga punonjësit doganorë, që kryejnë 
verifikimin dhe kontrollin, si dhe shkelësi, kur shkelja është evidentuar në prani të tij. 
4. Në rast se konstatimi i shkeljes, sipas këtij ligji, bëhet a posteriori nga strukturat doganore 
kompetente ose nga struktura të tjera hierarkike doganore apo të kontrollit, sipas legjislacionit 
në fuqi, kopja e procesverbalit të nënshkruar nga punonjësit doganorë apo përfaqësuesit e 
strukturave kontrolluese, që ushtruan verifikimin dhe kontrollin, i njoftohet shkelësit nga 
autoriteti doganor kompetent brenda 5 ditëve kalendarike. Në procesverbal përcaktohet edhe 
e drejta e shkelësit për të paraqitur pretendimet e tij me shkrim, brenda 5 ditëve kalendarike, 
pranë autoriteteve doganore kompetente. 
Neni 98 Forma e procesverbalit 
a) vendin, datën dhe kohën kur verifikohet shkelja; 
b) emrat e personave që nënshkruajnë dhe autoritetin që përfaqësojnë; 
c) të dhëna identifikuese të depozituesit të miratuar, pritësit apo dërguesit të regjistruar etj., 
që kanë kryer shkeljen; 
ç) llojin e shkeljes së kryer; 
d) mënyrën në të cilën është kryer shkelja; 
dh) identifikimin e mjetit të transportit; 
e) treguesit që lidhen me sasinë, llojin, klasifikimin fiskal të mallrave të akcizës, që janë 
objekt i shkeljes; 
ë) treguesit që lidhen me sekuestrimin/konfiskimin e mundshëm të mallrave të akcizës; 
f) shumën e detyrimeve fiskale që duhen paguar; 
g) nenet e shkelura, nenet në bazë të të cilave përcaktohen sanksionet, si dhe sanksionet e 
parashikuara për çdo shkelje; 
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gj) nënshkrimin e punonjësve të doganës apo strukturave kontrolluese dhe, kur është i 
pranishëm, nënshkrimin e shkelësit. 
Neni 99 Marrja e vendimit dhe njoftimi 
1. Autoritetet doganore, për shkeljen e konstatuar, përgatitin dosjen e plotë në lidhje me 
shkeljen e verifikuar dhe marrin vendimin përkatës. 
2. Vendimi i autoriteteve doganore kompetente për pagimin e detyrimit të akcizës dhe/ose të 
sanksioneve përkatëse, të përcaktuara në këtë ligj, duhet të merret brenda 10 ditëve nga data e 
njoftimit me shkrim të procesverbalit të konstatimit të shkeljes. Shuma e detyrimeve, sipas 
këtij vendimi, kontabilizohet dhe vendimi i njoftohet shkelësit brenda 5 ditëve. 
Neni 106 Pezullimi i zbatimit të vendimit  
1. Apelimi ndaj vendimit të autoriteteve doganore kompetente për vendosjen e sanksioneve 
nuk shkakton pezullimin e zbatimit të vendimit në konflikt. 
2. Autoritetet doganore mund të pezullojnë zbatimin e një vendimi të tillë, tërësisht ose 
pjesërisht, kur ato kanë arsye të besojnë se vendimi në konflikt është i papajtueshëm me 
legjislacioni doganor, ose sjell një dëm të pariparueshëm për personin e interesuar. 
3. Në rastet e përmendura në pikën 2 të këtij neni, kur vendimi në konflikt përcakton, ndër të 
tjera, detyrimin për pagimin e detyrimeve të akcizës, pezullimi i këtij vendimi duhet të 
kushtëzohet me depozitimin e një garancie, në masën e plotë të detyrimit të akcizës 
Në përfundim grupi i kontrollit shprehet se pas verifikimeve dhe kontrolleve të kryera, për 
këto produkte nuk mund të verifikohet nëse janë paguar ose jo detyrimet e akcizës. 
Konstatohet se nga grupi i kontrollit nuk dokumentohet të jenë përmbushur detyrat 
funksionale të përshkruara në programin e kontrollit që lidhen me pikën 2 “Kontrolli i 
dokumentacionit dhe i gjithë zinxhirit të levizjes së produktit me qëllim verifikimin e pagesës 
së detyrimeve të akcizës”  
Gjithashtu nuk janë kryer veprime proçeduriale për verifikimin e pagesës së akcizës të mallit 
‘Solar, në përmbushje të detyrave funksionale në lidhje me markimin e mallit ose ngjyrosjen 
e tij në bashkëpunim me GFI për të parë ose shqyrtuar pagesën e akcizës. 
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në: 
1-Ligji nr. 61/2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 
2-Rregulloren e Brendshme të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave sipas shkresës nr. 
9745/4 datë 09.03.2016”. 
Personat që mbajnë përgjegjësi për veprimet dhe mosveprimet e tyre 
-z.A.G në cilësinë specialist Drejtorisë së Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit. 
-z.A.B në cilësinë specialist pranë Drejtorisë së Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit  
-z.S.Gnë cilësinë specialist pranë Drejtorisë së Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit. 
-.z.P. D në cilësinë drejtor i Drejtorisë së Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit. 
 
17. Në lidhje me dosjen e kontrollit sipas “Program Kontrollit” nr 21640 datë 27.08.2019 
ushtruar në ambientet e subjektit “A....” me Nipt J..., me adresë Patos Fier, të ushtruar nga 
inspektoret z.A.G dhe A.B me qëllim inventarin e lëndeve djegëse dhe lëvizjen e këtij 
produkti energjitik për periudhën Gusht 2019 deri në 28.08.2019, si dhe verifikimin e 
pagesave të detyrimeve të lëndeve djegëse (solar, mazut). Konstatohet se në përfundim të 
verifikimeve është njoftuar shoqëria A.... Sha me Nipt J.... për konstatimet e sasive të gjetura 
në mangësi në sasinë prej 18,158 litra ose 17,889 kg naftë bruto me një detyrim doganor prej 
447,225 lekë dhe një gjobë doganore në shumën 1,341,675 lekë. Pas dërgimit të Raportit 
Paraprak të Kontrollit, grupi i kontrollit ka shqyrtuar observacionin e subjektit të dërguar me 
shkresën nr. 21640/6 prot. datë 12.12.2019 të cilin e ka marrë në konsideratë, pasi diferenca 
mangut prej 18.518 litra naftë bruto ka ardh si rezultat i një gabimi njerëzor dhe nuk ka patur 
për qëllim shmangien e detyrimeve. Për këtë bazuar në nenin 85 pika 1 gërma “a” të ligjit nr. 
61/2012, i ndryshuar, kjo sasi e konstatuar mangut e ardhur si shkak i një gabimi në 
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mirëbesim, klasifikohet si kundravajtje administrative, pasi është shkelur neni 30 e në 
vazhdim dhe neni 52 i ligjit 61/2012, i ndryshuar dhe neni 63 i VKM 612, datë 05.09.2012. 
bazuar në nenin 84 të ligjit nr.61/2012, i ndryshuar, grupi i kontrollit e ka riklasifikuar 
shkeljen dhe bazuar në nenin 96/1 të ligjit nr.61/2012, i ndryshuar ka penalizuar operatorin në 
shumën prej 50,000 lekë gjobë dhe ka mbajtur procesverbalin përkatës. 
Me anë të Vendimit nr. 4, nr. 402 prot., datë 21.02.2020, Kryetari i DD Berat ka vendosur 
penalizimin e subjektit A...SHA me vlerën 50,000 lekë (penalitet). 
Vendimi i marrë nga DD Berat, nuk i është bërë me dije Drejtorisë së Përgjithshme të 
Doganave, në kundërshtim me Ligjin nr. 102/2014 datë 31.7.2014 “Kodi doganor i 
Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar neni 276, pika 3, gërma b, e cila përcakton se: “3. Në 
raste të tjera, vendimi i autoriteteve doganore kompetente merret: 
b) kur procesverbali për verifikimin e shkeljes është mbajtur nga strukturat e tjera 
kontrolluese, maksimumi brenda 60 ditëve kalendarike nga data kur autoriteti doganor 
kompetent ka marrë dijeni për procesverbalin, sipas përcaktimeve të pikës 5, të nenit 273, dhe 
i njoftohet me shkrim shkelësit brenda 10 ditëve kalendarike nga marrja e vendimit.”. 
Për sa më sipër mban përgjegjësi Kryetari i Degës Doganore Berat. 
 
18. Në lidhje me dosjen e kontrollit sipas Program Kontrollit ” nr 19751 datë 31.07.2019 
ushtruar në ambientet e subjektit “C.R 2008” me Nipt K81716011V me adrese Kamez Fushe 
Kruje, të ushtruar nga inspektorët z. A.G dhe z. S.Gme qëllim inventarin e lendëve djegëse 
dhe lëvizjen e këtij produkti energjitik për vitin 01.07.2018 deri ne 30.06.2019, si dhe 
verifikimin e pagesave të detyrimeve të lëndeve djegëse (solar, mazut) 
Më datën 31.07.2019 është kryer kontrolli pranë ambienteve të subjektit dhe rezultoi sasia 
prej 10.820 litra lendë djegese solar, si dhe sasia prej 42.941 kg goma të përdorura. 
Gjithashtu rezultoi sasi prej 26.940 kg solar për prodhimin e asfaltit. 
Sipas rregjistrave fiskale të administruar pranë operatorit konstatohet se është përdorë sasia 
prej 3.2kg solar/1Ton Produkt të gatshëm duke prodhuar sasine prej 13.057 Ton Asfalt. 
Mungon dhe nuk dokumentohet kontrolli i kryer për sasinë e mësipërme në lidhje me 
analizën kontabël të produktit Solar në raport me produktin përfundimtar “Goma të 
Perdorura” dhe “Asfalt”, pra nuk është kryer një analizë e plotë e sasisë “Goma te Perdorura” 
si produkt përfundimtar për të saktësuar sasinë lëndës së parë SOLAR që është përdorur në 
procesin e prodhimit për periudhën 01.07.2018 deri në 30.06.2019. 
Me shkresën nr. 21639 prot/5 datë 18.11.2019 108 ditë pasi është ka dalë Programi i 
Kontrollit dhe është kryer dhe kontrolli pranë ambienteve të subjektit të mësipërm ka dalë 
edhe akti i informacionit lidhur me rzultatet e kontrollit pra Raporti Perfundimtar i Kontrollit 
në subjekt duke konsumuar veprime në kundërshtim me legjislacionin doganor në fushën e 
akcizës sipas neneve si vijon: 
Neni 97 Verifikimi 
3. Për të gjitha shkeljet e dispozitave të këtij ligji dhe akteve nënligjore të tij mbahet një 
procesverbal me shkrim, i cili duhet të nënshkruhet nga punonjësit doganorë, që kryejnë 
verifikimin dhe kontrollin, si dhe shkelësi, kur shkelja është evidentuar në prani të tij. 
4. Në rast se konstatimi i shkeljes, sipas këtij ligji, bëhet a posteriori nga strukturat doganore 
kompetente ose nga struktura të tjera hierarkike doganore apo të kontrollit, sipas legjislacionit 
në fuqi, kopja e procesverbalit të nënshkruar nga punonjësit doganorë apo përfaqësuesit e 
strukturave kontrolluese, që ushtruan verifikimin dhe kontrollin, i njoftohet shkelësit nga 
autoriteti doganor kompetent brenda 5 ditëve kalendarike. Në procesverbal përcaktohet edhe 
e drejta e shkelësit për të paraqitur pretendimet e tij me shkrim, brenda 5 ditëve kalendarike, 
pranë autoriteteve doganore kompetente. 
Neni 98 Forma e procesverbalit 
a) vendin, datën dhe kohën kur verifikohet shkelja; 
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b) emrat e personave që nënshkruajnë dhe autoritetin që përfaqësojnë; 
c) të dhëna identifikuese të depozituesit të miratuar, pritësit apo dërguesit të regjistruar etj., 
që kanë kryer shkeljen; 
ç) llojin e shkeljes së kryer; 
d) mënyrën në të cilën është kryer shkelja; 
dh) identifikimin e mjetit të transportit; 
e) treguesit që lidhen me sasinë, llojin, klasifikimin fiskal të mallrave të akcizës, që janë 
objekt i shkeljes; 
ë) treguesit që lidhen me sekuestrimin/konfiskimin e mundshëm të mallrave të akcizës; 
f) shumën e detyrimeve fiskale që duhen paguar; 
g) nenet e shkelura, nenet në bazë të të cilave përcaktohen sanksionet, si dhe sanksionet e 
parashikuara për çdo shkelje; 
gj) nënshkrimin e punonjësve të doganës apo strukturave kontrolluese dhe, kur është i 
pranishëm, nënshkrimin e shkelësit. 
Neni 99 Marrja e vendimit dhe njoftimi 
1. Autoritetet doganore, për shkeljen e konstatuar, përgatitin dosjen e plotë në lidhje me 
shkeljen e verifikuar dhe marrin vendimin përkatës. 
2. Vendimi i autoriteteve doganore kompetente për pagimin e detyrimit të akcizës dhe/ose të 
sanksioneve përkatëse, të përcaktuara në këtë ligj, duhet të merret brenda 10 ditëve nga data e 
njoftimit me shkrim të procesverbalit të konstatimit të shkeljes. Shuma e detyrimeve, sipas 
këtij vendimi, kontabilizohet dhe vendimi i njoftohet shkelësit brenda 5 ditëve. 
Neni 106 Pezullimi i zbatimit të vendimit  
1. Apelimi ndaj vendimit të autoriteteve doganore kompetente për vendosjen e sanksioneve 
nuk shkakton pezullimin e zbatimit të vendimit në konflikt. 
2. Autoritetet doganore mund të pezullojnë zbatimin e një vendimi të tillë, tërësisht ose 
pjesërisht, kur ato kanë arsye të besojnë se vendimi në konflikt është i papajtueshëm me 
legjislacioni doganor, ose sjell një dëm të pariparueshëm për personin e interesuar. 
3. Në rastet e përmendura në pikën 2 të këtij neni, kur vendimi në konflikt përcakton, ndër të 
tjera, detyrimin për pagimin e detyrimeve të akcizës, pezullimi i këtij vendimi duhet të 
kushtëzohet me depozitimin e një garancie, në masën e plotë të detyrimit të akcizës 
Në përfundim grupi i kontrollit shprehet se pas verifikimeve dhe kontrolleve të kryera, se për 
këto produkte nuk mund të verifikohet nëse janë paguar ose jo detyrimet e akcizës 
Konstatohet se nga grupi i kontrollit nuk janë përmbushur detyrat funksionale të përshkruara 
në programin e kontrollit që lidhen me pikën 2 “Kontrolli i dokumentacionit dhe i gjithë 
zinxhirit të levizjes së produktit me qëllim verifikimin e pagesës së detyrimeve të akcizës”. 
Gjithashtu nuk janë kryer veprime proceduriale për verifikimin e pagesës së akcizës të mallit 
‘Solar, në përmbushje të detyrave funksionale në lidhje me markimin e mallit ose ngjyrosjen 
e tij në bashkepunim me GFI per të parë ose shqyrtuar pagesën e akcizës  
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në: 
1-Ligji nr. 61/2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë”  
2-Rregulloren e Brendshme të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave sipas shkresës nr. 
9745/4 datë 09.03.2016” 
Personat që mbajnë përgjegjësi për veprimet dhe mosveprimet e tyre 
-z.A.G në cilësinë specialist pranë Drejtorisë së Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit 
-z.S.G në cilësinë specialist pranë Drejtorisë së Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit  
-z.P.D në cilësinë drejtor i Drejtorisë së Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit. 
 
19. Në lidhje me dosjen e kontrollit sipas Program Kontrollit “nr. 28883 datë 18.11.2019 
ushtruar në ambientet e subjektit “A. G. O” Sha me Nipt L62214509P me adresë Rafineria e 
Përpunimit Fier të ushtruar nga inspektoret z.A.B dhe S.G me qëllim verifikimin e 
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përmbushjeve të detyrimeve përkatese në zbatim të ligjit nr 61/2012 dhe kontrollin e lëndës 
së parë në magazinë fiskale deri në momentin e kontrollit. 
1-Konstatohet se më datën 29.01.2020 sipas shkresës nr. 29878/1 prot datë 29.01.2020 është 
dërguar Informacion për Zv/Drejtorin e Përgjithshem në lidhje me kontrollin e ushtruar mbi 
këtë subjekt ku midis të tjerave ka rezultuar se humbjet rezultuan në masën 2.05% ndërkohë 
që në bazë të Kartes Tekonologjike të miratuar nga ISHTI sipas shkreses nr. 7393 prot date 
03.08.2018 kjo humbje është 3% duke dalë në konkluzionin që humbja gjatë procesit të 
prodhimit është brenda kufijve të Kartës Teknologjike të miratuar nga ISHTI. 
 
20. Në lidhje me dosjen e kontrollit sipas Program Kontrollit ” nr. 26673 datë 23.06.2019 
ushtruar në ambientet e subjektit “A...” me Nipt L...., me adresë Vaqarr-Arbanë/Tiranë të 
ushtruar nga inspektorët z.D.Sdhe z.S.G me qëllim inventarin e gazit të lëngshëm dhe 
lëvizjen e këtij produkti energjitik për vitin 2017, 2018 deri më datën 24.10.2019. Në raportin 
e Informacionit nr. 26673/1 prot datë 08.11.2019 dërguar Zv. Drejtorit të Përgjithshëm 
konstatohet se më datën 14.10.2019 është ushtruar kontroll dhe ka rezultuar se subjekti kishte 
gjëndje sasinë prej 1867 litra gaz të lëngshëm për ngrohje ku ka nënshkruar subjekti L.L dhe 
dy inspektorët e Departamentit Të Akcizës. 
 
21. Në lidhje me dosjen e kontrollit sipas Program Kontrollit” nr. 14166 datë 07.06.2019 
ushtruar në ambientet e subjektit “IB GAS” me Nipt K..., me adresë Elbasan të ushtruar nga 
inspektorët z.D.Sh dhe z. S. G me qëllim inventarin e Gazit të Lëngshëm dhe lëvizjen e këtij 
produkti energjitik për vitin 2017, 2018 deri më datën 24.10.2019. Në raportin e 
Informacionit nr. 14166/2 prot datë 19.06.2019 dërguar zv.Drejtorit konstatohet se më datën 
19.06.2019 është ushtruar kontroll dhe ka rezultuar se subjekti kishte gjëndje sasinë prej 
52.900 litra gaz të lëngshëm për ngrohje ku ka nënshkruar subjekti I. B. dhe dy inspektoret e 
Departamentit të Akcizës. 
 
22. Në lidhje me dosjen e kontrollit sipas Program Kontrollit” nr 17733 datë 08.07.2019 
ushtruar në ambientet e subjektit “N....” me Nipt L.... me adresë Kamëz Elbasan të ushtruar 
nga inspektorët z.D.S dhe z. S.G me qëllim inventarin e Gazit të Lëngshem dhe lëvizjen e 
këtij produkti energjitik për vitin 2017, 2018 deri më datën 24.10.2019. Në raportin e 
Informacionit nr. 17733/1 prot datë 18.09.2019 dërguar Zv.Drejtorit të Përgjithshëm 
konstatohet se më datën 19.06.2019 është ushtruar kontroll dhe ka rezultuar se subjekti kishte 
gjëndje sasinë prej 0 litra gaz të lëngshëm si dhe konstatohet në material se subjekti“N....” me 
Nipt L.... nuk disponon: 
-LEJE SHITJE për Gaz për ngrohje. 
-Vërtetim TEKNIK. 
-Depozita sipas përshkrimeve Teknike të ligjit. 
Konstatohet se për periudhen objekt kontrolli në raport subjekti ka deklaruar pranë Drejtorise 
së Tatimeve sasine prej 651.906 kg gaz ngrohje dhe blerje sasinë prej 2.150.468 kg si mall i 
deklaruar gaz për ngrohje. është konstatuar sasia prej 1.573.940 litër gaz i pa deklaruar si gaz 
për ngrohje por si gaz për automjete me një detyrim akcize në shumën 12,591,520 lekë. 
Bazuar në ligjin 61/2012 për Akcizat ne RSH subjekti është penalizuar me shumën e 
penalitetit prej 25,183,520 lekë për sasinë prej 1.573.940 litër gaz të kategorisë E500 që 
mbart detyrimin prej 8 lekë/litri. 
Nga inspektorët e Departamentit të Akcizës nuk janë marrë masa ligjore për garantimin e 
borxhit që do kishte lindur si pasojë e konsumimit të shkeljes doganore në fushën e akcizës 
në vlerën totale 37,774,560 lekë. 
Gjithashtu konstatohet se procesverbali i shkeljes doganore në fushën e akcizës është hartuar 
më datën 02.09.2019 ora 14, pra 56 ditë pas konstatimit të shkeljes doganore duke i dhënë 
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mundësi operatorit “N..” me Nipt L... të kryejë veprime proceduriale që nuk do të 
mundësonin vjeljen e detyrimit doganor nga Administrata Doganore. 
Neni 97 Verifikimi 
3. Për të gjitha shkeljet e dispozitave të këtij ligji dhe akteve nënligjore të tij mbahet një 
procesverbal me shkrim, i cili duhet të nënshkruhet nga punonjësit doganorë, që kryejnë 
verifikimin dhe kontrollin, si dhe shkelësi, kur shkelja është evidentuar në prani të tij. 
4. Në rast se konstatimi i shkeljes, sipas këtij ligji, bëhet a posteriori nga strukturat doganore 
kompetente ose nga struktura të tjera hierarkike doganore apo të kontrollit, sipas legjislacionit 
në fuqi, kopja e procesverbalit të nënshkruar nga punonjësit doganorë apo përfaqësuesit e 
strukturave kontrolluese, që ushtruan verifikimin dhe kontrollin, i njoftohet shkelësit nga 
autoriteti doganor kompetent brenda 5 ditëve kalendarike. Në procesverbal përcaktohet edhe 
e drejta e shkelësit për të paraqitur pretendimet e tij me shkrim, brenda 5 ditëve kalendarike, 
pranë autoriteteve doganore kompetente. 
Neni 98 Forma e procesverbalit 
a) vendin, datën dhe kohën kur verifikohet shkelja; 
b) emrat e personave që nënshkruajnë dhe autoritetin që përfaqësojnë; 
c) të dhëna identifikuese të depozituesit të miratuar, pritësit apo dërguesit të regjistruar etj., 
që kanë kryer shkeljen; 
ç) llojin e shkeljes së kryer; 
d) mënyrën në të cilën është kryer shkelja; 
dh) identifikimin e mjetit të transportit; 
e) treguesit që lidhen me sasinë, llojin, klasifikimin fiskal të mallrave të akcizës, që janë 
objekt i shkeljes; 
ë) treguesit që lidhen me sekuestrimin/konfiskimin e mundshëm të mallrave të akcizës; 
f) shumën e detyrimeve fiskale që duhen paguar; 
g) nenet e shkelura, nenet në bazë të të cilave përcaktohen sanksionet, si dhe sanksionet e 
parashikuara për çdo shkelje; 
gj) nënshkrimin e punonjësve të doganës apo strukturave kontrolluese dhe, kur është i 
pranishëm, nënshkrimin e shkelësit. 
Deri në momentin e auditimit nuk rezulton i paguar detyrimi doganor i akcizës në shumën 
totale prej 37,774,560 lekë, detyrim i cili mund të ishte vjelë nese do të ishin marrë veprime 
ligjore sipas përcaktimeve të pikës nr. 5 “Bllokimi i Aktivitetit” sipas Udhëzimit nr. 11.datë 
30.12.2016. 
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në: 
1-Ligji nr. 61/2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 
2-Rregulloren e Brendshme të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave sipas shkresës nr. 
9745/4 datë 09.03.2016” 
3- Udhëzimit nr. 11.datë 30.12.2016  
Personat përgjegjës te cituar  
-z.D.S me specialist pranë Drejtorisë së Metodikave dhe Kontrollit pranë Departamentit të 
Akcizës. 
-z.P.D në cilësinë Drejtor i Drejtorisë së Metodikave dhe Kontrollit pranë Departamentit të 
Akcizës. 
-z.S.G specialist pranë Drejtorisë së Metodikave dhe Kontrollit pranë Departamentit të 
Akcizës. 
 
23. Në lidhje me dosjen e kontrollit sipas Program Kontrollit” nr 17750 datë 08.07.2019 
ushtruar në ambientet e subjektit “S. G” me Nipt L.... me adresë FIER të ushtruar nga 
inspektorët z.A.G, A.B me qëllim inventarin e gazit të lëngshëm dhe lëvizjen e këtij produkti 
energjitik nga data 01.01.2019 deri më datën 09.07.2019 në kundërshtim dhe standart te 
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cënuar me auditimet e kryera për operatorët e tjerë qe tregëtojne Gas për të cilët është kryer 
procedura e kontrollit që nga periudha e viti 2017 deri në vitin 2019. Në Programin e 
Kontrollit me nr. 17750 prot DPD datë 08.07.2019 nuk është përcaktuar periudha e Aktivitetit 
të Kontrollit, duke kryer veprime në shkelje të percaktimeve ligjore të Manualit të Brendshëm 
të Departamentit të Akcizës si dhe jo në përputhje me standartet e Program Kontrolleve të 
ngritura më parë për këto subjekte. 
Ne raportin e Informacionit nr. 9588 prot datë 11.03.2020, derguar Zv.Drejtorit të 
Përgjithshëm konstatohet se grupi i kontrollit ka kryer kontroll për periudhën nga data 
01.01.2019 deri më datën 09.07.2019 duke dalë në konkluzionin se aktiviteti i operatorit 
është i rregullt, 
Konstatohet në përfundim se nuk është kryer kontroll i plotë mbi aktivitetin e subjektit që nga 
periudha e vitit 01.01.2017 bazuar edhe në Udhëzimin nr. 11 datë 30.12.2016 siç është 
vepruar me Program Kontrollet e ngritura nga Drejtoria e Metodikave dhe Kontrollit pranë 
Departamentit të Akcizës. 
Nga Departamenti i Analizave te Riskut dhe Aposteriorit të ushtrohen me kompetencë të 
plotë përcaktimet ligjore të nenit 45 dhe 47 të ligjit 61/2012 “Per Akcizat ne RSH” me qëllim 
kryerjen e rikontrollit mbi këto operatorë tregtarë me qëllim që të sigurohen për saktësinë e të 
dhënave të deklarimit në doganë, duke rikontrolluar dokumentet tregtare dhe të dhënat që 
kanë lidhje me operacionet përkatëse për mallrat, objekt kontrolli, ose për operacionet 
tregtare të mëparshme që kanë lidhje me këto mallra për periudhën 2017, 2018 të cilat nuk 
janë perfshirë si periudha kontrolli nga Drejtori i Drejtorisë së Metodikave dhe Kontrollit 
pranë Departamentit të Akcizës. 
 
Kontrolli doganor neni 45 
1. Autoritetet doganore mund të kryejnë të gjitha kontrollet doganore që i mendojnë si të 
nevojshme. Kontrollet doganore mund të përqendrohen në veçanti në ekzaminimin e mallrave 
të akcizës, marrjen e mostrave, verifikimin e të dhënave të deklarimit dhe ekzistencën dhe 
vërtetësinë e dokumentacionit. dhe kryerjen e hetimeve zyrtare apo veprimeve të tjera të 
ngjashme. 
2. Kontrollet doganore, përveç kontrolleve të rastësishme, mbështeten kryesisht në analizën e 
riskut, duke përdorur teknika elektronike të përpunimit të të dhënave, me qëllim identifikimin 
dhe vlerësimin e riskut dhe përcaktimin e masave kundërvepruese të nevojshme,  
4. Autoritetet doganore, në mënyrë që të plotësojnë detyrimet e tyre ligjore, mund të 
mbledhin, të ruajnë, të analizojnë dhe të përpunojnë të dhënat e personave fizikë ose juridikë, 
të cilëve u sigurohen, në bazë të një detyrimi ligjor ose vullnetar ose të një kërkese nga 
autoritetet doganore, ose që janë përftuar nga zbatimi i legjislacionit doganor dhe mbi akcizën 
e Republikës së Shqipërisë. Ky proces duhet të kryhet sipas dispozitave në fuqi, veçanërisht 
ato për mbrojtjen e të dhënave. 
 
Kontrolli posteriori neni 47 
1. Autoritetet doganore, pas çlirimit të mallrave/hedhjes për konsum, me qëllim që të 
sigurohen për saktësinë e të dhënave të deklarimit në doganë, mund të kontrollojnë 
dokumentet tregtare dhe të dhënat që kanë lidhje me operacionet përkatëse për mallrat, objekt 
kontrolli, ose për operacionet tregtare të mëparshme që kanë lidhje me këto mallra. 
2. Këto kontrolle mund të kryhen te deklaruesi ose përfaqësuesi i tij ose te çdo person, që në 
mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në ushtrim të profesionit të tij ka lidhje me këto 
mallra, ose te çdo person që posedon këto dokumente ose të dhëna në ushtrimin e profesionit 
të tij. Autoritetet doganore mund të kontrollojnë mallrat nëse ato mund të gjenden. 
3. Kur nga inspektimi i kryer sipas pikave 1 ose 2 të këtij neni, konstatohet se dispozitat për 
akcizat në fjalë janë zbatuar në bazë informacionesh të pasakta e të paplota, autoritetet 
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doganore, përveç zbatimit të sanksioneve të parashikuara në kreun XII “Shkeljet në fushën e 
akcizës dhe sanksionet” të këtij ligji, marrin, në përputhje me dispozitat në fuqi, masat e 
nevojshme për llogaritjen e detyrimeve të munguara dhe pasqyrimin dokumentar, duke u 
mbështetur në informacionin e ri që disponojnë. 
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në: 
1-Ligji nr. 61/2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë”  
2-Rregulloren e Brendshme të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave sipas shkresës nr. 
9745/4 datë 09.03.2016”. 
Personat përgjegjës të cituar: 
-z.A.B në cilësinë specialist pranë Drejtorisë së Metodikave dhe Kontrollit pranë 
Departamentit të Akcizës. 
-z.P.Dnë cilësinë Drejtor i Drejtorisë së Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit. 
-z.A.G në cilësinë specialist pranë Drejtorisë së Metodikave dhe Kontrollit pranë 
Departamentit të Akcizës. 
 
24. Në lidhje me dosjen e kontrollit sipas Program Kontrollit” nr. 2953, datë 04.02.2019 
ushtruar në ambientet e subjektit “M” me Nipt K.. me adrese Rruga “Ded Gjon Luli”, fshati 
Hot, të ushtruar nga inspektorët z.S.Gdhe z.D.S me qëllim inventarin e Gazit të Lëngshëm 
dhe lëvizjen e ketij produkti energjitik nga periudha 2017 deri në datën e kontrollit. 
Konstatohet se subjekti tregton gaz të lëngshëm per automjete dhe ngrohje, si dhe disponon 
leje për tregtimin e gazit të lëngshëm GLN kateg 1A. 
 
25. Në lidhje me dosjen e kontrollit sipas Program Kontrollit” nr 5922, datë 11.03.2019 
ushtruar në ambientet e subjektit “A.G.O” me Nipt L... me adresë UPN Fier të ushtruar nga 
inspektorët A.Z, A.T dhe F.H me qëllim kontrollin mbi verifikimin metrologjik dhe 
plumbosjes së pajisjeve që masin produktet energjitike. Nga kontrolli i ushtruar mbi këtë 
subjekt është konstatuar se fllanxhat, tubacionet lidhëse, rakorderi që lidhen me tubacionet ku 
kalon lënda djegëse për konsum vetjak është e paplumbosur duke indentifikuar edhe pikat të 
cilat duhet të plumbosen përgjatë linjës së tubacionit që përdoret për konsum vetjak, 
përditësimin e skicës tekonologjike të prodhimit dhe përdorimit të lëndës djegëse për konsum 
vetjak, si dhe linjën teknologjike ku kalon nafta bruto duke lënë detyra e duke kryer veprime 
në kundërshtim me Nenin 53 pika 2 e ligjit 61/2012 “Për Akcizat në RSH”. 
 
26. Në lidhje me dosjen e kontrollit sipas Program Kontrollit” nr. 6653/1 datë 01.04.2019 
ushtruar në ambientet e subjektit “A.G.O” me Nipt L... me adresë UPN Fier të ushtruar nga 
inspektorët A.Z, A.T dhe F. H me qëllim kontrollin mbi verifkimin metrologjik dhe 
plumbosjes së pajisjeve që masin produktet energjitike. Nga auditumi i ushtruar mbi këtë 
subjekt është konstatuar se: 
1-kalimatësat e lëndës së parë dhe lëndës djegese për nevoja teknologjike nuk garantojne 
saktësi, besueshmëri, në matje. 
2-saraçineskat e vogla në tubin qëndror në pikat e shitjes së produktit të gatshëm janë të 
paplumbosura si dhe në tubin e kalimatesve të hyrjes së naftes bruto janë të paplumbosura  
3-kalimatësa të cilët nuk kryejnë funksionin e tyre. 
Përveç instrumenteve matëse të përcaktuara në pikën 1 të këtij neni, autoritetet doganore 
duhet të sigurojnë plumbosjen e tubacioneve, rubinetave dhe të gjitha pajisjeve të tjera, që 
lidhen me matjen e daljeve të produkteve energjetike. 
Grupi i punës nuk ka kryer detyra funksionale që lidhen me: 
Neni 43 VKM nr. 612, datë 05.09.2012, i ndryshuar, 
1. Për qëllime të shkronjës “d” 15 të pikës 1 të nenit 14, subjektet rimbursohen për akcizën 
për lëndët djegëse të konsumuara në serrat me ngrohje, për prodhimin e produkteve 
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industriale dhe agroindustriale, të cilat përdoren për nevoja teknologjike të prodhimit të 
produkteve në këta sektorë, në qoftë se aplikojnë pranë zyrës doganore që mbikëqyr 
aktivitetin.  
2. Subjektet duhet të paraqesin pranë degës doganore ku janë regjistruar: 
a) planimetrinë e objektit; 
b) të dhëna për impiantet (kaldajat dhe furrat) që përdorin lëndën djegëse për prodhim, të 
pajisur me matës të certifikuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë dhe të plumbosur 
nga autoritetet doganore;  
c) konfirmimin nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve për datën e fillimit të aktivitetit 
prodhues;  
ç) normativat e konsumit të lëndës djegëse për njësi produkti të gatshëm (karta teknologjike), 
shoqëruar edhe me të dhënat e mëposhtme për:  
i) llojin e lëndës djegëse, të përdorur në procesin teknologjik;  
ii) fazat në procesin teknologjik, ku përdoret lënda djegëse;  
iii) Karta teknologjike sipas teknologjisë përkatëse dhe e verifikuar nga autoriteti kompetent 
doganor.”.  
 “Metodologjia e matjes” neni 99 
Për qëllime të pikës 1 të nenit 53 të ligjit, operacionet e matjes (leximi i temperaturës, i 
lartësisë, i masës vëllimore etj.,) që duhen bërë në kuadrin e kontrolleve ose inventarëve 
doganorë të magazinës fiskale të depozitimit ose të prodhimit, kryhen në prani të të gjitha 
palëve (në prani të autoriteteve doganore, depozituesit të miratuar ose përfaqësuesit të 
tij).Gjatë kontrolleve dhe kryerjes së inventarëve doganorë bëhet bllokimi i pikave të hyrjes 
dhe të daljes të produkteve energjetike.3. Metodologjia e matjes është përshkruar në mënyrë 
të hollësishme në aneksin 17/3 të këtij vendimi.4. Përshkrimi i rezervuarëve, skicat e tipave të 
tyre dhe të pajisjeve të matjes, si dhe tabela përmbledhëse e matjes në boshllëk janë 
përshkruar në anekset 17/4 deri 17/12 të këtij vendimi 
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në: 
1-Ligji nr. 61/2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 
2-Rregulloren e Brendshme të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave sipas shkresës nr. 
9745/4 datë 09.03.2016”. 
Personat e cituar që kanë nënshkruar aktet: 
-z.A.Z në cilësinë përgjegjës pranë Drejtorisë së Metodikave dhe Kontrollit pranë 
Departamentit të Akcizës. 
-z.P.D në cilësinë Drejtor i Drejtorisë së Metodikave dhe Kontrollit pranë Departamentit të 
Akcizës. 
-z. A.T në cilësinë specialist pranë Drejtorisë së Metodikave dhe Kontrollit pranë 
Departamentit të Akcizës. 
-znj. F. H në cilësinë specialiste pranë Drejtorisë së Metodikave dhe Kontrollit pranë 
Departamentit të Akcizës. 
 
27. Në lidhje me dosjen e kontrollit sipas Program Kontrollit” sipas shkresës nr. 8371 datë 
02.04.2019 ushtruar në ambientet e subjektit “T...” me Nipt L... me adresë rruga “Ismail 
Qemali”, Kulla Fratari me autorizim akcize Al2N120154005 të ushtruar nga inspektorët A.B, 
A.G dhe E. X me qëllim kontrollin verifikimin dhe përmbushjen e detyrimeve përkatëse në 
varësi të statusit që ka operatori i Akcizës. Konstatohet në dosje se më datën 04.04.2019 nga 
inspektorët është kryer kontroll mbi subjektin me qëllim kontrollin mbi sasitë e gjëndjeve 
ekzistuese për periudhën nga data 16.01.2017 deri më datë 04.04.2019. Konstatohet se më 
datën 10.12.2019 me shkresën nr. 8371/1Prot DPD është përpiluar informacioni për 
Zv/Drejtorin e Përgjihshëm ku jane përpiluar edhe konkluzione përfundimtare ku trajtohen 
me theks të qartë edhe parregullsite ligjore që lidhen me diferencën prej 443,289 kg lëndë 
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djegëse të mbajtur në pezullim me një detyrim akcize prej 16,401,693 lekë dhe një penalitet 
prej 49,205,079 lekë referuar nenit 90 pika 1 e ligjit 61/2012 “Per Akcizat në RSH”. 
Konstatohet nga rregjistri elektronik i administruar pranë Drejtorisë së Pergjithshme të 
Doganave se nga Dega Doganore Fier nuk është nxjerrë Vendim Administrativ për këtë rast 
si dhe nuk është garantuar detyrimi doganor i Akcizës në shumën prej 65,606,772 lekë. 
Nga grupi i punës nuk janë respektuar afatet e mbylljes së Programit te Kontrollit bazuar 
edhe në shpjegimet e ligjit nr. 61/2012 “Per Akcizat ne RSH”. Gjithashtu nuk admnistrohen 
prova dhe fakte ligjore që lidhen me matjet e kryera, dokumentimin e provave sipas 
procesverbaleve respektive në zbatim të legjislacionit doganor në RSH: 
 
Neni 97 Verifikimi 
3. Për të gjitha shkeljet e dispozitave të këtij ligji dhe akteve nënligjore të tij mbahet një 
procesverbal me shkrim, i cili duhet të nënshkruhet nga punonjësit doganorë, që kryejnë 
verifikimin dhe kontrollin, si dhe shkelësi, kur shkelja është evidentuar në prani të tij. 
 
4. Në rast se konstatimi i shkeljes, sipas këtij ligji, bëhet a posteriori nga strukturat doganore 
kompetente ose nga struktura të tjera hierarkike doganore apo të kontrollit, sipas legjislacionit 
në fuqi, kopja e procesverbalit të nënshkruar nga punonjësit doganorë apo përfaqësuesit e 
strukturave kontrolluese, që ushtruan verifikimin dhe kontrollin, i njoftohet shkelësit nga 
autoriteti doganor kompetent brenda 5 ditëve kalendarike. Në procesverbal përcaktohet edhe 
e drejta e shkelësit për të paraqitur pretendimet e tij me shkrim, brenda 5 ditëve kalendarike, 
pranë autoriteteve doganore kompetente. 
 
Neni 98 Forma e procesverbalit 
a) vendin, datën dhe kohën kur verifikohet shkelja; 
b) emrat e personave që nënshkruajnë dhe autoritetin që përfaqësojnë; 
c) të dhëna identifikuese të depozituesit të miratuar, pritësit apo dërguesit të regjistruar etj., 
që kanë kryer shkeljen; 
ç) llojin e shkeljes së kryer; 
d) mënyrën në të cilën është kryer shkelja; 
dh) identifikimin e mjetit të transportit; 
e) treguesit që lidhen me sasinë, llojin, klasifikimin fiskal të mallrave të akcizës, që janë 
objekt i shkeljes; 
ë) treguesit që lidhen me sekuestrimin/konfiskimin e mundshëm të mallrave të akcizës; 
f) shumën e detyrimeve fiskale që duhen paguar; 
g) nenet e shkelura, nenet në bazë të të cilave përcaktohen sanksionet, si dhe sanksionet e 
parashikuara për çdo shkelje; 
gj) nënshkrimin e punonjësve të doganës apo strukturave kontrolluese dhe, kur është i 
pranishëm, nënshkrimin e shkelësit. 
Neni 99 Marrja e vendimit dhe njoftimi 
1. Autoritetet doganore, për shkeljen e konstatuar, përgatitin dosjen e plotë në lidhje me 
shkeljen e verifikuar dhe marrin vendimin përkatës. 
2. Vendimi i autoriteteve doganore kompetente për pagimin e detyrimit të akcizës dhe/ose të 
sanksioneve përkatëse, të përcaktuara në këtë ligj, duhet të merret brenda 10 ditëve nga data e 
njoftimit me shkrim të procesverbalit të konstatimit të shkeljes. Shuma e detyrimeve, sipas 
këtij vendimi, kontabilizohet dhe vendimi i njoftohet shkelësit brenda 5 ditëve. 
Neni 106 Pezullimi i zbatimit të vendimit 
1. Apelimi ndaj vendimit të autoriteteve doganore kompetente për vendosjen e sanksioneve 
nuk shkakton pezullimin e zbatimit të vendimit në konflikt. 
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2. Autoritetet doganore mund të pezullojnë zbatimin e një vendimi të tillë, tërësisht ose 
pjesërisht, kur ato kanë arsye të besojnë se vendimi në konflikt është i papajtueshëm me 
legjislacioni doganor, ose sjell një dëm të pariparueshëm për personin e interesuar. 
3. Në rastet e përmendura në pikën 2 të këtij neni, kur vendimi në konflikt përcakton, ndër të 
tjera, detyrimin për pagimin e detyrimeve të akcizës, pezullimi i këtij vendimi duhet të 
kushtëzohet me depozitimin e një garancie, në masën e plotë të detyrimit të akcizës 
Me shkresat nr. 12235, datë 16.05.2019 dhe nr. 19668, datë 30.07.2019, drejtuar Drejtorisë 
Juridike, zv. Drejtori i Përgjithshëm z. Y.K, ndër të tjera i ka kërkuar që: “Sa më sipër, të 
gjendur përpara kësaj situate të pa qartë, me qëllim mbajtjen të një qëndrimi institucional, të 
bazuar dhe të mbeshtetur në ligj, lidhur me praktikën aktuale të kontrollit, kërkojmë 
mendimin dhe ekspertizën Tuaj juridike lidhur me faktin se: 
Vendimi nr.770 dt.12.07.20 17 i Gjykatës së Lartë, që nuk është vendim unifikues nga 
kolegjet e bashkuara, i cili ka konstatuar pavlefshmërinë absolute të aktit administrativ 
vendimin nr.149 dt.27.04.2015 të doganës Fier, a mund të influencojë/ndikojë autoritetin 
doganorë, për mbajtjen e akteve gjatë kryerjes së hetimeve/verifikimeve administrative, 
lidhur me shkeljen e konstatuar nga kontrolli aktual, siç pretendon operatori, i cili i referohet 
edhe qëndrimit të mbajtur nga dogana Fier me vendimin nr.132 dt.21.09.2017, me të cilin ka 
vetë shfuqizuar vendimit e sajë nr.22 dt. 11.04.2017. 
Theksojmë se kjo kërkesë është parashtruar edhe me shkresën nr.l2235 prot DPD 
dt.16.05.2019, për të cilën akoma nuk kemi një përgjigje.” 
Drejtoria Juridike me anë të shkresës nr. 19668/1, datë 09.08.2019, ka kthyer përgjigje duke 
theksuar ndër të tjera se:- 
“Vendimi nr. 770, datë 12.07.2017, i Gjykatës së Lartë, nuk është vendim unifikues nga 
Koleget e Bashkuara, sjell pasoja juridike për palët vetëm për çfarë është kërkuar dhe 
vendosur nga Gjykata sipas objektit të kërkesë-padisë. 
Pavarësisht qëndrimit të shprehur në Vendimin e Gjykatës së Lartë nr. 770, datë 12.07.2017 
apo edhe në Vendimin nr. 132, datë 21.09.2017 të DD Fier, që ka shfuqizuar Vendimin e saj 
nr. 22, datë 11.04.2017, sistemi juridik Shqiptar nuk funksionon në bazë të precedentit 
gjyqësor. 
Është kompetencë funksionale autoritetit doganor kontrolli mbi administrimin e produktevetë 
akcizës, por në të gjitha rastet duhet respektuar procedura e kontrollit në mbështetje të Ligjit 
61/2012, ndërkohë që është dega, autoriteti kompetent vendimmarës, lidhur me shkeljet e 
konstatuara.”. 
Si konkluzion: 
Nga Departamenti i Analizës së Riskut dhe konkretisht Drejtoria e Kontrollit të Akcizës dhe 
Pas Zhdoganimit, janë kryer veprime në kundërshtim me Rregulloren e Brendshme të 
Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave sipas shkresës nr. 9745/4 datë 09.03.2016”, Manualin 
Udhëzues që normon dhe rregullon veprimtarinë e këtij Departamenti, si dhe përcaktimeve 
ligjore të shprehura në Ligji nr. 61/2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë” nga 
specialistet e ketij Departamenti anëtare të grupit të Kontrollit, Drejtori i Drejtorisë së 
Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit si dhe Zv/Drejtori i Pergjithshëm i Doganave në 
cilësinë e shefit të Departamentit duke kryer veprime dhe/ose mosveprime në shkelje me 
legjislacionin në fuqi, me pasojë të drejtpërdrejtë në mosevadimin e Raportit Perfundimtar të 
Kontrollit në ngarkim te subjekit “Transoil Group” me Nipt L11725004I, në tejkalim të 
afateve për detyrime doganore akcize në vlerën 65,606,772 lekë, nga të cilat shuma prej 
16,401,693 lekë përbën detyrimin doganor dhe penalitete në vlerën 49,205,079 lekë, si dhe 
për ketë periudhë nuk është garantuar borxhi doganor që mund të lindë si pasojë e 
mosekzekutimit të procedurës administrative të krijuar. 
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në: 
1-Ligjin nr. 61/2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 
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2-Rregulloren e Brendshme të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave sipas shkresës nr. 
9745/4 datë 09.03.2016”. 
Personat e cituar që kanë nënshkruar aktet: 
-z.Y.K, në cilësinë e Zv/Drejtorit të Përgjithshëm. 
-z.P.Dnë cilësinë Drejtor i Drejtorisë së Metodikave dhe Kontrollit pranë Departamentit të 
Akcizës. 
-z.A.B në cilësinë specialist pranë Drejtorisë së Metodikave dhe Kontrollit pranë 
Departamentit të Akcizës. 
-z.A.G në cilësinë specialist pranë Drejtorisë së Metodikave dhe Kontrollit pranë 
Departamentit të Akcizës. 
 
28. Në lidhje me dosjen e kontrollit sipas Program Kontrollit “sipas shkresës nr. 1708 prot, 
datë  21.01.2019, ushtruar në ambientet e subjektit “A...” me Nipt J.. me adresë Fshati 
Damjan Fortuz Vaqar Tiranë, me autorizim akcize Al2N120041000 të ushtruar nga 
inspektorët A.B, A.G, me qëllim kontrollin verifikimin me permbushjen e detyrimeve 
përkatëse në varësi të statusit që ka operatori i Akcizës. Konstatohet në dosje se më datën 
04.04.2019 nga inspektorët është kryer kontroll mbi subjektin me qëllim kontrollin mbi sasitë 
e gjëndjeve ekzistuese për periudhën nga data 16.01.2017 deri më datë 04.04.2019. 
Konstatohet se më datën 10.12.2019 me shkresën nr. 8371/1Prot DPD është përpiluar 
informacioni për Zv/Drejtorin e Përgjithshëm ku jane përpiluar edhe konkluzione 
përfundimtare ku trajtohet me theks të qartë se subjekti ka përmbushur detyrimet ligjore. 
Gjithashtu konstatohet se subjekti prodhon edhe artikullin ADITIV per Grasso sipas raportit 
90% vaj bazë në sasinë prej 16,820 kg. 
Konstatohet se për sasinë prej 1,322,838 kg vaj bazë të hyrë në prodhim për periudhën objekt 
kontrolli janë prodhuar 1,181,040 kg Vaj Lubrifikant/ sasia prej 199,179 kg Grasso dhe sasia 
prej 16,820 Kg Aditiv. Nga verifikimet rezulton një sasi prej 5,6 % ose prej 74,521 kg e 
lëndës së parë Vaji Bazë për të cilën nuk dokumentohet Procedura e Shkatërrimit DSHA 6 
sipas Manualit. 
Gjithashtu sasia prej 16,820 kg në trajtën e ADITIVIT për GRASSO duhet të konsiderohet 
produkt energjitik sipas shpjegimeve të nenit 50 të ligjit të Akcizës: 
Në lidhje me zhdoganimet e kryera për mallrat e deklaruara në kapitullin 2710 të natyrës 
Në kuptim të këtij ligji, konsiderohen produkte energjetike produktet e mëposhtme: 
a) që klasifikohen në kodet e NK 15 07 deri 15 18, kur janë të destinuara të përdoren si lëndë 
djegëse ose karburant; 
b) që klasifikohen në kodet NK 27 01, 27 02 dhe 27 04 deri 27 15 
c) Produkte energjetike konsiderohen gjithashtu: 
b) shtues ose mbushës të lëndës djegëse të motorëve, nëse deklarohen si të tilla 
d) Çdo produkt i përcaktuar në shkronjat “a”, “b” e “c” të pikës 2 të këtij neni dhe çdo 
produkt tjetër, që përdoret si zëvendësues, mbushësh ose shtues për lëndët djegëse ose 
karburantet, i nënshtrohet pagesës së akcizës, sipas të njëjtit nivel akcize dhe në bazë të të 
njëjtave kushte, si për lëndët djegëse ose karburantin, të cilën ka zëvendësuar, mbushur ose 
shtuar. 
Produkti Grasso deklarohet ne kapitullin 27121090 me kategori E472 dhe me shkallë akcize 
40 lekë/kg. Produkti Aditiv përmban 90% vaj bazë. Ky produkt nuk është i përfshirë në 
Tabelën e Miratuar nga Këshilli i Ministrave ku janë përcaktuar shkallët e Akcizës sipas 
kategorive respketive. 
Referuar përshkrimeve të Mallrave të Nomenklaturës në RSH konstatohet që artikulli “Aditiv 
Per Grasso“ klasifikohet në kodin 27121090 me pershkrimin Të Tjera, 
 

Vazeline; dyll parafine, dylle mikrokristalin prej naftes, dyll i 2712 10   10  — 



69 
 

lengshem (i leshuar), ozokerit, dyll linjiti, dyll torfe, dylle te 
tjera 
minerale, dhe produkte te ngjashme fituar nga sinteza apo nga 
procese te tjera, nese jane apo jo te ngjyrosur: 
–Vazeline: 
– Bruto 
– Te tjera  

2712 10 
 
 
 
 
2712 
1090  

10 

 
Ky produkt nuk është trajtuar sipas shkallës së Akcizës prej 40 lek/kg si dhe nuk janë 
llogaritur detyrimet doganore të Akcizës në shumën 672,800 lekë. 
Per periudhën nga data 01.01.2015 deri me datën 31.12.2019 nga subjekti “A..” me Nipt J... 
nga Departamenti i Analizës së Riskut dhe Aposteriorit të kryhen veprime verifikuese pranë 
zyrave të kontabilitetit të subjektit me qëllim saktësimin e sasive të produktit ADITIVIT për 
GRASSO me qëllim pagesën e detyrimeve të Akcizës si dhe llogaritjen e Penaliteteve 
Respektive bazuar në ligjin nr. 61/2012 “Për Akcizat në RSH”. 
Nga Departamenti i Analizave të Riskut dhe Aposteriorit të ushtrohen me kompetencë të 
plotë përcaktimet ligjore të nenit 45 dhe 47 te ligjit 61/2012 “Per Akcizat ne RSH” me qëllim 
kryerjen e rikontrollit mbi këtë operatorë tregtar me qëllim që të sigurohen për saktësinë e të 
dhënave të deklarimit në doganë,duke rikontrolluar dokumentet tregtare dhe të dhënat që 
kanë lidhje me operacionet përkatëse për mallrat, objekt kontrolli, ose për operacionet 
tregtare të mëparshme që kanë lidhje me këto mallra. 
Kontrolli doganor neni 45 
1. Autoritetet doganore mund të kryejnë të gjitha kontrollet doganore që i mendojnë si të 
nevojshme. Kontrollet doganore mund të përqendrohen në veçanti në ekzaminimin e mallrave 
të akcizës, marrjen e mostrave, verifikimin e të dhënave të deklarimit dhe ekzistencën dhe 
vërtetësinë e dokumentacionit. dhe kryerjen e hetimeve zyrtare apo veprimeve të tjera të 
ngjashme. 
2. Kontrollet doganore, përveç kontrolleve të rastësishme, mbështeten kryesisht në analizën e 
riskut, duke përdorur teknika elektronike të përpunimit të të dhënave, me qëllim identifikimin 
dhe vlerësimin e riskut dhe përcaktimin e masave kundërvepruese të nevojshme,  
4. Autoritetet doganore, në mënyrë që të plotësojnë detyrimet e tyre ligjore, mund të 
mbledhin, të ruajnë, të analizojnë dhe të përpunojnë të dhënat e personave fizikë ose juridikë, 
të cilëve u sigurohen, në bazë të një detyrimi ligjor ose vullnetar ose të një kërkese nga 
autoritetet doganore, ose që janë përftuar nga zbatimi i legjislacionit doganor dhe mbi akcizën 
e Republikës së Shqipërisë. Ky proces duhet të kryhet sipas dispozitave në fuqi, veçanërisht 
ato për mbrojtjen e të dhënave. 
Kontrolli a posteriori neni 47 
1. Autoritetet doganore, pas çlirimit të mallrave/hedhjes për konsum, me qëllim që të 
sigurohen për saktësinë e të dhënave të deklarimit në doganë, mund të kontrollojnë 
dokumentet tregtare dhe të dhënat që kanë lidhje me operacionet përkatëse për mallrat, objekt 
kontrolli, ose për operacionet tregtare të mëparshme që kanë lidhje me këto mallra. 
2. Këto kontrolle mund të kryhen te deklaruesi ose përfaqësuesi i tij ose te çdo person, që në 
mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në ushtrim të profesionit të tij ka lidhje me këto 
mallra, ose te çdo person që posedon këto dokumente ose të dhëna në ushtrimin e profesionit 
të tij. Autoritetet doganore mund të kontrollojnë mallrat nëse ato mund të gjenden. 
3. Kur nga inspektimi i kryer sipas pikave 1 ose 2 të këtij neni, konstatohet se dispozitat për 
akcizat në fjalë janë zbatuar në bazë informacionesh të pasakta e të paplota, autoritetet 
doganore, përveç zbatimit të sanksioneve të parashikuara në kreun XII “Shkeljet në fushën e 
akcizës dhe sanksionet” të këtij ligji, marrin, në përputhje me dispozitat në fuqi, masat e 
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nevojshme për llogaritjen e detyrimeve të munguara dhe pasqyrimin dokumentar, duke u 
mbështetur në informacionin e ri që disponojnë. 
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në: 
1-Ligji nr. 61/2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë”  
2-Rregulloren e Brendshme të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave sipas shkresës nr. 
9745/4 datë 09.03.2016” 
Personat e cituar që kanë nënshkruar aktet: 
-z.P.Dnë cilësinë Drejtor i Drejtorisë së Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit. 
-z.A. B në cilësinë specialist pranë Drejtorisë së Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit. 
-z.A.G në cilësinë specialist pranë Drejtorisë së Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit. 
 
29. Në lidhje me dosjen e kontrollit sipas Program Kontrollit sipas shkresës nr. 25233 prot, 
datë 08.10.2019, ushtruar në ambientet e subjektit “K.O” me Nipt J... me adresë, me 
autorizim akcize AL2N120053003 të ushtruar nga inspektorët D.S dhe S.G, me qëllim 
kontrollin, verifikimin dhe përmbushjen e detyrimeve përkatëse në varësi të statusit që ka 
operatori i Akcizës për gjëndjen e produkteve të Akcizës lëndë të parë hyrëse dhe të 
përpunuara. Me shkresën nr. 5987 prot datë 11.03.2020 është derguar Raporti Përfundimtar i 
Kontrollit për periudhën nga data 22.01.2019 deri më datën 09.10.2019. Sqarohet dhe 
relatohet në këtë raport se Llojet e Mallrave që hyjnë në magazinë fiskale janë-Vajra baze 
NK 2710 dhe -Aditivë me Kod Nomenklaure 38 11. Në përfundim janë lënë detyra për 
Degen Doganore Durrës në lidhje me implementimin/zbatimin në sistemin Asycuda të 
Manualit Praktik të lëna si detyrë për zbatim edhe në kontrollet e mëparshme. 
Nga grupi i punës nuk është dhënë informacion i plotë në lidhje me statusin e Lëndës së Parë 
Aditivë me kod 3811 të importuar me deklarata doganore IMP4. Nga sistemi Asycuda Ëord u 
morën të dhëna mbi importet e lëndës së parë hyrëse ADITIV deklaruar ne Kodin 3811. Në 
lidhje me zhdoganimet e mallrave që trajtohen me akcizë sipas Ligjit nr 61/2012 “Për Akcizat 
në RSH” konstatohet se nga persneli përpunues doganor nuk janë trajtuar me shkallë akcize 
sipas përcaktimeve ligjore të ligjit të Akcizës në RSH.  
Sipas përcaktimeve të ligjit nr. nr 61/2012 “Për Akcizat në RSH” produktet e meposhtëme 
jane produkte energjitike. 
Në lidhje me zhdoganimet e kryera për mallrat ë deklaruara në kpitullin 2710 të natyrës 
“White SPIRIT” dhe Pastrues Motorri ose Aditiv Motori” 
Në kuptim të këtij ligji, konsiderohen produkte energjetike produktet e mëposhtme: 
a) që klasifikohen në kodet e NK 15 07 deri 15 18, kur janë të destinuara të përdoren  
si lëndë djegëse ose karburant; 
b) që klasifikohen në kodet NK 27 01, 27 02 dhe 27 04 deri 27 15 
c) Produkte energjetike konsiderohen gjithashtu: 
b) shtues ose mbushës të lëndës djegëse të motorëve, nëse deklarohen si të tilla 
d) Çdo produkt i përcaktuar në shkronjat “a”, “b” e “c” të pikës 2 të këtij neni dhe çdo 
produkt tjetër, që përdoret si zëvendësues, mbushësh ose shtues për lëndët djegëse ose 
karburantet, i nënshtrohet pagesës së akcizës, sipas të njëjtit nivel akcize dhe në bazë të të 
njëjtave kushte, si për lëndët djegëse ose karburantin, të cilën ka zëvendësuar, mbushur ose 
shtuar. 
Në tabelën e Shojcës për Mallra të Tatueshme në RSH, bashkëlidhur Ligjit nr. 61/2012 “Për 
Akcizat në RSH”, të ndryshuar, në kategoritë që përfshihen si mallra të pagesës së Akcizës 
janë edhe artikujt e mëposhtëm: 
Artikulli Sprajt pastrimi L000  
Preparatet antiplasëse, frenues oksidimi; Alkibenzenet e përziera 3811 dhe 3817  
Preparatet antiplasëse, frenues oksidimi, stabilizator rrëshire, përmirësues viskoziteti, kundër 
korrozionit, dhe elemente shtesë të përgatitura 
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Nga grupi i Kontrollit duhej të ishte marrë në konsideratë ky fakt dhe duhet të ishin llogaritur 
edhe detyrimet doganore të Akcizës të trajtuara sa më poshtë nga ana e grupit auditues, në 
përputhje me shpjegimet dhe përcaktimet e ligjit të Akcizës duke llogaritur edhe detyrimet 
doganore dhe penalitet respektive: 
 
Tabela nr. 7 

Dav Dogana Subjekti Nipti Malli Pesha Akciza Detyrimi Penaliteti 
3937 Durrës K-O J91402501L Aditiv 24950 40 998000 1,996,000 
7731 Durrës K-O J91402501L Aditiv 22530 40 901200 1,802,400 
12917 Durrës K-O J91402501L Aditiv 24830 40 993200 1,986,400 
25664 Tiranë K-O J91402501L Aditiv 2128 40 85120 170,240 
32335 Durrës K-O J91402501L Aditiv 24750 40 990000 1,980,000 
41542 Durrës K-O J91402501L Aditiv 23550 40 942000 1,884,000 
56759 Durrës K-O J91402501L Aditiv 9760 40 390400 780,800 
66254 Durrës K-O J91402501L Aditiv 23630 40 945200 1,890,400 
76144 Durrës K-O J91402501L Aditiv 2993 40 119720 239,440 
96282 Durrës K-O J91402501L Aditiv 23240 40 929600 1,859,200 
99774 Durrës K-O J91402501L Aditiv 23920 40 956800 1,913,600 
105271 Durrës K-O J91402501L Aditiv 2544 40 101760 203,520 
105926 Durrës K-O J91402501L Aditiv 5950 40 238000 476,000 
   TOTAL       214,775 8,591,000 17,182,000 

    Burimi: Të dhëna të DPD të përpunuara nga grupi i auditimit të KLSH 
 
Si konkluzion 
Për mallrat e hyra dhe të importuara nga subjekti “K.O” me Nipt J..., me autorizim akcize 
AL2N120053003 nga grupi i kontrollit janë konsumuar shkelje të rënda ligjore me pasojë 
mosllogaritjen e detyrimeve doganore të Akcizës në nivelin 40 lekë/kg duke sjellë pasojë 
lindjen e detyrimeve doganore të Akcizës shoqeruar me penalitete respektive. 
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në: 
1-Ligji nr. 61/2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 
2-Rregulloren e Brendshme të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave sipas shkresës nr. 
9745/4 datë 09.03.2016”. 
3.Udhëzim nr.13 date 18.10.2019 “Metodologjia e Kontrollit në Magazinat Fiskale të 
Prodhimit, Perpunimit dhe Stokimit të Produkteve të Akcizës”. 
Personat e cituar që kanë nënshkruar aktet  
-z.P. D në cilësinë Drejtor i Drejtorisë së Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit. 
-z.S. G në cilësinë specialist pranë Drejtorisë së Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit. 
-z.D.Sh në cilësinë specialiste pranë Drejtorisë së Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit. 
 
30. Në lidhje me dosjet e kontrollit të GFI, i cili kryhet në bashkëpunim me Departamentin e 
Analizave Aposteriorit dhe Pas Zhdoganimit, sipas Program Kontrollit nr. 136 datë 
22.01.2019, nr. 1062, datë 16.01.2020, si dhe nr. 9484, datë 26.05.2020, të miratuara nga 
Drejtori i Përgjithshëm i Doganave, për ndjekje dhe veprime të përbashkëta nga Drejtoria e 
Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit, u konstatua se: 
Nga të dhënat e tërhequra elektronikisht nga GFI-ja (Koncesionari) për disa subjekte gjatë 
kontrolleve të kryera nga inspektorët e Departamentit të Analizave Aposteriorit dhe Pas 
Zhdoganimit dhe në veçanti nga Drejtoria e Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit, pas 
rezultateve testuese sipas legjislacionit në fuqi të nxjerra nga GFI kanë rezultuar TESTE me 
NIVEL GABIMI, pra me mallra akcizë të pamarkuara. 
Për vitin 2019, janë kryer 3578 monitorime me GFI Albania sipas programit të punës nr. 136 
datë 22.01.2019, nga të cilat kanë rezultuar 19 raste me karburante të pamarkuara sipas 
tabelës si më poshtë vijon: 
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Tabela nr. 8 
Subjekti NIPTI Lloji i testit Përqindja e 

FAIL Rezultati 

A.. SHPK K... Benzinë -15.51 Pamarkuar 
S.... K.... Benzinë -12 Pamarkuar 
A...SHPK K... GAZOIL -10.5 Pamarkuar 
A.... K... GAZOIL -12 Pamarkuar 
C.... K... GAZOIL -26.5 Pamarkuar 
E... T.. K... GAZOIL -60 Pamarkuar 
G... K... L.. GAZOIL -23.5 Pamarkuar 
G... C... J... GAZOIL -12.5 Pamarkuar 
H...-L... J.. GAZOIL -93 Pamarkuar 
K...-P.... L.. GAZOIL -100 Pamarkuar 
K... SA K.. GAZOIL -46 Pamarkuar 
M... SH.P.K J... GAZOIL -13 Pamarkuar 
P...N L... GAZOIL -12 Pamarkuar 
R.. K... L... GAZOIL -16.01 Pamarkuar 
S.... K... GAZOIL -79.5 Pamarkuar 
S.. SH.P.K K... GAZOIL -14.51 Pamarkuar 
S... G K.... GAZOIL -12.5 Pamarkuar 
V.P K... GAZOIL -12.5 Pamarkuar 
V.H K... GAZOIL -26 Pamarkuar 

           Burimi: Të dhëna të DPD të përpunuara nga grupi i auditimit të KLSH 
 
Për vitin 2020, janë kryer 3499 kontrolle me GFI Albania sipas programit të punës nr. 1062, 
datë 16.01.2020, si dhe nr. 9484, datë 26.05.2020, nga të cilat kanë rezultuar 20 raste me 
karburante të pamarkuara sipas tabelës më poshtë dhe 15 operatorë të kontrolluar gjithsej me 
kërkesë të Autoritetit Doganor: 
 
Tabela nr. 9 

Subjekti Nipt % Produkti 
A & T Sh.A L32320008H 32 Naftë 
A Sh.a J62903630D 92 Benzinë 
K SH.P.K L61807036J 14.51 Naftë 
D... O....Sh.p.k  L52230020G 10 Naftë 
N... SH.P.K K37508226S 28.51 Benzinë 
K... SH.A K21711502V 12 Naftë 
E... Sh.p.k L83006602P 7.5 Naftë 
S... G SH.P.K  K04004205V 14.01 Benzinë 
G... SH.P.K K03915610A 50.5 Naftë 
C... T  K61618001T 94.5 Naftë 
R...Sh.p.k K41515506A 8 Benzinë 
R...Sh.p.k K41515506A 14.51 Naftë 
C... Sh.p.k  K71520008O 52.5 Naftë 
G... C. G SH.P.K K66801001T 40 Naftë 
A... S... L42108009T 34 Naftë 
V... R. K72909631U 14.01 Naftë 
AL-A... K81511508A 100 Naftë 
G....-G SH.P.K K27713604T 9 Naftë 
R....  SH.A K22113003Q 44.5 Naftë 
S. P SH.P.K K82717804B 29.51 Benzinë 

          Burimi: Të dhëna të DPD të përpunuara nga grupi i auditimit të KLSH 
 
Koncensionari ka kryer për vitin 2019 gjithsej 3,578 monitorime dhe 3,499 monitorime për 
vitin 2020, duke tejkaluar numrin maksimal prej 2,400 monitorimesh në vit, në kundërshtim 
me Shtojcën nr. 4, të Kontratës Koncensionare, të miratuar me VKM nr. 200, datë 13.3.2013 
“Për miratimin e kontratës së koncesionit për shërbimin e markimit dhe monitorimit të 
karburanteve të lidhur ndërmjet Ministrisë së Financave të Republikës së Shqipërisë dhe 
bashkimit të përkohshëm të shoqërive “G.F.I” S.A. dhe “P.C.P.” A.G”. 
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Tarifa kombëtare e shërbimit të shënjimit, që do t’i paguhet koncesionarit nga subjektet e 
detyruara dhe do të jetë në shumën prej 614 lekë (plus TVSH-në), për 1,000 litra të markuara, 
sipas pikës 1.3, të VKM nr. 498, datë 30.05.2013 “Për përcaktimin e procedurave të shënjimit 
të naftës bruto dhe nënprodukteve të naftës”. 
Nga sa më sipër, nga tejkalimi i numrit maksimal të monitorimeve në vit, të përcaktuara në 
Kontratën Koncensionare të miratuar me VKM nr. 200, datë 13.3.2013, Ministria e 
Financave dhe Ekonomisë, si autoriteti që ndjek zbatimin e kësaj kontrate, duhet të kryejë 
verifikimin e efektit financiar të shkaktuar ndaj Buxhetit të Shtetit. 
 
31. Në lidhje me dosjen e kontrollit sipas Program Kontrollit nr. 19092, datë 23.07.2019 
ushtruar në ambientet e magazinës ML-05 “P.R.O” me adresë Porto Romano, Durrës, me afat 
data e kontrollit 23.07.2019 deri 26.07.2019 hartuar nga Drejtori i Drejtorisë z. P.D dhe 
specialistët z. F.O, G.K dhe z. L.H. Me shkresën nr. 20086, datë 05.08.2019, është ndryshuar 
afati i kontrollit (ishte 23-26.07.2019, bëhet 06-09.08.2019), si dhe në grupin kontrollit 
shtohen specialistët R.Kdhe E.P. 
Pas kontrollit në ambientet e subjektit, nga grupi i kontrollit është mbajtur mbajtur 
procesverbali i kontrollit aposterior nr. 1, datë 19.08.2019, ku sipas konstatimeve të grupit të 
kontrollit subjekti ka rezultuar me shkelje dhe i janë përllogaritur detyrime në vlerën 
29,836,400 lekë (detyrim doganor në vlerën 14,918,200 lekë dhe penaliteti 1 fish bazuar në 
nenin 256/1.a/2). 
Me shkresën nr. 19092/2, datë 21.08.20219, është dërguar pranë subjektit Porto Romano Oil 
SHA dhe Degës Doganore Durrës, Raporti Paraprak i Kontrollit, sipas të cilit janë reflektuar 
gjetjet sipas Procesverbalit nr. 1, datë 19.08.2019, si dhe i janë përllogaritur të njëjtat 
detyrime në vlerën 29,836,400 lekë (detyrim doganor në vlerën 14,918,200 lekë dhe 
penaliteti 1 fish bazuar në nenin 256/1.a/2). 
Me shkresën nr. 19092/4, datë 06.09.20219, është dërguar pranë subjektit P.RO SHA dhe 
Degës Doganore Durrës, Raporti Përfundimtar i Kontrollit, sipas të cilit janë reflektuar gjetjet 
sipas Procesverbalit nr. 1, datë 19.08.2019 dhe Raportit Paraprak të Kontrollit, si dhe i janë 
përllogaritur të njëjtat detyrime në vlerën 29,836,400 lekë (detyrim doganor në vlerën 
14,918,200 lekë dhe penaliteti 1 fish bazuar në nenin 256/1.a/2). 
 
Dega e Doganës Durrës mbështetur në shkresën me nr. 19092/4 Prot., datë 06.09.2019, në 
respektim legjislacionit doganor dhe afateve të parashikuar në të, ka marrë Vendimin 
Administrativ me nr. 1069/19510 Prot., datë 01.11.2019, në të cilën është vendosur 
kontabilizimi i detyrimeve doganore vlerën 14,918,200 lekë dhe penaliteti në vlerën 
14,918,200 lekë. 
Vendimi i marrë nga DD Durrës, nuk i është bërë me dije Drejtorisë së Përgjithshme të 
Doganave, në kundërshtim me Ligjin nr. 102/2014 datë 31.7.2014 “Kodi doganor i 
Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar neni 276, pika 3, gërma b, e cila përcakton se: “3. Në 
raste të tjera, vendimi i autoriteteve doganore kompetente merret: 
b) kur procesverbali për verifikimin e shkeljes është mbajtur nga strukturat e tjera 
kontrolluese, maksimumi brenda 60 ditëve kalendarike nga data kur autoriteti doganor 
kompetent ka marrë dijeni për procesverbalin, sipas përcaktimeve të pikës 5, të nenit 273, dhe 
i njoftohet me shkrim shkelësit brenda 10 ditëve kalendarike nga marrja e vendimit.”. 
Për sa më sipër mban përgjegjësi Kryetari i Degës Doganore Durrës. 
 
32. Në lidhje me dosjen e kontrollit sipas Program Kontrollit ” nr. 228, datë 07.01.2019 
ushtruar në ambientet e veprimtarisë tregtare të operatorit “O.P” sh.p.k, me adresë në Shijak, 
Durrës, me afat data e kontrollit 08.01.2019 deri 11.01.2019 hartuar nga Përgjegjësi i sektorit 
z. A. D dhe specialistët z. O.Çdhe z. F.O. 
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Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se grupi i punës është paraqitur në ambientet e 
subjektit në datën 14.01.2019, pasi përfaqësuesi i subjektit nuk ndodhej në Shqipëri në datën 
e përcaktuar sipas program kontrollit. Kjo në dakortësi me përfaqësuesin e subjektit. 
Nga auditimi praktikës rezulton se subjekti ka kryer disa shkelje administrative për të cilat 
janë mbajtur 4 procesverbale mbi kontrollin aposterior (datë 04.02.2019). Shkeljet e 
konstatuara janë sa më poshtë vijonë: 
Procesverbali nr.1, subjekti penalizohet në masën 50,000 lekë pasi ka rezultuar në 
kundërshitm me nenin 256 shkronja “b” të Ligjit nr.102/2014. 
Procesverbali nr.2, subjekti është penalizuar në masën 500,000 lekë pasi ka rezultuar në 
kundërshitm me nenin 257 pika 1 shkronja “b” të Ligjit nr.102/2014. 
Procesverbali nr.3, subjekti penalizohet në masën 705,948 lekë pasi ka rezultuar në 
kundërshitm me nenin 253 shkronja “a”, neni 258 pika 1 shkronja “a” të Ligjit nr.102/2014. 
Procesverbali nr.4, subjekti penalizohet në masën 1,000,000 lekë pasi ka rezultuar në 
kundërshitm me nenin 258 shkronja pika 1, shkronja “b” të Ligjit nr.102/2014. 
Sa më sipër me shkresën nr.228/6.prot, datë 05.02.2019 është hartuar raporti paraprak ku janë 
reflektuar gjetjet e grupit të kontrollit. Nga ana e subjektit është paraqitur observacioni me 
anë të shkresës nr.4040.prot, datë 15.02.2019, i cili është trajtuar nga ana e grupit por pa 
marrë në konsideratë pretendimet e subjektit. 
Me shkresën nr.228/8 datë 04.03.2019 është hartuar raporti përfundimtar i cili është dërguar 
pranë DD Durrës për marrje vendimi dhe për dijeni subjektit, ku janë reflektuar të gjitha 
gjetjet e grupit të kontrollit sipas procesverbaleve perkates. 
Nga ana tjetër, Dega Doganore Durrës me anë të shkresës 5281 datë 22.03.2019 ka marrë 
Vendimin nr. 173, duke dënuar subjektin me gjobë sipas procesverbaleve përkatës. 
Dega e Doganës Durrës mbështetur në shkresën me nr. 228/8 Prot., datë 04.03.2019. në 
respektim të legjislacionit doganor dhe afateve të parashikuar në të, ka marrë Vendimin 
Administrativ me nr. 173/5281 Prot., datë 22.03.2019 në të cilën është vendosur 
kontabilizimi i vlerës detyrim dhe penalitet në vlerën 2,255,948 lekë. 
 
33. Në lidhje me dosjen e kontrollit sipas Program Kontrollit nr. 13577, datë 20.07.2020, 
ushtruar në ambientet e veprimtarisë tregtare të operatorit “A.S” sh.p.k, me adresë njësia 
bashkiake nr.6, Tiranë, me afat data e kontrollit 21.07.2020 deri 23.07.2020 hartuar nga 
Drejtori i Drejtorisë z. P.D dhe specialistët z. A. D dhe z. F.O. Tematika e kontrollit “të 
ushtrohet kontroll dokumentar dhe fizik në ambientet e subjektit për verifikimin e 
makineri/pajisjeve të importuara me përjashtim nga pagesa e TVSh në import në kodin shtesë 
IP0”, etj. 
Nga auditimi praktikës rezulton se subjekti ka kryer disa shkelje administrative për të cilat 
janë mbajtur 2 procesverbale verifikimi te shkeljes doganore (datë 27.07.2020). Shkeljet e 
konstatuara janë sa më poshtë vijonë: 
Sipas procesverbalit nr.1, subjekti i lindin detyrime në masën 5,535,702 lekë dhe penalitet në 
masën 16,607,106 lekë, pasi ka rezultuar në kundërshitm me nenin 250 pika 1 shkronja “a” 
dhe pika 4, nenit 253 shkronja “b” dhe “c”, nenit 258 pika 1 shkronja “a” dhe nenit 261 të 
Ligjit nr.102/2014. 
Procesverbali nr.2, subjekti i lindin detyrime në masën 326,254 lekë dhe penalitet në masën 
978,762 lekë pasi ka rezultuar në kundërshitm me nenin 250 pika 1 shkronja “a” dhe pika 4 e 
nenit 253 shkronja “b” dhe “c”, të nenit 258 pika 1 shkronja “a” dhe të nenit 261 të Ligjit 
nr.102/2014. 
Sa më sipër me shkresën nr.13577/2.prot, datë 29.07.2020 është hartuar raporti paraprak ku 
janë reflektuar gjetjet e grupit të kontrollit.  
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Me shkresën nr.13577/3 datë 25.09.2020 është hartuar raporti përfundimtar i cili është 
dërguar pranë DD Tiranë për marrje vendimi dhe për dijeni subjektit, ku janë reflektuar të 
gjitha gjetjet e grupit të kontrollit sipas procesverbaleve perkates. 
Nga auditimi u konstatua se Drejtoria Doganore Tiranë, nuk ka operuar me vendimmarrje për 
vitin 2020, duke sjellë të ardhura të munguara në vlerën 5,861,956 lekë për buxhetin e shtetit 
dhe penalitete në vlerën 17,585,868 lekë = 23,447,824 lekë. Veprimet e mësipërme janë 
kundërshim me ligjin Nr. 102/2014 datë 31.7.2014, Neni 276, Pika 3, gërma a), e cila 
përcakton se: “Kur procesverbali për verifikimin e shkeljes është mbajtur nga vetë autoriteti 
doganor kompetent, maksimumi brenda 60 ditëve kalendarike nga data kur shkelësit i 
përfundon afati për paraqitjen e pretendimeve për procesverbalin, sipas përcaktimeve të pikës 
4, të nenit 273, dhe i njoftohet me shkrim shkelësit, brenda 10 ditëve kalendarike nga marrja 
e vendimit”. 
Për sa më sipër mban përgjegjësi Kryetari i Degës Doganore Tiranë. 
 
34. Në lidhje me dosjen e kontrollit sipas Program Kontrollit nr. 19095, datë 23.07.2019, 
ushtruar në ambientet e magazinës së lirë ML-16 të operatorit “Eroil” sh.a, me adresë Porto 
Romano, Durrës, me afat data e kontrollit 23.07.2019 deri 26.07.2019 hartuar nga Drejtori i 
Drejtorisë z. P.D dhe specialistët z. F.O, G.K dhe z. L.H, është ndryshuar afati i kontrollit me 
anë të shkresës nr.20084 datë 05.08.2019(ishte 23-26.07.2019, bëhet 06-09.08.2019), si dhe 
në grupin kontrollit shtohen specialistët R. K. dhe E.P. Tematika e kontrollit “kontroll mbi 
funksionimin e pajisjeve matëse, zbatimin e procedurave të furnizimit, inventarizimi i 
gjëndjes së mallrave në ML-16 në datën e kontrollit, krahasimi me gjëndjen kontabël duke u 
bazuar në inventarizimin e fundit nga dega mbikqyrëse”, etj. 
Pas kontrollit në ambientet e subjektit, nga ana e grupit të kontrollit është mbajtur 
procesverbali i kontrollit aposterior nr. 1, datë 19.08.2019, ku sipas konstatimeve të grupit të 
kontrollit subjekti ka rezultuar me shkelje dhe i janë përllogaritur detyrime në vlerën 
4,583,514 lekë (detyrim doganor në vlerën 2,291,757 lekë dhe penaliteti 1 fish 2,291,757 
lekë, bazuar në nenin 256/1.a/2). 
Me shkresën nr. 19095/2, datë 21.08.2019, është dërguar pranë subjektit E...SHA dhe Degës 
Doganore Durrës, Raporti Paraprak i Kontrollit, sipas të cilit janë reflektuar gjetjet sipas 
Procesverbalit nr. 1, datë 19.08.2019, si dhe i janë përllogaritur të njëjtat detyrime në vlerën 
4,583,514 lekë (detyrim doganor në vlerën 2,291,757 lekë dhe penaliteti 1 fish 2,291,757 
lekë, bazuar në nenin 256/1.a/2). 
Me shkresën nr. 19095/4, datë 06.09.20219, është dërguar pranë subjektit E.... SHA dhe 
Degës Doganore Durrës, Raporti Përfundimtar i Kontrollit, sipas të cilit janë reflektuar gjetjet 
sipas Procesverbalit nr. 1, datë 19.08.2019 dhe Raportit Paraprak të Kontrollit, si dhe i janë 
përllogaritur të njëjtat detyrime në vlerën 4,583,514 lekë (detyrim doganor në vlerën 
2,291,757 lekë dhe penaliteti 1 fish 2,291,757 lekë, bazuar në nenin 256/1.a/2). 
Dega e Doganës Durrës mbështetur në shkresën me nr. 19095/4 Prot., datë 06.09.2019, në 
respektim legjislacionit doganor dhe afateve të parashikuar në të, ka marrë Vendimin 
Administrativ me nr. 1053/19509 Prot.. datë 01.11.2019, në të cilën është vendosur 
kontabilizimi i detyrimeve doganore në vlerën 2,291,757 lekë dhe penaliteti në vlerën 
2,291,757 lekë. 
Vendimi i marrë nga DD Durrës, nuk i është bërë me dije Drejtorisë së Përgjithshme të 
Doganave, në kundërshtim me Ligjin nr. 102/2014 datë 31.7.2014 “Kodi doganor i 
Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar neni 276, pika 3, gërma b, e cila përcakton se: “3. Në 
raste të tjera, vendimi i autoriteteve doganore kompetente merret: 
b) kur procesverbali për verifikimin e shkeljes është mbajtur nga strukturat e tjera 
kontrolluese, maksimumi brenda 60 ditëve kalendarike nga data kur autoriteti doganor 
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kompetent ka marrë dijeni për procesverbalin, sipas përcaktimeve të pikës 5, të nenit 273, dhe 
i njoftohet me shkrim shkelësit brenda 10 ditëve kalendarike nga marrja e vendimit.”. 
Për sa më sipër mban përgjegjësi Kryetari i Degës Doganore Durrës. 
 
35. Në lidhje me dosjen e kontrollit sipas Program Kontrollit nr. 5879 datë 11.03.2019 
ushtruar në ambientin e grup depozitash të produkteve energjitike në pronësi të operatorit 
“P.I.” sh.a, me adresë Shkallnur-Golem, me afat data e kontrollit 11.03.2019 deri 12.03.2019 
hartuar nga Përgjegjësi i kontrollit z. D.Ç dhe specialistët z. A.G dhe z. D. S me Tematik 
kontrolli “kontrolli i produkteve energjitike të akcizës”. 
Pas kontrollit në ambientet e subjektit, nga grupi kontrollit është dërguar shkresa me nr.6555 
datë 18.03.2019 drejtuar zv/ drejtorit të përgjithshëm dhe për dijeni drejtorit të përgjithshëm, 
me lëndë “Informacion lidhur me kontrollin e ushtruar në ambientet e operatorit P. I., ku ka 
rezultuar sa më poshtë: 
 Grupi kontrollit ka administruar dokumentacionin dhe në ambientin e ushtrimit të aktivitetit 
gjendeshin 35 depozita nëntokësore, secila me kapacitet prej 200,000 litra, në pronësi të 
operatorit P. I., nga të cilat 14 ishin me produkt. Në të njëjtin ambient gjendeshin edhe dy 
subjekte të tjerë, R.. oil I cili kishte marrë me qera disa depozita si dhe subjekti B. për të cilin 
ISHTI kishte pezulluar punimet për mungesë dokumentacioni. 
Në lidhje me subjektin R.Oil rezulton se është i autorizuar si depozitues i miratuar nga 
autoritet doganore si dhe për ushtrimin e aktivitetit të stokimit/trajtimit të mbetjeve vajore, 
me magazinë fiskale nr.AL01001600382 prej datës 03.05.2016. sipas kontratës së qerasë ky 
subjekt posedon 7 depozita përkatësisht depozitat me nr 8-14. Nga matjet fizike të kryera nga 
ana e grupit rezulton se subjekti kishte gjëndje 775,785 litra(731,532 kg) produkt për të cilën 
u mbajt procesverbali i kontrollit fizik me nr. Serie 0000142, datë 10.03.2019. 
Lidhur me gjëndjen kontabël të stokut të produkteve të magazinës fiskale, janë administruar 
regjistrat e përditësuara të magazinës si dhe u verifikua gjëndja kontabël ku rezultoj një 
diferencë(mangësi) prej 56,311 kg. Për këtë diferencë/mangësi të konstatuar bazuar në nenin 
7 gërma “a” të ligjit nr.61/2012 dhe nenit 23 të VKM nr. 612, datë 05.09.2013 i ndryshuar ka 
lindur detyrim i akcizës në vlerën prej 281,555 lekë (56.311 kg x 5 lekë/kg = 281.555 lekë). 
Për shkeljen e kryer, bazuar në nenin 90 pika 1 të Ligjit nr. 61/2012 i ndryshuar, subjekti 
Rada Oil penalizohet me gjobë në vlerën 844,665 (3 fish i detyrimeve të akcizës që duheshin 
paguar, 281.555 lekë x 3= 844,665 lekë). 
Në lidhje me subjektin P. I rezulton se është i pa paisur me autorizim akcize. Nga verifikimi i 
dokumentacionit rezulton se ky subjekt posedon 7 depozita me produkt energjitik. Lidhur me 
këto depozita përkatësisht nga 1-7, grupi kreu inventarin fizik ku rezultoi gjëndje 77.360 litra 
produkt i deklaruar “Ujra të ndotur me mbeturina hidrokarburesh”, ku sipas çertifikatës së 
verifikimit të laboratorit doganor rezultojnë 137.980 litra/135.807 kg, me përmbajtje “mbetje 
vajrash dhe pjesa tjetër ujra”, kjo në kundërshtim me nenin 19 të Ligjit nr. 61/2012 i 
ndryshuar. Për këtë subjekti është gjobitur në vlerën 679,035 lekë bazuar në nenin 4 gërma 
“b” të Ligjit nr. 61/2012 i ndryshuar, për mbajtjen e 135.807 kg mbetje vajrash, produkt 
akcizës jashtë një regjimi pezullues të detyrimeve (135.807 kg x 5 lekë/kg= 679,035 lekë). 
Bazuar në nenin 87 të Ligjit nr. 61/2012 i ndryshuar, subjekti penalizohet në vlerën 1,358,070 
lekë, sa dyfishi i detyrimeve të akcizës. 
Me shkresën 5879/3 datë 08.04.2019, është dërguar pranë DD Durrës informacion për marrje 
vendimi, konkretisht për subjektin: 
R.. Oil, ku sipas përllogaritjeve nga ana e grupit të kontrollit subjektit i kanë dalë detyrimet 
doganore në vlerën 281,555 lekë si dhe penalitetet në vlerën 844,665 lekë, në total 1,126,220 
lekë. 
P.I, ku sipas ripërllogaritjeve nga ana e grupit, subjektit i kanë dalë detyrimet doganore në 
vlerën 738,220 lekë si dhe penalitetet në vlerën 1,476,440 lekë, në total 2,214,660 lekë. 
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Dega e Doganës Durrës mbështetur në shkresën me nr. 6918 Prot., datë 12.04.2019, në 
respektim legjislacionit doganor dhe afateve të parashikuar në të, ka marrë Vendimin 
Administrativ me nr. 654/11189 Prot., datë 18.06.2019, në të cilën është vendosur 
kontabilizimi i detyrimeve doganore në vlerën 281,555 lekë dhe penaliteti në vlerën 844,665 
lekë. 
Vendimi i marrë nga DD Durrës, nuk i është bërë me dije Drejtorisë së Përgjithshme të 
Doganave, në kundërshtim me Ligjin nr. 102/2014 datë 31.7.2014 “Kodi doganor i 
Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar neni 276, pika 3, gërma b, e cila përcakton se: “3. Në 
raste të tjera, vendimi i autoriteteve doganore kompetente merret: 
b) kur procesverbali për verifikimin e shkeljes është mbajtur nga strukturat e tjera 
kontrolluese, maksimumi brenda 60 ditëve kalendarike nga data kur autoriteti doganor 
kompetent ka marrë dijeni për procesverbalin, sipas përcaktimeve të pikës 5, të nenit 273, dhe 
i njoftohet me shkrim shkelësit brenda 10 ditëve kalendarike nga marrja e vendimit”. 
Për sa më sipër mban përgjegjësi Kryetari i Degës Doganore Durrës. 
 
Ndërsa për subjektin P.I, deri më datë 31.12.2020, nuk konstatohet të jetë marrë vendim nga 
Dega Doganore Durrës, duke shkaktuar të ardhura të munguara për Buxhetin e Shtetit në 
vlerën 2,214,660 lekë. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin nr. 102/2014 
datë 31.7.2014 “Kodi doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar neni 276, pika 3, 
gërma b, e cila përcakton se: “3. Në raste të tjera, vendimi i autoriteteve doganore kompetente 
merret: 
b) kur procesverbali për verifikimin e shkeljes është mbajtur nga strukturat e tjera 
kontrolluese, maksimumi brenda 60 ditëve kalendarike nga data kur autoriteti doganor 
kompetent ka marrë dijeni për procesverbalin, sipas përcaktimeve të pikës 5, të nenit 273, dhe 
i njoftohet me shkrim shkelësit brenda 10 ditëve kalendarike nga marrja e vendimit.”. 
Për sa më sipër mban përgjegjësi Kryetari i Degës Doganore Durrës. 
 
36. Në lidhje me dosjen e kontrollit të subjektit “A” SHA me NIPT J..., Programi i kontrollit 
nr. 4766, datë 26.02.2019. Tematika e kontrollit është verifikimi i gjendjes fizike dhe 
kontabël të produkteve të akcizës, disponomi i regjistrave për mbajtjen e kontabilitetit të 
stokut të produkteve të magazinës fiskale, si dhe kontrolli/verifikimi i përmbushjes së 
detyrimeve përkatëse, në varësi të statusit që ka operatori i akcizës. 
Me shkresën nr. 4766/1, datë 25.03.2019, është dërguar informacioni për marrje vendimi 
Degës Doganore Fier, ku është vendosur penalizimi i subjektit “A..” SHA me NIPT J..., në 
vlerën 200,000 lekë, bazuar në nenin 85, pika 1/a dhe në nenin 90, pikat 4, 11 dhe 12, të ligjit 
nr. 61/2012 “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. Kjo për arsye se nga 
verifikimi fizik është konstatuar një tepricë në masën 8,884 litra naftë bruto, e cila nuk kalon 
2 për qind të sasisë së raportuar, e për pasojë është penalizuar në vlerën 200,000 lekë. 
Deri më datë 31.12.2020, nuk konstatohet të jetë marrë vendim nga Dega Doganore Fier, 
duke shkaktuar të ardhura të munguara për Buxhetin e Shtetit në vlerën 200,000 lekë. 
Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin nr. 102/2014 datë 31.7.2014 “Kodi 
doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar neni 276, pika 3, gërma b, e cila përcakton 
se: “3. Në raste të tjera, vendimi i autoriteteve doganore kompetente merret: 
b) kur procesverbali për verifikimin e shkeljes është mbajtur nga strukturat e tjera 
kontrolluese, maksimumi brenda 60 ditëve kalendarike nga data kur autoriteti doganor 
kompetent ka marrë dijeni për procesverbalin, sipas përcaktimeve të pikës 5, të nenit 273, dhe 
i njoftohet me shkrim shkelësit brenda 10 ditëve kalendarike nga marrja e vendimit.”. Për sa 
më sipër mban përgjegjësi Kryetari i Degës Doganore Fier. 
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37. Në lidhje me dosjen e kontrollit të subjektit “K...” SHPK me NIPT L..., Programi i 
kontrollit nr. 3770, datë 18.02.2020. Tematika e kontrollit është kontroll dokumentar e fizik 
në ambientet e operatorit ekonomik në lidhje me klasifikimin tarifor të mallrave të importuar 
me përjashtim nga pagesa e TVSH në import (me kod shtesë MKB). 
Raporti përfundimtar i kontrollit është dërguar subjektit dhe Degës Doganore Tiranë, me anë 
të shkresës nr. 9931, datë 01.06.2020. 
Në përfundim të Raportit të Kontrollit, është vendosur që subjekti “K.. ” SHPK me NIPT 
L....., ka detyrime sipas tabelës së mëposhtme: 
 
Tabela nr. 10 

Procesverbal Datë Detyrim Penalitet Total 
Nr. 1 15/05/2020 53,631 53,631 107,262 
Nr. 2 15/05/2020 35,092 35,092 70,184 
Nr. 3 15/05/2020 373,528 373,528 747,056 
Nr. 4 15/05/2020 327,848 327,848 655,696 
Nr. 5 15/05/2020 33,869 33,869 67,738 
Nr. 6 15/05/2020 1,555,327 1,555,327 3,110,654 
Nr. 7 15/05/2020 110,526 110,526 221,052 
Nr. 8 15/05/2020 1,812,807 1,812,807 3,625,614 
Nr. 9 15/05/2020 873,793 873,793 1,747,586 
Nr. 10 15/05/2020 11,675 11,675 23,350 
Shuma (lekë)   5,188,096 5,188,096 10,376,192 

                      Burimi: Të dhëna të DPD të përpunuara nga grupi i auditimit të KLSH 
 
Deri më datë 31.12.2020, nuk konstatohet të jetë marrë vendim nga Dega Doganore Tiranë, 
duke shkaktuar të ardhura të munguara për Buxhetin e Shtetit në vlerën 10,376,192 lekë. 
Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin nr. 102/2014 datë 31.7.2014 “Kodi 
doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar neni 276, pika 3, gërma b, e cila përcakton 
se: “3. Në raste të tjera, vendimi i autoriteteve doganore kompetente merret: 
b) kur procesverbali për verifikimin e shkeljes është mbajtur nga strukturat e tjera 
kontrolluese, maksimumi brenda 60 ditëve kalendarike nga data kur autoriteti doganor 
kompetent ka marrë dijeni për procesverbalin, sipas përcaktimeve të pikës 5, të nenit 273, dhe 
i njoftohet me shkrim shkelësit brenda 10 ditëve kalendarike nga marrja e vendimit.”. Për sa 
më sipër mban përgjegjësi Kryetari i Degës Doganore Tiranë. 
 
38. Në lidhje me dosjen e kontrollit për subjektin “L.P.I A” SHA me NIPT K..., Programi i 
kontrollit nr. 19317, datë 25.07.2019. Tematika e kontrollit është: 
“1. Inventari fizik dhe dokumentar i produktit energjitik (gaz i lëngshëm) në ambientet e 
magazinës së lirë ML-04. 
2. Kontroll i gjithë dokumentacionit të lëvizjes së zinxhirit të produktit energjitik (gaz i 
lëngshëm), për vitin 2018 dhe deri në datën e kontrollit.” 
Me anë të Procesverbalit të datës 31.07.2019, u kryer inventarizimi fizik, sipas të cilit gjendja 
totale e produktit gaz i lëngshëm pranë Magazinës së Lirë ML-04, është 1,873,868 kg. 
Raporti Paraprak i Kontrollit është dërguar me anë të shkresës nr. 2785/7, datë 29.07.2019. 
Sipas informacionit lidhur me kontrollin e ushtruar në këtë subjekt me nr. 1931/1, datë 
19.08.2019, subjektit i janë përllogaritur detyrime në total në vlerën 80,334 lekë (detyrim 
doganor në vlerën 40,167 lekë dhe penalitet në masën 1-fish në zbatim të nenit 256/1/a). 
Me shkresën nr. 1931/2, datë 09.10.2019 “Informacion për marrje vendimi”, Drejtuar Degës 
së Doganës Vlorë, zv. Drejtori i Përgjithshëm i ka dërguar informacionin për marrje vendimi, 
sipas të cilit subjektit i janë përllogaritur detyrime në total në vlerën 80,334 lekë (detyrim 
doganor në vlerën 40,167 lekë dhe penalitet në masën 1-fish në zbatim të nenit 256/1/a). 
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Me anë të Vendimit nr. 206, nr. 3780/8 prot., datë 02.10.2019, Kryetari i DD Vlorë ka 
vendosur penalizimin e subjektit L.P.I A” SHA me NIPT K...me vlerën 66,896 lekë detyrim 
dhe në vlerën 30,000 lekë penalitet. 
Vendimi i marrë nga DD Vlorë, nuk i është bërë me dije Drejtorisë së Përgjithshme të 
Doganave, në kundërshtim me Ligjin nr. 102/2014 datë 31.7.2014 “Kodi doganor i 
Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar neni 276, pika 3, gërma b, e cila përcakton se: “3. Në 
raste të tjera, vendimi i autoriteteve doganore kompetente merret: 
b) kur procesverbali për verifikimin e shkeljes është mbajtur nga strukturat e tjera 
kontrolluese, maksimumi brenda 60 ditëve kalendarike nga data kur autoriteti doganor 
kompetent ka marrë dijeni për procesverbalin, sipas përcaktimeve të pikës 5, të nenit 273, dhe 
i njoftohet me shkrim shkelësit brenda 10 ditëve kalendarike nga marrja e vendimit.”. 
Për sa më sipër mban përgjegjësi Kryetari i Degës Doganore Vlorë. 
 
39. Në lidhje me dosjen e kontrollit për subjektin “E...” SHA me NIPT K.., në zbatim të 
Programit të Kontrollit nr. 19094, datë 23.07.2019, të miratuar nga zv.Drejtori i Përgjithshëm 
z. Y.K, është kryer kontroll në subjektin “E...” SHA me NIPT K.., me tematikë: “Kontroll në 
magazinën e Lirë ML-01 “E...Durrës Albania”. Kontroll mbi funksionimin e pajisjeve 
matëse, zbatimin e procedurave të furnizimit, inventarizimi i gjendjes së mallrave në ML-01 
në datën e kontrollit, krahasimi me gjendjen kontabël duke u bazuar në inventarizimin e 
fundit nga dega mbikqyrëse, sistemi Asycuda Word, Oracle dhe regjistri i magazinës, mbajtja 
e akteve dhe procesverbaleve sipas rasteve, nxjerrja e detyrimeve në rast shmangie dhe 
përgatitja e informacionit përkatës për përfundimet e konkluzionet e kontrollit. Të tjera që 
mund të konstatohen gjatë ushtrimit të kontrollit”. Grupi i Kontrollit i përbërë nga z. G.K, z. 
F.O, z. R. K, znj. E. P dhe znj. L.H. 
Raport Paraprak i Kontrollit është dërguar subjektit dhe Degës Doganore Durrës me anë të 
shkresës nr. 19094/2, datë 21.08.2019. Sipas këtij raporti, subjektit i janë përllogaritur 
detyrime në vlerën 19,678,931 lekë (8,963,789 lekë detyrim doganor dhe 10,715,142 lekë 1-
fish penalitet në zbatim të nenit 256/1/a/2). 
Raport Përfundimtar i Kontrollit është dërguar subjektit dhe Degës Doganore Durrës me anë 
të shkresës nr. 19094/5, datë 06.09.2019, nga zv. Drejtori i Përgjithshëm z. Y.K.  
Me Vendimin nr. 19506, datë 01.11.2019, Kryetari i Degës Doganore Durrës ka vendosur që 
subjekti E.D.A SHA, të paguajë detyrimin doganor në vlerën 8,963,789 lekë, si dhe të 
penalizohet për vlerën 10,715,142 lekë sa 1-fishi i detyrimit të importit të rezultuar i 
munguar. 
Vendimi i marrë nga DD Durrës, nuk i është bërë me dije Drejtorisë së Përgjithshme të 
Doganave, në kundërshtim me Ligjin nr. 102/2014 datë 31.7.2014 “Kodi doganor i 
Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar neni 276, pika 3, gërma b, e cila përcakton se: “3. Në 
raste të tjera, vendimi i autoriteteve doganore kompetente merret: 
b) kur procesverbali për verifikimin e shkeljes është mbajtur nga strukturat e tjera 
kontrolluese, maksimumi brenda 60 ditëve kalendarike nga data kur autoriteti doganor 
kompetent ka marrë dijeni për procesverbalin, sipas përcaktimeve të pikës 5, të nenit 273, dhe 
i njoftohet me shkrim shkelësit brenda 10 ditëve kalendarike nga marrja e vendimit.”. 
Për sa më sipër mban përgjegjësi Kryetari i Degës Doganore Durrës. 
 
40. Në lidhje me dosjen e kontrollit për subjektin “K...” SHPK me NIPT L..., në zbatim të 
Programit të Kontrollit nr. 1007, datë 16.01.2020, të miratuar nga zv.Drejtori i Përgjithshëm 
z. Y.K, është kryer kontroll në subjektin “K..” SHPK me NIPT L...., me tematikë: “1. Të 
bëhet kontrolli/verifikimi lidhur me përmbushjen e detyrimeve përkatëse. 2. Të verifikohet 
gjendja fizike dhe kontabël e produkteve akcizë në ambiente të “Depozituesit të miratuar”. 3. 
Të verifikohet nëse operatori i disponon regjistrat për mbajtjen e kontabilitetit të stokut të 
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produkteve të magazinës fiskale. 4. Të verifikohet dokumentacioni kontabël lidhur me 
tregtimin, importin, eksportin apo veprimet e tjera doganore për produktet akcizë, të kryera 
nga operatori në fjalë, me qëllim verifikimin e pagesave të detyrimeve doganore për këto 
produkte (nëse ka).”. 
Raport Paraprak i Kontrollit është dërguar subjektit dhe Degës Doganore Vlorë me anë të 
shkresës nr. 1007/2, datë 05.02.2020. Sipas këtij raporti, subjektit i janë përllogaritur penalitet 
në vlerën 50,000 lekë, në zbatim të nenit 96/1, duke qenë se shkeljet e konstatuara nuk kanë 
sjellë mospagim të detyrimeve të akcizës. 
Raport Përfundimtar i Kontrollit është dërguar subjektit dhe Degës Doganore Vlorë me anë të 
shkresës nr. 1007/6, datë 06.03.2020. Sipas këtij raporti, subjektit i janë përllogaritur penalitet 
në vlerën 50,000 lekë, në zbatim të nenit 96/1, duke qenë se shkeljet e konstatuara nuk kanë 
sjellë mospagim të detyrimeve të akcizës. 
 
Me anë të Vendimit nr. 58, nr. 1004/3 prot., datë 15.04.2020, Kryetari i DD Vlorë ka 
vendosur penalizimin e subjektit K...SHPK me vlerën 50,000 lekë (penalitet). 
Vendimi i marrë nga DD Berat, nuk i është bërë me dije Drejtorisë së Përgjithshme të 
Doganave, në kundërshtim me Ligjin nr. 102/2014 datë 31.7.2014 “Kodi doganor i 
Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar neni 276, pika 3, gërma b, e cila përcakton se: “3. Në 
raste të tjera, vendimi i autoriteteve doganore kompetente merret: 
b) kur procesverbali për verifikimin e shkeljes është mbajtur nga strukturat e tjera 
kontrolluese, maksimumi brenda 60 ditëve kalendarike nga data kur autoriteti doganor 
kompetent ka marrë dijeni për procesverbalin, sipas përcaktimeve të pikës 5, të nenit 273, dhe 
i njoftohet me shkrim shkelësit brenda 10 ditëve kalendarike nga marrja e vendimit.”. 
Për sa më sipër mban përgjegjësi Kryetari i Degës Doganore Vlorë. 
 
41. Në lidhje me dosjen e kontrollit të miratuar me Planin e Punës nr. 26469 prot., datë 
12.11.2018, dosja fizike e këtij kontrolli nuk u vu në dispozicion të grupit të auditimit të 
KLSH, për arsye se sipas pretendimeve të subjektit, dosja fizike nuk egzistonte në 
institucionin e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave (konktretisht nga Sektori i Produkteve 
të Cigareve dhe Pijeve Alkolike). Sipas këtij plani, grupi i punës përbëhet nga: znj. A.G, znj. 
V.G, z. Y.L, znj. E.V dhe znj. E.M. 
Duke qenë se dosja nuk është evaduar, në Arkivën e institucionit të DPD, u gjetën vetëm 
shkresat: 
-Plani i Punës nr. 26469 prot., datë 12.11.2018. 
-Shkresa nr. 26469/1 prot., datë 04.03.2019 “Info lidhur me kontrollin e stokut të pullave 
DHL”. 
-Shkresa nr. 26469/2 prot., datë 5.3.2019 “Kërkesë për hetim të mëtejshëm”. 
Veprimet e mësipërme, janë në kundërshtim me: 
-Ligjin nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat”, i ndryshuar; 
-Normën nr. 8 Tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e 
Shqipërisë, të miratuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave; 
-Ligjin nr. 102/2014 datë 31.7.2014 “Kodi doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; 
-Ligjin nr. 61/2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; 
 
Në mungesë të dosjes fizike, nga auditimi i shkresave të sipërcituara, si dhe informacionit të 
vënë në dispozicion për këtë çështje, konstatohet se ky material nuk është evaduar plotësisht, 
në kundërshtim me Udhëzimin nr. 13, datë 18.10.2019 “Për Metodologjinë e kontrollit në 
magazinat fiskale të prodhimit, përpunimit dhe stokimit të produkteve të Akcizës”, i cili 
parashikon në pikën 8.5 Dispozita tranzitore i cili parashikon: “të gjitha planet e kontrollit të 
cilat kanë filluar të kryhen përpara datës së hyrjes në fuqi të këtij udhëzimi dhe janë ende të 
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pambyllura me raport perfundimtar kontrolli, duhet të përfundojnë Brenda 60 ditëve të hyrjes 
në fuqi të këtij udhëzimi”. 
 
Mosveprimi lidhur me procedimin e kësaj praktike, ka shkaktuar pasoja të cilat konsistojnë: 
1. Mosmarrjen e masave lidhur me zbatimin e Udhëzimit nr. 15, për pullat fiskale i cili 
parashikon garantimin 100% të vlerës së pullave fiskale për importuesit. 
Nuk janë zbatuar procedurat e parashikuara në aktet ligjore lidhur me detyrimin për 
rakordimin e porosive të pullave fiskale dhe gjendjes së tyre si dhe garantimin e tyre në 
masën 100%. Kjo ka sjellë si pasojë mosgarantimin e 1,208,663 copë pulla fiskale, nga 
kompania E... të cilave nuk u kishte dhënë destinacion në vlerën 362,598,900 lekë. 
Strukturat përkatëse, Sektori i Aplikacioneve nuk ka marrë masa për garantimin e tyre. 
2. Sipas konstatimeve të bëra në info nr. 26469/1 prot., datë 04.03.2019 “Info lidhur me 
kontrollin e stokut të pullave DHL”, janë shkatërruar pulla fiskale të papërdorshme pa patur 
një procedurë për shkatërrimin e tyre. Me gjithë konstatimet e grupit se gjatë auditimit të 
pullave të shkatëruara ka patur mospërputhje ndërmjet pullave të deklaruara dhe gjendjes 
reale, nuk janë marrë masa për evidentimin e tyre dhe për rregullimin e situatës. Nga 
verifikimi i kontrolleve për pullat e administruara nga Autoriteti Doganor për shkatërrim, u 
konstatua se pullat e deklaruara si të dëmtuara nuk i përkisnin operatorëve përkatës, çka 
dëshmon që fenomeni i përdorimit pa përgjegjësi të pullave ishte normal. Ky fakt rezulton në 
raportet e SICPA (Koncensionari që administron pullat fiskale). 
3. Nuk ka asnjë veprim lidhur me diferencat e konstatuara sa i përket bilancit të pullave 
fiskale sipas përcaktimeve të nenit 94/1, të Ligjit 61/2012 “Për akcizat në Republikën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar, ku përcaktohet se “Shkeljet në qarkullimin e pullave fiskale 
Tepricat ose mangësitë në pullat fiskale mbi 2% të konstatuara gjatë kontrollit të operatorëve 
ekonomikё, në rastet kur nuk janë depozitues të miratuar, përbëjnë kundërvajtje 
administrative dhe ndëshkohen me gjobë sa 3-fishi i detyrimeve të akcizës, që duheshin 
paguar si për produktet e akcizës të konvertuara në sasitë përkatëse, me përjashtim të rasteve 
kur diferencat në qarkullimin e pullave fiskale të konstatuara gjatë procesit të lëvizjes, janë 
rrjedhojë e aksidenteve rrugore, hekurudhore, detare dhe ajrore apo nga forca natyrore të 
pakontrolluara, të cilat vërtetohen nga organet doganore, policore dhe të prokurorisë.”. Këto 
diferenca janë: 
Për subjektin E.I.G me NIPT K36503231E. 
Konstatohet se ka mospërputhje ndërmjet porosive dhe importit sipas kompanive, çka 
dëshmon që nuk bëhen rakordime në momentin e autorizimit të porosisë së pullave dhe ato 
janë fiktive, sipas tabelës së mëposhtme: 
 

E. I.G (në sasi pullash fiskale) 

Porosi Importe Shkatërruar 
Pulla të 
përdorura 
nga Gledis 

Gjendje 
DHL Diferenca Shënime 

10,152,000 8,937,170 6,167 492,000 418,719 324,851 Mangët 
 
Për subjektin G..2006 me Nipt K61925504C, i cili ka importuar cigare nga viti 2012 deri më 
datë 23.01.2016, datë pas së cilës ka ndërprerë aktivitetin. Në total për të gjithë periudhën e 
aktivitetit konstatohet se: 
 

G... 2006 (në sasi pullash fiskale) 

Porosi Pulla nga E... Importe Shkatërruar Gjendje 
DHL Diferenca Shënime 
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13,608,000 492,000 13,814,310 3,370 126,814 155,506 Mangët 
 
Kompania B.M.T me NIPT L...., i cili kryen import cigaresh. Analizuar porositë kundrejt 
importeve konstatohet se: 
 

B.M (në sasi pullash fiskale) 

Porosi Importe Shkatërruar 
+ demtuar 

Pulla të 
papërdoruar 

Gjendje 
DHL Diferenca Shënime 

13,608,000 13,249,010 25,073 324,000 449,526.00 -439,609 Tepër 
 
4. Nuk janë sqaruar procedurat lidhur me ngatërrimin e pullave në kompaninë G....sipas IM4 
nr. R29592, datë 31.12.2015. Drejtoria e Hetimit ka kryer hetime dhe me shkresën nr. 52/1 
prot., datë 08.01.2016, ka arritur në konkluzionin se subjekti “G...2006” nuk ka kryer 
kontrabandë por ka një gabim nga “Fabrika D.A.D”. Nga 948 koli me cigare me emertesën 
E.S, është bërë kontrolli rastësor i 206 kolive (gjithsej 224 kontrolle). 
Ndërkohë Departamenti i Akcizës së bashku me Degën Doganore Durrës, ka audituar pullat 
në kamionin e bllokuar. Nga verifikimi i raportit të auditimit rezulton se ka patur edhe pulla 
të porositura nga kompaia G…., megjithatë kjo nuk është marrë në konsideratë nga Grupi i 
hetuesve kur kanë arritur në konkluzionin që sasia prej 492,000 copë pulla, ndodhen pranë 
prodhues/eksportues “Fabrika D...”. Për këtë si fakt serviren foto që pretendohen se janë 
dërguar nga fabrika në dispozicion të hetuesve. 
Nuk dihet si kanë arritur në konkluzion fabrika dhe hetuesit që këto pulla të fotografuara i 
përkasin shoqësrisë G..., kur i gjithë pretendimi i subjektit dhe fabrikës është pamundësia për 
ti evidentuar këto pulla, për shkak se ato nuk dallohen më sy të lirë por vetëm me pajisjet 
SICPA mobile. 
Mbi gjykimin e grupit të hetuesve flet edhe raporti i auditimeve në datën 6.01.2016 kur nga 
938 auditime ka edhe porosi të Gledis konkretisht porosia 4,877 datë 17-11.2014. Ngarkesa e 
mësipërme është çliruar në qarkullim të lirë me datë 28.07.2016, megjithëse pullat nuk ishin 
të operatorit (arsyetimi se nuk ka parashikime ligjore për raste të tilla ka qenë i mjaftueshëm 
për të nxjerrë në qarkullim të lirë mallra në kundërshtim me parashikimet ligjore). 
Ligji dhe të gjitha aktet e tjera parashikojnë që çdo operator do të përdorë vetëm pullat për të 
cilat është autorizuar. Fakti që kjo shkelje nuk ka qenë e parashikuar, nuk ka shërbyer 
gjithsesi si indicio për ta rregulluar këtë hapësirë ligjore. Në praktikën R29592, datë 
31.12.2015, subjekti G...ka importuar 984 koli me 9,840,000 fije cigare Eva Slims. Po në këtë 
datë është bërë bllokimi i mjetit për arsye se gjatë leximit me përgjedhje të pullave rezultoi se 
një pjesë e pullave i përkasin subjektit E.I.G. Nga ngarkesa totale prej 492,000 paketa nuk ka 
të dhëna që ështe bërë kontroll një për një me aparatin SICPA për të gjithë paketat, por vetëm 
për një pjesë të paketave të cigareve që i përkisnin kësaj ngarkese. 
 
Në mënyrë të përmbledhur 
Nga verifikimi i procedurave të ndjekura nga qershori 2016 deri në kohën e kontrollit për 
pullat në magazinim të përkohshëm doganor, masat që janë marrë dhe që duheshin marrë për 
dhënien e destinacionit Magazinim i përkohshëm sikurse parashikohet në Kodin Doganor, 
është konstatuar: 
Dega Doganore Rinas, nuk ka kryer veprimet e duhura lidhur me respektimin e afateve të 
qëndrimit në ambjentet e magazinimit të përkohshëm doganor. 
Dega Doganore Durrës, nuk ka paraqitur dokumentacion lidhur me procedurat që ka ndjekur 
për daljen në qarkullim të lirë të mallrave më pulla të pa autorizuara të kompanisë Gledis. 
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Shkatërrimi i pullave është bërë pa miratimin e një procedure. 
 
Grupi i kontrollit me anë të shkresës nr. 26469/2 prot., datë 5.3.2019, drejtuar Drejtorisë së 
Hetimit Doganor, ka kërkuar që çështja ti kalojë kësaj drejtorie për hetim të mëtejshëm, 
lidhur me: 
Mospërputhjet ndërmjet pullave të porositura për prodhues/eksportues dhe atyre të 
importuara; 
Procedura e garantimit të pullave fiskale dhe rakordimi rast pas rasti; 
Veprimet e Degës Doganore Rinas lidhur me respektimin e afateve të qëndrimit në ambientet 
e Magazinimit të Përkohshëm Doganor. 
DHL nuk ka depozituar DAV për abandonimin e mallrave që i ka kaluar afati (90 ditë); 
Procedurat që ka ndjekur Dega Doganore Durrës për daljen në qarkullim të lirë të mallrave 
me pulla të paautorizuara për praktikën R29592, datë 31.12.2015. 
Praktikat e mëvonshme të subjektit “G....” më 15 janar dhe më 23 janar 2016. 
 
Si konkluzion: 
Për sa më sipër, nuk janë llogaritur detyrimet për të gjitha diferencat sikurse parashikohet në 
nenin 94/1, të ligjit 61/2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar: 
-Për operatorin G..., për diferencën prej 150,046 copë pulla mangut për të cilat 
korrespondojnë 3,000,920 fije cigare, bazuar në nenin 86.3 dhe 94/1 të 61/2012 “Për Akcizat 
në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, i ngarkohen detyrimet doganore në vlerën 
72,022,080 lekë, nga të cilat 18,005,520 lekë detyrim doganor dhe 54,016,560 lekë penalitet. 
-Për operatorin E.I.G për diferencën prej 324,851 copë pulla mangut për të cilat 
korrespondojnë 6,497,020 fije cigare, bazuar në nenin 86.3 dhe 94/1 të 61/2012 “Për Akcizat 
ne Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, i ngarkohen detyrimet doganore në vlerën 
155,928,480 lekë, nga të cilat 38,982,120 lekë detyrim doganor dhe 116,946,360 lekë 
penalitet. 
-Për operatorin B.M.T për diferencën prej 439,609 copë pulla tepër për të cilat 
korrespondojnë 8 792 180 fije cigare, bazuar në nenin 86.3 dhe 94/1 të 61/2012 “Për Akcizat 
në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, i ngarkohen detyrimet doganore në vlerën 
211,012,320 lekë, nga të cilat 52,753,080 lekë detyrim doganor dhe 158,259,240 lekë 
penalitet. 
Për sa më sipër, mbajnë përgjegjësi: 
-Y.K, në cilësinë e Zv/Drejtorit të Përgjithshëm. 
-P.D në cilësinë Drejtor i Drejtorisë së Kontrollit të Akcizës dhe Pas Zhdoganimit. 
-E.V në cilësinë e Përgjegjëses së Sektorit të Produkteve të Cigareve dhe Pijeve Alkolike. 
-Dega Doganore Rinas. 
-Dega Doganore Durrës. 
-Anëtarët e grupit të punës sipas Planit të Punës nr. 26469 prot., datë 12.11.2018: Vilma Gila, 
Y.L, E.V dhe E.M. 
 
Të tjera 
Grupi i auditimit, në zbatim të neneve 15 dhe 26 të ligjit nr. 154/2014 “Për organizimin dhe 
funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, kërkoi nga përfaqësuesit e DPD dosjet e të 
kontrolleve të sipërcituara, ku të përfshihej gjithë informacioni sipas Udhëzimit nr. 13, datë 
18.10.2019 “Metodologjia e Kontrollit në Magazinat Fiskale të Prodhimit, Perpunimit dhe 
Stokimit të Produkteve të Akcizës”, pika 8.4. 
Konkretisht, grupi i auditimit, kërkoi nga përfaqësuesit e DPD, vënien në dispozicion të 
vendimeve për dosjet e kontrollit të sipërcituara, vendime të cilat nuk u vunë në dispozicion 
për të gjitha rastet. 
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Sipas pretendimeve të përfaqësuesve të DPD, duke qenë vendimmarrja mbi shkeljet e 
rezultuara është tagër i Degëve Doganore, nuk kishin dijeni mbi vendimmarjen, edhe pse 
sipas pikës 8.4, të Udhëzimit nr. 13, datë 18.10.2019 “Metodologjia e Kontrollit në 
Magazinat Fiskale të Prodhimit, Perpunimit dhe Stokimit të Produkteve të Akcizës”, në 
dosjen e kontrollit duhet të jetë pjesë edhe Vendimi i Degës Doganore. 
Nisur nga mangësitë e mësipërme në dosjet e kontrollit, grupi i auditimi i KLSH, me anë të 
emaileve të datës 22.07.2021 dhe 02.11.2021, i ka kërkuar zyrtarisht përgjegjësve të 
sektorëve përkatës informacionin mbi vendimmarjen dhe vënien në dispozion të këtyre 
vendimeve nëse ka të tilla. 
Përfaqësuesit e DPD, pretendojnë se kjo kërkesë e grupit të auditimit të KLSH, ju është bërë 
me dijeni në rrugë zyrtare Degëve Doganore përkatëse, por që informacioni nuk është vënë 
në dispozicion nga këta të fundit, edhe pse në zbatim të nenit 276, të Kodit Doganor, e kanë 
për detyrim njoftimin e instancave drejtuese për vendimmarrjen. 
Për sa më sipër, në mungesë të dosjes së plotë të kontrolleve dhe informacionit mbi 
vendimmarrjen për këto kontrolle (sipas rasteve të cituara përgjatë këtij Akt-Konstatimi), 
grupi i auditimit të KLSH i ka cilësuar të ardhura të munguara vlerat e rezultuara nga këto 
kontrolle doganore. 
 
Përsa është trajtuar në këtë pikë të Raportit Përfundimtar të Auditimit, është mbajtur 
Akt Konstatimi nr. 2, datë 12.11.2021, protokolluar në DPD me nr. 20344, datë 
12.11.2021, si dhe trajtuar në pikën 2, faqe 24-114 të PRA. Mbi këto akt konstatime, 
janë paraqitur observacionet e listuara në tabelën e mëposhtme, të trajtuara në 
Projekt Raport. Ndërkohë që janë paraqitur observacione të tjera mbi Projekt 
Raportin e Auditimit, të listuara në tabelën e mëposhtme dhe të trajtuara në vijim.  
 
Në lidhje më Aktkonstatimin nr. 2, datë 12.11.2021, si dhe Projekt Raportin e Auditimit 
nr. 511/135, datë 09.12.2021, janë paraqitur observacionet si më poshtë: 
 
 

Nr. 
 

Observacione Observuesi 
Numër Datë  

1 511/56 18.11.2021 F.H 
2 511/59 19.11.2021 D.S 
3 511/63 22.11.2021 A.G 
4 511/65 22.11.2021 L.H 
5 511/67 22.11.2021 B.K 
6 511/70 22.11.2021 A.B  
7 511/72 24.11.2021 A.Z 
8 511/73 24.11.2021 E.K 
9 511/74 24.11.2021 E.X 
10 511/87 24.11.2021 P.D 
11 511/89 24.11.2021 A.L 
12 511/90 24.11.2021 O.K 
13 511/100 24.11.2021 D.B 
14 511/116 24.11.2021 Y.H 
15 511/118 25.11.2021 K.V 
16 511/128 25.11.2021 A.G 
17 511/130 01.12.2021 S.G 
18 511/132 01.12.2021 A.G, Y.K, I.B 
19 511/137 20.12.2021 E.V 
20 511/142 22.12.2021 S.G, D.S 
21 511/144 31.12.2021 A. B 
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Në përgjigje të observacionit të dërguar me shkresën nr. 22070/1 prot., datë 15.12.2021, 
protokolluar në KLSH me nr. 511/137, datë 17.12.2021, mbi Projektraportin e Auditimit, 
dërguar nga znj. E.V, sqarojmë si më poshtë vijon: 
Pretendimi i subjektit: Dosja në fjalë është administruar nga përgjegjësi i grupit i miratuar 
sipas planit të punës. Si anëtare të grupit nuk na është caktuar administrimi dhe arkivimi i 
dosjes. Me sa jam në dijeni praktika dhe gjithë dokumentacioni zyrtar për këtë dosje, ndodhet 
në Arkivën e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave. 
Në muajin mars 2019 jam informuar nga Përgjegjësja e Sektorit në detyrë në atë periudhë Zj. 
A.G, se kjo praktikë është përcjellë për ndjekje të mëtejshme në Drejtorinë e Hetimit, në 
Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave, me shkresë Nr., prot 26469/2, date 05.03.2019 me 
lëndë “Kërkesë për hetim të mëtejshëm”. 
Me datë 07.05.2019, unë kam marrë detyrën si Përgjegjëse e Sektorit të Produkteve të 
Cigareve dhe Pijeve Alkoolike. Zj. A.G përgjegjëse e këtij sektori, është transferuar me 
detyrën si Përgjegjëse e Sektorit të Pajisjeve Matëse dhe Linjave Teknologjike, pjesë e 
Drejtorisë së Kontrollit të Akcizës dhe Paszhdoganimit dhe gjithashtu pjesë e Departamentit 
të Akcizës dhe Paszhdoganimit. 
Pavarësisht pozicionit të ri të punës Zj. G..., ka qenë pjesë e drejtorisë, e departamentit, si dhe 
përgjegjëse e grupit të punës për arsye sepse nuk ka asnjë dokument zyrtar që zj. Gorenca të 
jetë zëvendësuar nga dikush tjetër. 
Duhet të theksoj se nuk kam asnjë dokument zyrtar ku të më jetë adresuar nga eprorët, pas 
përfundimit të trajtimit nga Drejtoria e Hetimit, ndjekja e çështjes prej meje, e për rrjedhojë 
edhe kompletimin e arkivimin e dosjes. Pra, prezumohet që çështja vijon të jetë nën hetim 
nga Drejtoria e Hetimit në DPD, dhe për sa kohë çështja është nën hetim nga strukturat e tjera 
të DPD nuk mund të vijohej me evadimin e materialit. 
Qëndrimi i grupit të auditimit: Në lidhje me pretendimet e juaja për këtë çështje sqarojmë 
si më poshtë vijon: 
Së pari, pretendimi juaj se dosja është në arkivën e DPD-së, nuk qëndron për arsye se nga 
auditimi u konstatua se kjo dosje nuk është në arkivën e DPD`së. 
Së dyti, pretendimi juaj se dosja në fjalë është administruar nga përgjegjësi i grupit i miratuar 
sipas planit të punës dhe juve si anëtare të grupit nuk na është caktuar administrimi dhe 
arkivimi i dosjes, nuk qëndron për arsye se është i provuar nga ana dokumentare. E 
konkretisht ju nuk provoni se ju si grup pune ja keni dorëzuar dosjen (pjesën tuaj) 
përgjegjësit të grupit të kontrollit. 
Së treti, edhe pse keni kryer lëvizje të detyrave funksionale, ju duhet të kishit kryer dorëzimin 
e punës së mëparshme përpara se të merrni detyrën e re. 
Për sa më sipër, pretendimet e juaja nuk qëndrojnë. 
Pretendimi i subjektit: Në planin e punës Planin e Punës 26469 prot., datë 12.11.2018, unë 
kam qenë në cilesinë e anëtarit të grupit dhe përgjegjëse grupi ka qenë Përgjegjësja e Sektorit 
në detyre në atë periudhe Zj. A.G. 
Si pjesë e grupit të punës më lejoni t`ju informoj se kam kryer me përpikmëri detyrën e 
ngarkuar nga eprorët në zbatim të ligjit dhe dispozitave në fuqi, duke përgatitur dhe dorëzuar 
informacionin për shefin e departamentit. 
Qëndrimi i grupit të auditimit: Pretendimi juaj nuk qëndron për arsye se nuk është i provuar 
nga ana dokumentare. Konkretisht, në mungesë të dosjes së kontrollit është e pamundur 
verifikimi i faktit nëse ju i keni kryer ose jo me përpikmëri detyrat e juaja funksionale. 
 
Pretendimi i subjektit: Në shkelje të pikës 33, kreu 2 të VKM nr. 242 datë 18.03.2015, 
ndryshuar me VKM nr. 748 datë 19.12.2018 ku citohet “...Nëpunësi Civil që emërohet 
procedurës paralele detyrohet të nëpërmjet bëjë dorërimet në pozicionin e mëparshëm të 
punës brenda 5(pesë) ditëve pune.. “, si dhe në shkelje të pikës 13 të Udhëzim Nr. 30 Datë 
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27.12.2011 “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik” të Ministrisë së 
Financave dhe Ekonomisë dhe Normën Nr. 8 Tekniko-Profesionale dhe metodologjike të 
shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë, të Drejtorisë së Përgjithshme e Arkivave, nuk 
ka kryer dorëzimin e detyrës. 
Në email-in e datës 03.06.2019 (të cilin e gjeni bashkëlidhur), që pretendohet si dorëzim 
detyre nga ana e Zj.G...) është një email që nuk shprehet asgjë përveç një tabele bosh në 
formatin xls dhe kërkesës për të plotësuar tabelën me numra protokolli dhe data të 
kontrolleve, të cilat vetë Zj.G...i dispononte pasi kishte ushtruar detyrën si Përgjegjëse 
Sektori të Produkteve të Cigareve dhe Pijeve Alkoolike për vitin 2018. Pra, këto të dhëna 
duhet të diponoheshin nga ajo dhe jo nga unë. 
Qëndrimi i grupit të auditimit: Pretendimi juaj se nuk është kryer dorëzimi i detyrës 
qëndron dhe një fakt të tillë është konstatuar dhe nga grupi i auditimit. Por ky dorëzim detyre 
nuk është kryer nga asnjëra palë. 
 
Pretendimi i subjektit: Në përfundim sa sipër, në kushtet kur praktika që pretendohet se 
duhej të ndiqej dhe mbyllej nga ana ime është administruar dhe ndjekur nga përgjegjësi i 
grupit Zj. A.G, si dhe nuk më është caktuar mua si anëtare e grupit për të ndjekur dhe 
arkivuar, si dhe me marrjen e detyrës së Përgjegjëses se Sektorit te Produkteve të Cigareve 
dhe Pijeve Alkoolike nuk më është dorëzuar detyra nga ish Përgjegjësja apo adresuar nga 
eprorët, e gjykoj të padrejtë dhe të pabazuar ngarkimin tim me përgjegjësi për këtë çështje. 
Qëndrimi i grupit të auditimit: Për sa më sipër, pretendimet e juaja nuk qëndrojnë për arsye 
se janë të paargumentuara nga ana dokumentare e ligjore. 
 
Në përgjigje të observacionit të dërguar me shkresën nr. 22070/5 prot., datë 20.12.2021, 
protokolluar në KLSH me nr. 511/142, datë 22.12.2021, mbi Projektraportin e Auditimit, 
dërguar nga z. D.S dhe z. S.G, sqarojmë si më poshtë vijon: 
 
Pretendimi i subjektit: Në lidhje me dosjen e kontrollit sipas Program Kontrollit nr. 2531 datë 
14.10.2019 e subjektit « E....me NIPT O.... me adresë Dajt-Tiranë... 
Qëndrimi i grupit të auditimit: Pretendimi juaj nuk qëndron me të njëjtat argumentime të 
dhëna në përgjigje të observacioneve të Akt-Konstatimit, për arsye se nuk keni paraqitur 
prova dhe argumente ligjore shtesë. 
Pretendimi i subjektit: Në lidhje me dosjen e kontrollit sipas Program Kontrollit nr. 17733 
datë 08.07.2019 e subjektit "N.G" me NIPT L.... me adresë Kamëz - Tiranë. 
Qëndrimi i grupit të auditimit: Pretendimi juaj nuk qëndron me të njëjtat argumentime të 
dhëna në përgjigje të observacioneve të Akt-Konstatimit, për arsye se nuk keni paraqitur 
prova dhe argumente ligjore shtesë. 
Pretendimi i subjektit: Në lidhje me dosjen e kontrollit sipas Program Kontrollit nr. 25233 
datë 02.10.2019 e subjektit "K.O" sha me Nipt J... me adresë Rruga A.N, Lagjja 14 Durrës. 
Qëndrimi i grupit të auditimit: Pretendimi juaj nuk qëndron me të njëjtat argumentime të 
dhëna në përgjigje të observacioneve të Akt-Konstatimit, për arsye se nuk keni paraqitur 
prova dhe argumente ligjore shtesë. 
Në përgjigje të observacioneve të protokolluar në KLSH me nr. 511/144 prot., datë 
31.12.2021 dhe 511/148 prot., datë 31.12.2021 mbi Projektraportin e Auditimit, dërguar nga 
z. A.B dhe A.G, sqarojmë si më poshtë vijon: 
Pretendimi i subjektit: Për pjesën e konstatimeve që nuk është vlerësuar dhe nuk është 
marrë në konsideratë nga ana juaj në Projekt Raport, riparashtroj komentet dhe shpjegimet.. 
Qëndrimi i grupit të auditimit: Observacioni nuk merret në konsideratë pasi nuk janë 
paraqitur fakte apo argumente shtesë nga ato të paraqitura në observacionet e bëra ndaj akt-
konstatimit dhe trajtuar në Projektraport. 



87 
 

 
Titulli i gjetjes: Të ardhura të munguara nga akciza 

Situata: 

Nga auditimi i përputhshmërisë së procedurave të ndjekura nga 
Drejtoria e Kontrolleve të Akcizës dhe Paszhdoganimit 
(aposteriori), referuar kërkesave të kuadrit rregullator në fuqi, në 30 
raste u konstatuan të ardhura të munguara në vlerën 14,018,646 mijë 
lekë, të cilat përbëhen nga detyrime doganore në vlerën 3,522,156 
mijë lekë dhe penalitete në vlerën 10,496,491 mijë lekë. 

Kriteri: Ligji nr. 61/2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar dhe aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij. 

Ndikimi/Efekti: Të ardhura të munguara në vlerën 14,018,646 mijë lekë 

Shkaku: 
Mos evadimi i kontrolleve; 
Mungesa e vendimmarjes për kontrollet e ushtruara; 
Mos evidentimi i plotë i mangësive në kontrollet e ushtruara; etj. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

Nga Drejtori i Përgjithshëm i Doganave, të kërkohet në mënyrë 
ligjore duke ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i 
vlerës 14,018,646 mijë lekë, nga subjektet e identifikuar në pikën 
B.3, të këtij Raporti Auditimi. 

 
Titulli i gjetjes: Mungesa e databazës për kontrollet e ushtruara 

Situata: 

Nga auditimi i përputhshmërisë së procedurave të ndjekura nga 
Drejtoria e Kontrolleve të Akcizës dhe Paszhdoganimit 
(aposteriori), referuar kërkesave të kuadrit rregullator në fuqi, u 
konstatua se Drejtoria e Kontrollit të Akzicës dhe Paszhdoganimit, 
nuk ka një databazë të përditësuar e të plotësuar me të gjitha 
kontrollet që ushtron kjo drejtori, ndjekjen e këtyre kontrolleve, 
vendimeve unifikuese të struktuara, masat e marra, etj. 

Kriteri: Rregullorja e brendshme 

Ndikimi/Efekti: Mungesa e informacionit të plotë dhe të saktë mbi kontrollet e 
ushtruara 

Shkaku: Mos hartimi i saj nga Drejtoria e Kontrolleve të Akcizës dhe 
Paszhdoganimit (Aposteriori) 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

Nga Drejtori i Përgjithshëm i Doganave dhe Drejtori i Drejtorisë së 
Kontrolleve të Akcizës dhe Paszhdoganimit (Aposteriori), të merren 
masa për të krijuar dhe përditësuar në mënyrë të vazhdueshme 
databazën mbi të të gjitha kontrollet që ushtron kjo drejtori, 
databazë e cila duhet të përfshijë por jo kufizohet në të dhënat mbi 
ecurinë e kontrollit, masat e marra, vendimet e Degës Doganore 
përkatëse, masat e marra për ndjekjen e këtyre kontrolleve, 
vendimet unifikuese të struktuara, etj. 

 
Titulli i gjetjes: Mos dorëzim i detyrës 

Situata: 

Nga auditimi i Drejtorisë së Kontrolleve të Akcizës dhe 
Paszhdoganimit (Aposteriori), konstatohet se strukturat drejtuese të 
kësaj drejtorie kanë pësuar ndryshime të shpeshta për periudhën 
objekt auditimi (drejtori ka ndryshuar 3 herë, gjithashtu edhe 
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përgjegjësit e sektorit kanë ndryshuar të gjithë), por në asnjë rast 
nuk është dokumentuar dorëzimi i detyrave nga punonjësit e 
transferuar/larguar dhe marrja e detyrës nga punonjësit e emëruar. 

Kriteri: 

Rregullorja e Brendshme të Administratës Doganore e miratuar me 
Urdhrin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 146, datë 
07.05.2018; 
Udhëzimi i Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për 
menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”; 
VKM nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në 
kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar; 
VKM nr. 124, datë 17.2.2016 “Për pezullimin dhe lirimin nga 
shërbimi civil”. 

Ndikimi/Efekti: 
Mos dorëzim i detyrës, mangësi në dosjen e kontrolleve, mos 
evadim i kontrolleve, mungesë vendimmarrje për kontrollet e 
ushtruara, etj. 

Shkaku: Mungesa e kërkesës së llogarisë nga strukturat drejtuese. 
Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

Nga Drejtori i Përgjithshëm i Doganave dhe Drejtori i Drejtorisë së 
Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, të merren masa që për çdo rast 
të kryhet dhe dokumentohet dorëzimi i detyrave nga punonjësit e 
larguar/transferuar, si dhe të merren masa që për rastet kur dorëzimi 
i detyrës nuk kryhet, të mos i dorëzohet libreza e punës punonjësve 
të larguar ose të mos kryhet emërimi në detyrën e re për punonjësit e 
transferuar. 

 
 

Titulli i gjetjes: Mangësi në dokumentacionin e dosjeve të kontrollit 

Situata: 

Nga auditimi i dosjeve fizike të kontrolleve të përzgjedhura, u 
konstatua se: 
-Në të gjitha rastet në dosjen fizike të gjendur në DPD, nuk gjendej 
vendimi i marrë nga Dega Doganore përkatëse. 
-Në disa raste u konstatua tejkalim i afateve ligjore të përcaktuara në 
kryerjen e kontrollit dhe vendimmarrjen e strukturave drejtuese. 

Kriteri: 

Udhëzimi nr. 13, datë 18.10.2019 “Metodologjia e Kontrollit në 
Magazinat Fiskale të Prodhimit, Përpunimit dhe Stokimit të 
Produkteve të Akcizës”; 
Ligji nr. 102/2014 datë 31.7.2014 “Kodi doganor i Republikës së 
Shqipërisë”, i ndryshuar. 

Ndikimi/Efekti: Mungesë informacioni mbi dosjen e kontrollit 

Shkaku: 
Mos dorëzim i informacionit nga Degët Doganore, mos dhënia 
rëndësi nga grupet e kontrollit, mos kërkimi i llogarisë nga 
strukturat drejtuese, etj. 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandimi: 

-Nga Drejtori i Përgjithshëm i Doganave dhe Drejtori i Drejtorisë së 
Kontrolleve të Akcizës dhe Paszhdoganimit (Aposteriori), të merren 
masa që dosjet e kontrollit të plotësohen me të gjithë 
dokumentacionit përkatës sipas Udhëzimit nr. 13, datë 18.10.2019 
“Metodologjia e Kontrollit në Magazinat Fiskale të Prodhimit, 
Perpunimit dhe Stokimit të Produkteve të Akcizës”. 
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-Nga Zyra e Sekretari/Protokollit dhe Arkivës, të merren masa që 
dosjet e kontrollit të cilat kanë mangësi në dokumentacionin e 
kërkuar sipas Udhëzimit nr. 13, datë 18.10.2019 “Metodologjia e 
Kontrollit në Magazinat Fiskale të Prodhimit, Perpunimit dhe 
Stokimit të Produkteve të Akcizës”, këto dosje të mos merren në 
dorëzim dhe ti kthehen dorëzuesve për plotësimin e dosjeve me 
dokumentacionin e kërkuar. 
-Nga Drejtori i Përgjithshëm i Doganave të merren masa për ti 
kushtuar vëmendje procesit të kontrolleve të ushtruara nga Drejtoria 
e Kontrolleve të Akcizës dhe Paszhdoganimit (Aposteriori), për 
arsye se në shumë raste ky proces është shoqëruar me mangësi të 
shumta. 

 
 
 

Titulli i gjetjes: Humbja e dosjes fizike të kontrollit 

Situata: 

Në një rast, dosja e kontrollit e miratuar me Planin e Punës nr. 
26469 prot., datë 12.11.2018, dosja fizike e këtij kontrolli nuk u vu 
në dispozicion të grupit të auditimit të KLSH, për arsye se sipas 
pretendimeve të subjektit, dosja fizike nuk egzistonte në 
institucionin e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave (konktretisht 
nga Sektori i Produkteve të Cigareve dhe Pijeve Alkolike). Duke 
qenë se dosja nuk është evaduar, në Arkivën e institucionit të DPD, 
u gjetën vetëm shkresat: 
-Plani i Punës nr. 26469 prot., datë 12.11.2018. 
-Shkresa nr. 26469/1 prot., datë 04.03.2019 “Info lidhur me 
kontrollin e stokut të pullave DHL”. 
-Shkresa nr. 26469/2 prot., datë 5.3.2019 “Kërkesë për hetim të 
mëtejshëm”. 
Në mungesë të dosjes fizike, nga auditimi i shkresave të 
sipërcituara, si dhe informacionit të vënë në dispozicion për këtë 
çështje, konstatohet se ky kontroll nuk është evaduar plotësisht, në 
kundërshtim me Udhëzimin nr. 13, datë 18.10.2019 “Për 
Metodologjinë e kontrollit në magazinat fiskale të prodhimit, 
përpunimit dhe stokimit të produkteve të Akcizës”, pika 8.5. 
Nga mos evadimi i kësaj procedure si rezultat i “zhdukjes” së dosjes 
fizike,, nuk janë llogaritur detyrimet për të gjitha diferencat sikurse 
parashikohet në nenin 94/1, të ligjit 61/2012 “Për Akcizat në 
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar: 
-Për operatorin G...2006, për diferencën prej 150,046 copë pulla 
mangut për të cilat korrespondojnë 3,000,920 fije cigare, bazuar në 
nenin 86.3 dhe 94/1 të 61/2012 “Për Akcizat në Republikën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar, i ngarkohen detyrimet doganore në vlerën 
72,022,080 lekë, nga të cilat 18,005,520 lekë detyrim doganor dhe 
54,016,560 lekë penalitet. 
-Për operatorin E. I.G për diferencën prej 324,851 copë pulla 
mangut për të cilat korrespondojnë 6,497,020 fije cigare, bazuar në 
nenin 86.3 dhe 94/1 të 61/2012 “Për Akcizat ne Republikën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar, i ngarkohen detyrimet doganore në vlerën 
155,928,480 lekë, nga të cilat 38,982,120 lekë detyrim doganor dhe 
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116,946,360 lekë penalitet. 
-Për operatorin B.M.T për diferencën prej 439,609 copë pulla tepër 
për të cilat korrespondojnë 8 792 180 fije cigare, bazuar në nenin 
86.3 dhe 94/1 të 61/2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë”, 
i ndryshuar, i ngarkohen detyrimet doganore në vlerën 211,012,320 
lekë, nga të cilat 52,753,080 lekë detyrim doganor dhe 158,259,240 
lekë penalitet. 

Kriteri: 

Ligji nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat”, i ndryshuar; 
Norma nr. 8 Tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit 
arkivor në Republikën e Shqipërisë, të miratuar nga Drejtoria e 
Përgjithshme e Arkivave; 
Ligji nr. 102/2014 datë 31.7.2014 “Kodi doganor i Republikës së 
Shqipërisë”, i ndryshuar; 
Ligjin nr. 61/2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar. 

Ndikimi/Efekti: Të ardhura të munguara në vlerën 438,963 mijë lekë si rezultat i 
mos evadimit të praktikës 

Shkaku: “Humbja” e dosjet nga strukturat e DPD 
Rëndësia: E Lartë 

Rekomandimi: 

-Nga Drejtori i Përgjithshëm i Doganave dhe Departamenti Teknik i 
Akcizës dhe Procedurave Doganore, të merren masa për evadimin e 
dosjes së kontrollit të miratuar me Planin e Punës nr. 26469 prot., 
datë 12.11.2018. 
-Nga Drejtori i Përgjithshëm i Doganave dhe Departamenti Teknik i 
Akcizës dhe Procedurave Doganore, të merren masa për ngritjen e 
një grupi punë të veçantë, i cili të kryerjë hetime të thelluara rreth 
veprimeve dhe mosveprimeve të të gjithë strukturave të përfshirë në 
procedurën e kontrollit të miratuar me Planin e Punës, me qëllim 
evidentimin e përgjegjësive administrative dhe/ose penale të 
punonjësve të Administratës Doganore. 

 
 
III.2.3 Auditimi i përputhshmërisë së procedurave të ndjekura nga Drejtoria e 
Kontrolleve të Akcizës dhe Paszhdoganimit (Aposteriori), referuar kërkesave të kuadrit 
rregullator në fuqi. 
III.3.4 Auditimi i përputhshmërisë së procedurave të ndjekura nga Drejtoria e 
Kontrolleve të Akcizës dhe Paszhdoganimit (Aposteriori), referuar kërkesave të kuadrit 
rregullator në fuqi. 
Në zbatim të gërmës B, pika 3 dhe 4, të programit të auditimit nr. 511/1 Prot., datë 
14.05.2021, i ndryshuar, për periudhën 01.01.2019 – 31.12.2020, u shqyrtua dokumentacioni 
si më poshtë: 
1. Sistemi elektronik ORACLE i të dhënave për deklaratat doganore IM4 të përpunuara në 
Degët e Doganore, ku grupi i auditimit përzgjodhi si kriter vlerësimi: vlerat më të larta; 
mallrat që importohen më shpesh dhe me ndikim në të ardhurat; mallrat që kuotohen në 
bursë; mallrat e trajtuar me origjinë preferenciale; artikujt e importuar nga NEU (kryesisht 
Kina); mallrat e përdorur; si dhe mallrat nga magazina doganore të hedhur për qarkullim të 
lirë, duke synuar që të mbulohej e gjithë periudha e programuar, pa krijuar mbivendosje me 
strukturat e tjera kontrolluese. 
2. Dokumentacioni tregtar elektronik i praktikave doganore me artikuj të njëjtë nga e njëjta 
origjinë deklaruar dhe transaktuar me çmime të ndryshme, për të cilët nga SVQ apo SKAO 
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nuk është ndjekur i njëjti kriter apo standard vlerësimi, të cilat janë përzgjedhur dhe vlerësuar 
me rrisk të përpunuara në këtë degë doganore;  
3. Dosjet e subjekteve të cilët operojnë me transaksion pranë degëve doganore 
4. Përditësimin e të dhënave (të dhënat e bursës), për artikujt e kuotuar në bursë të vëna në 
dispozicion nga Drejtoria e Politikave të Vlerësimit Doganor. 
 
I. Auditimi i dokumentacionit bashkëlidhur praktikave doganore IM4 në lidhje me 
vlerësimin doganor të mallrave, përpunuar nga: Sektori i Vlerësimit në Qendër (SVQ), 
si dhe Sektori i Kontrollit Aposterior Operativ (SKAO), pranë DPD.  
 
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të praktikave doganore në lidhje me vlerësimin doganor të 
mallrave, gjatë procedurave të zhdoganimit të cilat janë vlerësuar me rrisk në bazë të 
metodave të ekzaminimit kryq, rishikimit analitik, shqyrtimit të dokumentacionit, shqyrtimit 
të të dhënave të internetit nëpërmjet kodit dhe përshkrimit të artikullit, metodën e krahasimit 
të mallrave të njëjtë të deklaruar brenda të njëjtës degë doganore por jo vetëm, si dhe një 
kombinim teknikash: si shqyrtimi i dokumenteve justifikuese, krahasimi me dokumentet bazë 
dhe ekzaminimi analitik (auditimi i vërtetësisë, rakordimet, krahasimet), konstatohet që për 
rastet e trajtuara në këtë Akt Konstatimi,nuk janë zbatuar përcaktimet ligjore të bëra në 
legjislacionin doganor, si dhe Udhëzimin nr. 3, datë 23.01.2018 të Ministrisë së 
Financave dhe Ekonomisë “Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, 
konkretisht: 
Referuar nenit 67, pika 1, gërma “d/i”, të Ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi 
Doganor i Republikës së Shqipërisë”, në të përcaktohet qartë që: 

1. Në përcaktimin e vlerës së transaksionit sipas nenit 66, çmimit realisht të paguar ose për 
 t’u paguar për mallrat e importuara i duhen shtuar: d) kostot e mëposhtme, deri në vendin e 
 hyrjes në territorin doganor të Republikës së Shqipërisë, si: i) kostot e transportit e të  
 sigurimit për mallrat e importuara; 

Referuar nenit 171, pika 2, të Ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i 
Republikës së Shqipërisë”, në të përcaktohet qartë që: 

Për qëllime të pikës 1, kur një deklaratë doganore mbulon dy ose më shumë artikuj, të 
dhënat për secilin artikull konsiderohen sikur përbëjnë deklarata të veçanta doganore. 
Referuar nenit 70, pika 2, shkronja “a” dhe “b”, të Ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi 
Doganor i Republikës së Shqipërisë”, në të përcaktohet qartë që: 

Vlera doganore, sipas pikës 1, është:  
a) vlera e transaktuar e mallrave identike të shitura për eksport drejt Republikës së 
Shqipërisë dhe të eksportuara në ose afërsisht të njëjtën kohë me mallrat që po vlerësohen; 
b) vlera e transaktuar e mallrave të ngjashme, të shitura për eksport drejt Republikës së 
Shqipërisë dhe të eksportuara në ose afërsisht të njëjtën kohë me mallrat që po vlerësohen; 

 

Referuar nenit 70, pika 3 të Ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës 
së Shqipërisë”, në të përcaktohet qartë që: 

Kur vlera doganore nuk mund të përcaktohet sipas pikës 1, të këtij neni, ajo përcaktohet në 
bazë të të dhënave të disponueshme në territorin doganor të Republikës së Shqipërisë.  
 
Referuar shkresës së Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave nr. 779 prot., datë 16.01.2013 
“Mbi rishikimin e disa indikatoreve kontrolli shtese ne vleresimin doganor te mallrave me 
origjine nga vendet jashte BE/NEU”, në të përcaktohet qartë që:  

Me qëllimin vlerësimin më të mirë dhe real të disa grup -mallrave me origjine nga NEU për 
verifikim në raporte të vlerës me peshën e këtyre mallrave (Lekë/kg në inkotermin CIF) 
URDHËROJ:  
Artikulli “Veshje këmbe”klasifikuar në kreun *64* të NKM është jo më pak se 1000 lekë/kg 
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CIF 
Artikulli “Pëlhurat”klasifikuar në kreun *60* të NKM është jo më pak se 450 lekë/kg CIF 
Referuar pikës 7, të Udhëzimit nr. 3, datë 23.01.2018të Ministrisë së Financave dhe 
Ekonomisë “Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, në të përcaktohet qartë që: 

Profilizimi i riskut në vlerësimin doganor Indikatorët që mund të evidentojnë një shqyrtim 
më të thelluar të vlerës doganore, mund të jenë:  
- Ekziston një ndryshim i dukshëm midis vlerës së deklaruar dhe çmimeve të Database-it 
Kombëtar të Vlerësimit apo të të dhënave të disponueshme për artikujt që përditësohen nga 
bursat apo agjenci ndërkombëtare. 
- Ka çmime të ndryshme të deklaruara për të njëjtin produkt, nga furnizues/origjina të 
njëjta/ngjashme. 
- Vendi i origjinës/lëvrimit me risk: Azisë, Lindjes së Largët, vendeve arabe, zonave të lira 
(zona off-shore), Amerika Latine. 
 - Vendi i origjinës ndryshon nga vendi nga ku transportohet/lëvrohet malli.  
- Përmbajtja e faturave nga i njëjti furnizues paraqet luhatje jo të zakonshme.  
- Përfshihen shitjet e njëpasnjëshme (zinxhir shitjesh). 
- Ekziston një tregtar ose një kompani e tretë (agjenti blerës) i përfshirë në transaksione. 
- Mallrat vijnë nga një vend pa marrëveshje të asistencës reciproke me vendin tonë ose nga 
ku është e vështirë për të marrë informacion.  
- Vendi i ngarkimit nuk korrespondon me vendin e adresën e eksportuesit.  
- Ekziston një ndryshim i dukshëm midis çmimit të deklaruar me çmimet nga publikime në 
tregje të ndryshme. 
- Vlera e produktit nuk mund të jetë më e ulët se vlera e lëndës së parë me të cilën është 
prodhuar.  
 
Referuar pikës 10, shkronja “h” të Udhëzimit nr. 3, datë 23.01.2018të Ministrisë së Financave 
dhe Ekonomisë “Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, në të përcaktohet qartë 
që: 

Kur importohen mallra të përdorura dhe transaksioni i paraqitur nuk justifikon gjendjen e 
tyre, nga dega doganore apo strukturat e posaçme, ngrihet “grup vlerësimi”, që merr në 
konsideratë sipas rastit, vitin e prodhimit, shkallën e amortizimit, gjendjen reale të tyre etj., 
por jo më pak se 40% të vlerës të mallit të ri.  
 
Referuar Urdhrit nr. 779 prot, datë 16.01.2013 të DPD "Mbi rishikimin e disa indikatorëve 
kontrolli shtesë në vlerësimin doganor të mallrave me origjinë nga vendet jashtë BE/NEU", 
në të përcaktohet qartë që: 
Në rast se gjatë deklarimit të këtyre mallrave në doganë konstatohen raporte më të ulëta se 
sa indikatorët e kontrollit shtesë sipas tabelës së mësipërme, strukturat e degës doganore të 
kryejnë të gjitha ndërhyrjet e nevojshme, përfshi edhe kontrollin e detajuar fizik me qëllim që 
të shmangen anomalitë e mundshme në vlerësimin doganor të mallrave dhe sidomos të vlerës 
së mallrave me peshën e tyre.   
 
Nga auditimi u konstatua se: 
Sistemi i vlerësimit doganor në elementët e tij të vlerës, klasifikimit tarifor, origjinës, ofron 
siguri. Ka një mbikëqyrje periodike nga strukturat e tjera monitoruese brenda sistemit 
doganor. Nga ana e Sektorit të Vlerësimit Doganor në Qendër (SVQ), si dhe nga ana e 
sektorit të kontrollit aposterior operativ (SKAO), ishin aplikuar të gjitha metodat e vlerësimit 
doganor, kjo në varësi të praktikave doganore dhe dokumentacionit që shoqëronte ato. Nga të 
dhënat e gjeneruar nga sistemi rezulton se metoda më e përdorur është ajo e transaksionit. 
Gjatë auditimit, u konstatua se një numër i konsiderueshëm i praktikave, që vijnë nga vendet 
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e Bashkimit Europian, ishin të pajisura me deklarata eksporti, kontratë midis palëve, si dhe të 
shoqëruara me dërgesë bankare, çfarë ndikon në përcaktimin e saktë të vlerës doganore. Në 
mjaft raste vlerat e transaksionit, ishin më të larta se vlerat e të dhënave të disponueshme, por 
paralelisht ka dhe një sërë rastesh kur vlerat e deklaruara ishin më të ulta se vlerat referuese, 
por dokumentacioni bashkëngjitur justifikonte metodën e vlerësimit të aplikuar. Grupi i 
auditimit konstaton se metoda alternative e vlerësimit, zënë një përqindje të ulët në totalin e 
artikujve të zhdoganuar, ndërkohë që duhej t’iu jepej më prioritet, me qëllim standardizimin e 
procedurave të shqyrtimit të vlerës së mallit për të evituar arbitraritetin, abuzivitetin dhe 
pabarazinë që mund të krijohet në rastet kur dokumentacioni i bashkëngjitur praktikave 
doganore nuk e justifikon metodën e transaksionit.  
Nga auditimi u konstatua që është pranuar transaksioni dhe për raste kur vlerat e artikujve 
kanë qenë nën referencë, edhe pse dokumentacioni bashkëngjitur praktikave doganore nuk 
justifikonte metodën e përdorur. U konstatua që është bërë ndërhyrje duke mos e pranuar 
transaksionin por masa e ndërhyrjes nuk ka qenë në nivelet e operatorëve të tjerë për të njëjtin 
artikull nga e njëjta origjinë. Gjatë auditimit janë përdorur metodat e ekzaminimit kryq, 
rishikimit analitik, shqyrtimit të dokumentacionit, metoda e krahasimit të mallrave të njëjtë të 
deklaruar brenda të njëjtës degë doganore por jo vetëm, si dhe një kombinim teknikash: si 
shqyrtimi i dokumentave justifikuese dhe krahasimi me dokumentin bazë dhe ekzaminimi 
analitik (auditimi i vërtetësisë, rakordimet, krahasimet).  
- Nga shqyrtimi i dokumentacionit bashkëlidhur praktikave doganore IM4 të artikujve të 
ndryshëm në kodet përkatëse tarifore të NKM u konstatua se: bazuar në të dhënat e sistemit 
ORACLE; në dokumentacionin bashkëlidhur praktikave doganore, në notat shpjeguese të 
NKM, si dhe shfrytëzimit të të dhënave të internetit lidhur me mallrat e deklaruara, disa 
praktika doganore rezultojnë me keqklasifikim të kodit tarifor të artikujve të importuar, me 
pasojë shmangien e detyrimeve doganore. Nga ana e Sektorit të Vlerësimit Doganor në 
Qendër (SQV), Sektorit të Kontrollit Aposterior Operativ (SKAO), si dhe  agjencitë doganore 
pranë degëve doganore, artikujt janë keqklasifikuar me pasojë shmangien e detyrimeve 
doganore, veprime këto, në shkelje të nenit 250.1/a, 251.1 dhe 256.1/a të KD.  
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave me qëllim funksionimin në mënyrë sa më efikase të 
procesit të menaxhimit të riskut në përgjithësi dhe në funksion të marrjes së vendimeve 
operative, të argumentuara dhe transparente, pa cënuar cilësinë e kontrollit dhe të 
efektshmërisë, bazuar në Ligjin nr. 102/2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, 
VKM- nr. 919, datë 29.12.2014 “Për miratimin  e dispozitave zbatuese të Ligjit nr.102/2014, 
date 31.7.2014” dhe Manualit Udhëzues “Mbi menaxhimin e riskut dhe të drejtën e kontrollit  
bazuar në analizën e riskut” ka krijuar Komisionin e Menaxhimit të Riskut. KMR, mbi bazën 
e propozimeve të Drejtorisë së Kontrollit Paszhdoganimit dhe/ose Drejtorisë së Analizës së 
Riskut miraton listën e subjekteve që do të kanalizohen në kanalin “Jeshil” apo kanalin 
“Blu”. Në Kanalin Blu apo Jeshil përfshihen ato subjekte që kanë një historik pozitiv të 
operimit në doganë. Mbledhja e të dhënave dhe informacioneve, shkëmbimi i informacionit 
për risqet dhe rezultatet e analizave të riskut ndërmjet administratave doganore homologe, 
monitorimi i vazhdueshëm dhe rishikimi i këtij procesi dhe i rezultateve të tij, janë element 
që përcaktojnë subjektet me historik pozitiv. 
- Gjatë auditimit të vlerësimit doganor të mallrave, ka rezultuar se për shumë nga këto 
subjekte që janë kanalizuar në kanalin “Blu” dhe “Jeshil”, nga ana e doganierëve të vlerës 
pranë SKAO apo nga ana e Inspektorëve të Kontrollit Aposterior pranë degëve doganore, nuk 
është pranuar transaksioni por është aplikuar metoda e të dhënave të disponueshme si rezultat 
i së cilës ka lindur një borxh doganor. Për arsye se subjektet nuk paraqesin mallin në doganë 
vjelja e këtij borxhi ka shumë vështirësi. Kemi një rritje të borxhit doganor për subjekte të 
kanalizuar në kanalin "Blu" dhe “Jeshil” çka pasohet nga një procedure e zgjatur njoftimesh, 
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ankimesh dhe shpallje debitorësh duke rritur ndjeshëm numrin e debitorëve dhe duke sjellë 
shqetësime në aktivitetin e përditshëm të Degëve Doganore. 
Gjatë procesit të vlerësimit, në rastet kur gjykohet se vlera doganore e transaktuar nuk 
pranohet, doganieri vlerësues duhet të ndërhyjë duke ndryshuar koeficientin në kuadratin NR 
45 të DAV, i cili bën të mundur aplikimin e saktë të vlerësimit doganor. Gjithashtu në vijim 
të mënyrës së vleresimit të përdorur doganieri vleresues duhet detyrimisht të plotësojë 
kuardatin 43 të DAV me llojin e metodës dytësore për vlerësimin doganor të përdorur sipas 
Nenit 70 të Ligjit nr.102, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i cili 
shërben si për statistikat ashtu dhe për një kontroll efikas nga të gjitha instancat aposteriori. 
- Gjatë auditimit të vlerësimit doganor të mallrave ka rezultuar se, nga ana e doganierëve të 
vlerës në rastet kur është gjykuar se vlera doganore e trasaktuar nuk pranohet, doganieri 
vleresues ka përdor metodën dytësore nga 2 deri te 6, të vlerësimit sipas Nenit 70 të Ligjit 
nr.102, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, por nuk ka plotësuar 
kutinë nr. 43 të DAV-it. i cili shërben si për statistikat ashtu dhe për një kontroll efikas nga të 
gjitha instancat aposteriori. 
- Gjatë auditimit të vlerësimit doganor të mallrave janë konstatuar vonesa në pasqyrimin e 
vendimeve në sistem nga ana e Degëve Doganore lidhur me formularët e vlerësimit, të 
përgatitur nga ana e Sektorit të Kontrollit Aposterior Operativ për deklarata të përzgjedhura 
në kanalin BLU. Këto veprime pengojnë punën gjatë procedurave të vlerësimit doganor dhe 
si pasojë sjellin përdorimin e të dhënave të gabuara gjatë përcaktimit të çmimit të mallrave 
identike/të ngjashme,mungesë të dhënash lidhur me qëndrimin zyrtar ndaj një fenomeni të 
caktuar, analiza statistikore jo të sakta lidhur me nivelin e ndërhyrjes së artikujve/mallrave 
me qëllim azhornimin e dosjes së të dhënave të disponueshme dhe databazes kombëtare të 
vlerësimit, analiza statistikore jo të sakta lidhur me nivelin e ndërhyrjes së artikujve/mallrave 
me qëllim raportimin.  
Nga auditimi i dokumentacionit bashkëlidhur praktikave doganore IM4, kryesisht me 
origjinë NEU, por edhe EU, rezultoi se:  
- Në disa raste është pranuar transaksioni edhe pse evidentohen mospërputhje të 
dokumentacionit bashkëlidhur praktikës me kërkesat e kuadrit rregullator në fuqi lidhur me 
vlerësimin e mallrave, në zbatim të neneve 65-71 të Kodit të ri Doganor si dhe indikatorëve 
të përcaktuar në pikën 2 të Sesionit I të Udhëzimit 25, datë 30.11.2007 të Ministrit të 
Financave “Për procedurat e shqyrtimit të vlerës doganore, burimet e informacionit dhe 
afatet e publikimit me të dhënat e disponueshme...”, ndryshuar me pikën 7 të Udhëzimit nr. 3, 
datë 23.01.2018të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Për vlerësimin e mallrave për 
qëllime doganore”. Në këto kushte nga ana e Sektorit të Vlerësimit Doganor në Qendër 
(SQV), si dhe nga ana e Sektorit të Kontrollit Aposterior Operativ (SKAO),me qëllim 
standartizimin e procedurave të shqyrtimit të vlerës së mallit për të evituar arbitraritetin, 
abuzivitetin dhe pabarazinë nuk duhej të pranohej transaksioni por duhej të aplikoheshin 
metodat e mëposhtme; 
- së pari“Vlerat e mallrave identike apo të ngjashme të pranuara me transaksionin në 
sistemin doganor brenda 3 muajve të fundit”, ku nga verifikimi në sistemin ORACLE, 
rezulton se çmimi për të njëjtin artikull, nga e njëjta origjinë, nga i njëjti eksportues për të 
njëjtin importues paraqitet i ndryshëm; 
- së dyti“Vlerat e mallrave të dërguara zyrtarisht nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 
si të dhëna të disponueshme etj”, ku nga verifikimi rezulton se çmimet e deklaruara dhe 
transaktuara të artikujve në sistemin ORACLE, krahasuar me çmimet e publikuara në faqen 
zyrtare të DPD dhe të miratuara nga komisioni Add-Hoc pranë Ministrisë së Financave dhe 
Urdhrit nr. 779 prot, datë 16.01.2013 të DPD "Mbi rishikimin e disa indikatorëve kontrolli 
shtesë në vlerësimin doganor të mallrave me origjinë nga vendet jashtë BE/NEU", janë 
shumë të ulëta;  



95 
 

- së treti,“Vlera e produktit nuk mund të jetë me e ulët se vlera e lëndës së parë me të cilën 
është prodhuar”, ku nga verifikimi rezulton se çmimet e deklaruara dhe transaktuara të 
artikujve në sistemin ORACLE, në disa raste janë nën çmimin e lëndës së parë;  
- së katërti,“Vendi i origjines me risk: Azise, Lindjes se Larget, Vendeve Arabe, Zonave te 
Lira (zona off-shore), Amerika Latine”, ku nga verifikimi rezulton se janë trajtuar me 
transaksion mallrat e importuar nga këto vende, të cilat përcaktohen me rrisk të lartë me të 
cilat administrate doganore nuk ka marrëveshje bashkëpunimi;  
- së pesti,“fatura nuk është lëshuar nga prodhuesi, pra vend i origjinës ndryshon nga vendi 
ku lëvrohet malli”, rezulton se nga verifikimi, transaksioni është kryer nga kompani me seli 
të ndryshme nga vendi i origjinës dhe dërgues i mallit;  
- së gjashti,“Kontrata me firmën shitëse, përmbajtja e faturave nga i njëjti furnizues paraqet 
luhatje jo të zakonshme në vlerë”, rezulton se, nga verifikimi, për importet nuk rezulton 
kontratë bashkëngjitur praktikave doganore me firmën shitëse; 
- së shtati, në asnjë rast nuk është bërë asnjë investigim lidhur me verifikimin e faturave të 
deklaruara apo verifikim aposterior nga grup i përbashkët lidhur me çmimin e produkteve në 
treg;  
 
Konkretisht, mbi rastet e vlerësimit doganor të mallrave 
 
♦ Lidhur me importin dhe deklarimin e artikullit“hurma të freskëta arabie”, deklaruar në 
kodin tarifor *08041000* të NKM, me origjinë NEU, me nivel të taksës doganore 10%, nga 
ana e doganierëve të vlerës, për praktikat doganore të paraqitura në Aneksin nr. 2, është 
pranuar transaksioni, ndonëse dokumentacioni bashkëlidhur praktikës doganore nuk plotëson 
kërkesat e Udhëzimit nr. 3 datë 23.01.2018të MFE “Për vlerësimin e mallrave për qëllime 
doganore”, pasi: 
- së pari, , subjektet nuk kanë dosje të vlerësimit të depozituar në doganë. Ka subjekte të cilat 
kanë paraqitur kontratë midis palëve, por këto kontrata nuk plotësojnë kriteret ligjore, pasi 
formalisht janë në kundërshtim me VKM nr. 134 datë 07.03.2003 “Për vërtetimin dhe 
legalizimin e dokumenteve të lëshuara në Republikën e Shqipërisë, për përdorim jashtë 
vendit dhe të dokumenteve të huaja, për përdorim brenda vendit”, si dhe janë në formë 
marrëveshjes, ku çmimet e shitjes për të njëjtin artikull, të përcaktuara në listën e çmimeve 
bashkëlidhur kontratës nuk janë të njëjta me çmimet e vendosura në faturën e shitjes, siç 
është rasti i subjektit “F. F.T” (mjaftë të citojmë kontrata e datës 12.11.2019, e ka paraqitur 
artikullin *DATLES DEGLET NOUR CONDITIONS* me çmimin 07 eur/kg, ndërsa në DAV 
R. 32289, datë 27.04.2020, në faturën nr. 004/2020, datë 31.03.2020 të njëjtin artikull e ka 
paraqitur me çmimin 0.75 eur/kg dhe 0.65 eur/kg).  
- së dyti, për operatorë të tjerë lidhur me importin e të njëjtit produkt, nga e njëjta origjinë 
NEU, nga sektori i vlerës, artikulli është rivlerësuar sipas metodës 6 të vlerësimit, pra sipas të 
dhënave të disponueshme të publikuara në faqen zyrtare të DPD, rezulton gjithashtu se për të 
njëjtin artikull, nga e njëjta origjinë, nga i njëjti eksportues për të njëjtin importues sektori i 
vlerës operon me dy standarte, njëherë përdor metodën e transaksionit dhe njëhërë përdor 
metodën e të dhënave të disponueshme konkretisht: 
 

DAV DATA Dogana SUBJEKTI NIPT REFERENCË 
R 11328 12/02/2019 Tirana F. M K61717008E 6 
R 44225 22/05/2019 Tirana F. M K61717008E 6 
R 6645 13/05/2019 Kapshtica G... K11310001L 6 
R 7421 26/05/2019 Kapshtica G... K11310001L 6 
R 8971 10/06/2019 Durrës/Kont Ë.B L81617052O 2 
R 7990 04/06/2019 Kapshtica G... K11310001L 6 
R 7516 05/05/2020 Qafe Thana A... K43924703D 3 
R 6262 28/04/2020 Kapshtica N.S  L44107002I 3 
R 6262 28/04/2020 Kapshtica N.S L44107002I 3 
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R 6446 30/04/2020 Kapshtica N.T  L13909601T 6 
R 6339 29/04/2020 Kapshtica G... K11310001L 3 
R 5503 13/04/2020 Kapshtica G... K11310001L 6 
R 16913 19/10/2020 Kapshtica A.... L01516024Q 6 
R 15061 22/09/2020 Kapshtica A.... L01516024Q 3 
R 16616 24/10/2020 Kakavia Ç.... K93517602Q 6 
R 114523 03/12/2020 Durresi F. F. T L62407503H 3 
R 115272 05/12/2020 Durresi D. K       L11725501O 3 

 
- së treti,  në asnjë rast nuk është bërë asnjë investigim lidhur me aposterior apo nga grup i 
përbashkët lidhur me çmimin real të shitjes së produkteve në treg.  
- së katërti, origjina e artikullit është nga; Arabia Saudite; vend me të cilin administrata 
doganore nuk ka marrëveshje bashkëpunimi. 
Për sa më sipër duke u ndodhur në kushtet e plotësimit të kërkesave të nenit 49, 70.2/a, 70.3 
dhe 74.2/b të Kodit Doganor, si dhe kërkesave të Udhëzimit nr. 25, datë 30.11.2007, 
ndryshuar me Udhëzimin nr. 3 datë 23.01.2018të MFE “Për vlerësimin e mallrave për 
qëllime doganore”, për artikullin “hurma arabie”, duhej aplikuar vlera e të dhënave të 
disponueshme me 2.3 eur/kg. Nga llogaritja e detyrimeve doganore me cmimin e mësipërm, 
ka lindur një detyrim doganor i munguar në shumën 16,949,000 lekë (të ndara sipas viteve 
8,825,000 i përket 2019 dhe 8,124,000 i përket 2019). 
 
♦ Lidhur me importet dhe deklarimet e artikullit“konserva peshku ton”, deklaruar në kodin 
tarifor *16041421* të NKM, me origjinë NEU, me nivel të taksës doganore 0 %, nga ana e 
doganierëve të vlerës pranë SVQ dhe SKAO, për praktikat doganore të pasqyruara në Tabela 
nr. 1, është pranuar transaksioni, ndonëse dokumentacioni bashkëlidhur praktikave doganore 
nuk plotëson kërkesat e Udhëzimit nr. 3 datë 23.01.2018të MFE “Për vlerësimin e mallrave 
për qëllime doganore”, pasi: 
- së pari, subjektet nuk kanë dosje të vlerësimit të paraqitur në doganë(kontratë; listë 
çmimesh të mallrave, konfirmime). 
- së dyti, për operatorë të tjerë lidhur me importin e të njëjtit produkt, nga e njëjta origjinë 
NEU, nga sektori i vlerës, artikulli është rivlerësuar sipas metodës 6 të vlerësimit, pra sipas të 
dhënave të disponueshme të publikuara në faqen zyrtare të DPD. 
 

NR DAV DATE  DOGANA SUBJEKTI NIPT REFERENCE  
R 655 11/01/2020 Durrës Konteiner A..... - SHPK K92103013D 6 
R 1887 16/06/2020 Shkodra S.  I L16310002H 6 
R 74300 28/08/2020 Durresi D.K     L11725501O 6 
R 91343 10/20/2020 Durresi D.K     L11725501O 6 
R 9586 01/12/2020 Fier F... K73006406K 6 
R 816 25/01/2019 Kapshtica S. E SHPK K91406001C 6 
R 8216 30/05/2019 Durrës Konteiner D. K     - SHPK L11725501O 6 

 
- së treti, rezulton se për të njëjtin artikull, nga e njëjta origjinë, nga i njëjti eksportues për të 
njëjtin importues sektori i vlerës operon me dy standarte, njëherë përdor metodën e 
transaksionit dhe njëhërë përdor metodën e të dhënave të disponueshme(mjaft të citojmë për 
subjektin Ita - Unik, R 71280, datë 27.07.2018, R 90732, datë 16.10.2019, aplikuar të dhënat 
e disponueshme dhe R 21874, datë 27.03.2020, R 35901, datë 24.04.2018, aplikuar 
transaksioni, për subjektin Prestigj Al, R 113042, datë 24.12.2019, aplikuar të dhënat e 
disponueshmë dhe R  32830, datë 19.05.2020, aplikuar transaksioni; për subjektin Ẇ.T.M, R 
14900, datë 27.02.2020, aplikuar të dhënat e disponueshme dhe R 51714, datë 14.06.2019, 
aplikuar transaksion).  
- së katërti, origjina e artikullit është nga vende si: Tajlandë, Kinë, Indonezi dhe Vietnam, 
vend me të cilin administrate doganore nuk ka marrëveshje bashkëpunimi .  
- së pesti, në asnjë rast nuk është bërë asnjë investigim lidhur me aposterior apo nga grup i 
përbashkët lidhur me çmimin real të shitjes së produkteve në treg. 
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-së gjashti, nga një kërkim i kryer në sistyemin Database të Doganës (ORACLE), u konstatua 
se çmimi i deklaruar nga importues të tjerë për të njëjtin artikull nga i njëjti vend i origjinës 
është dukshëm mbi çmimin e deklaruar nga këto subjekte. (mjaft të citojmë DAV R-6826, 
datë 08.05.20219) 
Për sa më sipër duke u ndodhur në kushtet e plotësimit të kërkesave të nenit 49, 70.2/a, 70.3 
dhe 74.2/b të Kodit Doganor, si dhe kërkesave të Udhëzimit nr. 3 datë 23.01.2018të MFE 
“Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, për të gjitha praktikat doganore të 
pasqyruara në Tabela nr. 1, duhej aplikuar vlera e të dhënave të disponueshme me 3.6 
eur/kg. Nga llogaritja e detyrimeve doganore me çmimin e mësipërm, ka lindur një detyrim 
doganor i munguar në shumën 2,166,000 lekë (të ndara sipas viteve 548,000 i përket vitit 
2020 dhe 1,617,000 i përket vitit 2019). 
Tabela Nr. 1 
NR DAV DATE SUBJEKTI NIPT DOGANA DETYRIMI/SHM

ANGUR 
DOG/ 
PËRGJEGJËS 

VITI 2019 
R 16499 15.10.2019 E-SA K.... Kakavia 206,228 Kanal Jeshil 
R 11147 18.07.2019 E-SA K.... Kakavia 149,663 Kanal Jeshil 
R 17347 29.10.2019 E-SA K.... Kakavia 90,057 Kanal Jeshil 
R 18363 15.11.2019 E-SA K.... Kakavia 74,348 Kanal Jeshil 
R 11146 18.07.2019 E-SA K.... Kakavia 27,913 Kanal Jeshil 
                                                            TOTAL    2019 548,000  

VITI 2020 
R  10006 27.06.2020 E-SA K.... Kakavia 350,837 Kanal Jeshil 
R  6317 22.04.2020 E-SA K.... Kakavia 330,030 Kanal Jeshil 
R  15189 28.09.2020 E-SA K.... Kakavia 224,226 Kanal Jeshil 
R  16209 17.10.2020 E-SA K.... Kakavia 135,074 Kanal Jeshil 
R  17735 17.11.2020 E-SA K.... Kakavia 140,004 Kanal Jeshil 
R  365 14.01.2020 E-SA K.... Kakavia 170,156 Kanal Jeshil 
R 19266 10.12.2020 E-SA K.... Kakavia 133,883 Kanal Jeshil 
R 15899 25.08.2020 H...-SHPK K... Durrës/K 51,797 Eliverta Bregu 
R 46412 15.06.2020 S. E K... Durres 81,875 Jeton Sula 

TOTAL    2020 1,617,500  
TOTAL  2019&2020 2,166,500  

 
♦ Në lidhje me importin dhe deklarimin e artikujve “veshje këmbe, këpucë burrash grashë, 
sandale grash dhe atlete me syprinë tekstili apo inkeliti”, të pasqyruara në Aneksi nr. 3, 
rezulton se: 
 Subjektet i kanë deklaruar dhe keqklasifikuar artikujt “veshje këmbe, këpucë burrash 
grashë,sandale grash dhe atlete”, në kodin tarifor me kre *6402*. Kreu *6402* i përket 
artikullit shapka plastike me suprinë plastike.  
- 6402 veshje këmbe me syprinën dhe shuallin e jashtëm prej gome apo plastike: 
Vlerat e indikatorëve shtesë për këtë kre janë 600lek/kg/cif. Nga ana e doganierëve të vlerës 
bazuar në ketë kre,  janë aplikuar vlerat e të dhënave të disponueshme apo vlerat e 
indikatorëve shtesë 600 lek/kg/cif.  
Në mbështetje të nomenklaturës së miratuar me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 
846,datë 24.12.2019, “Për miratimin dhe publikimin zyrtar të nomenklaturës së kombinuar të 
mallrave 2020”, dhe të Rregullave të përgjithshme për interpretimin e nomenklaturës së 
kombinuar artikujt “ veshje këmbe, këpucë burrash grashë,sandale grash dhe atlete me 
suprinë tekstili apo inkeliti”, duhet të deklarohen në kreun *6404*.  
- 6404 - veshjet e këmbeve me shuallin e jashtëm prej gome, plastike, lekure apo lëkurë të 
ripunuar dhe syprinën prej materiali tekstili: 
Vlerat e indikatorëve shtesë për këtë kre janë 1000 lek/kg/cif. 
Si rezultat i keqdeklarimit dhe keqklasifikimit rezultojnë shmangie të detyrimeve doganore, 
veprime këto, jo në përputhje të kërkesave të nenit: 250.1/a; 250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të 
KD.  
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Për sa më sipër duke u ndodhur në kushtet e plotësimit të kërkesave të nenit 49, 70.2/a, 70.3 
dhe 74.2/b të Kodit Doganor, kërkesave të Udhëzimit nr. 3 datë 23.01.2018të MFE “Për 
vlerësimin e mallrave për qëllime doganore” si dhe“Urdhrit” të Drejtorisë së Përgjithshme 
të Doganave nr. 779 prot., datë 16.01.2013 “Mbi rishikimin e disa indikatorëve kontrolli 
shtesë në vlerësimin doganor të mallrave me origjine nga vendet jashtë BE/NEU”, për 
artikujt e mësipërm nga ana e doganierëve të vlerës duhet të ishte ndërhyrë për korrektimin e 
kodit tarifor nga kodi me kre *6402* në kodin e saktë me kre *6404* dhe aplikimin e 
indikatorëve shtesë, duke i vlerësuar artikujt, kreu *6404*, me 1000 lek/kg/cif, me orgjinë 
nga NEU. Nga llogaritja e detyrimeve doganore me çmimet e mësipërme, ka lindur një 
detyrim doganor i munguar në shumën 14,556,000 lekë (të ndara sipas viteve 3,800,000 lekë 
i përket vitit 2020 dhe 10,756,000 lekë i përket vitit 2019). 
 
♦ Në lidhje me importin dhe deklarimin e artikujve “veshje këmbe, këpucë burrash 
grashë,sandale grash dhe atlete me syprinë tekstili apo inkeliti”, të pasqyruara në Aneksin 
nr. 4, me origjinën e mallit NEU dhe EU rezulton se: 
Pas shqyrtimit të praktikave doganore dhe dokumentacionit bashkëngjitur, nga ana e 
doganierëve të vlerës nuk është pranuar transaksioni, por janë aplikuar vlerat e të dhënave të 
disponueshme konfirmuar kjo nga Formulari mbi Vlerësimin Doganor dhe Akti i Inspektimit, 
ku për artikullin veshje këmbe me kre *6404*, janë aplikuar vlerat e të dhënave të 
disponueshme, sandale burrash dhe grash me 4.5; eur/pal, shapka inkelit me 2.5 eur/pal, atlete 
për gra me 5 eur/pl, apo dhe vlerat e indikatorëve por jo në vlerën 1000 lek/kg/cif sa është 
referenca, por janë aplikuar vlerat 600 lek/kg/cif ( mjaftonë të citojmë R. 6627, datë 
19.06.2019, R. 649, datë 30.01.2019, R. 15183, datë 29.08.2019 etj). Për disa praktika 
doganore nga ana e doganierit vlerësues në formularin e rivlerësimit origjina e mallit është 
shënuar Itali ndërkohë që origjina e mallit është kina(cn), konfirmuar kjo dhe nga kutia 34 e 
davit (mjaftojmë të citojmë R. 63001, datë 24.07.2020). Në disa raste është pranuar 
transaksioni, ndonëse dokumentacioni bashkëlidhur praktikave doganore nuk plotëson 
kërkesat e Udhëzimit nr. 3 datë 23.01.2018të MFE “Për vlerësimin e mallrave për qëllime 
doganore”.  
Me qëllim shmangien e anomalive në vlerësimin doganor të këtyre artikujve dhe sidomos të 
raporteve të vlerës së mallrave me peshën e tyre, si dhe për një vlerësim më të mirë dhe real, 
konkretisht, për artikullin veshje këmbe me suprinë tekstili apo inkeliti të deklaruara në kreun 
*6404*, duhet të ishin aplikuar vlerat e indikatorëve shtesë 1,000/lek/kg/cif. 
Për sa më sipër duke u ndodhur në kushtet e plotësimit të kërkesave të nenit 49, 70.2/a, 70.3 
dhe 74.2/b të Kodit Doganor, kërkesave të Udhëzimit nr. 3 datë 23.01.2018të MFE “Për 
vlerësimin e mallrave për qëllime doganore” si dhe“Urdhrit” të Drejtorisë së Përgjithshme 
të Doganave nr. 779 prot., datë 16.01.2013 “Mbi rishikimin e disa indikatorëve kontrolli 
shtesë në vlerësimin doganor të mallrave me origjine nga vendet jashtë BE/NEU”, për 
artikujt veshje këmbe me suprinë tekstili apo inkeliti të deklaruara në kreun *6404*, duhet të 
ishin aplikuar vlerat e indikatorëve shtesë 1,000/lek/kg/cif. Nga llogaritja e detyrimeve 
doganore me çmimet e mësipërme, ka lindur një detyrim doganor i munguar në shumën 
3,509,000 lekë (të ndara sipas viteve 1,500,000 lekë i përket vitit 2020 dhe 2,009,000 lekë i 
përket vitit 2019). 
 
♦ Lidhur me importet dhe deklarimet e artikullit“artikuj plastik” deklaruar në kodin tarifor 
me kre *3924*, të NKM, me origjinë NEU dhe EU me nivel të taksës doganore 6 %, ku 
referuar Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë, përfiton nga kuotat tarifore apo tarifa preferenciale, 
taksë doganore 0%, nga ana e doganierëve të vlerës pranë SVQ dhe SKAO, për praktikat 
doganore të pasqyruara në Aneksinr. 5, është pranuar transaksioni, ndonëse dokumentacioni 
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bashkëlidhur praktikave doganore nuk plotëson kërkesat e Udhëzimit nr. 3 datë 23.01.2018të 
MFE “Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, konkretisht: 
- së pari, subjektet nuk kanë dosje të vlerësimit të paraqitur në doganë(kontratë; listë 
çmimesh të mallrave, konfirmime). 
- së dyti, vetë doganierët e vlerës për të njëjtët artikuj nuk aplikojnë metodën e transaksionit 
por aplikojnë metodën alternative, apo metodën e të dhënave të disponueshme, me arsyetimin 
se dokumentacioni shoqërues nuk e justifikon metodën e transaksionit. Nga ana e 
doganierëve duhet të aplikoheshin vlerat e të dhënave të disponueshme me 2.3 usd/kg. dhe jo 
vlera alternative apo transaksion. 
 

NR DAV DATE DOGANA SUBJEKTI NIPT REFERENCE 
ORIGJINA EU 
R 388 17/02/2020 Lezha N. L L00011565P 6 
R 6712 29/04/2020 Kakavia A.TSHPK L33610601R 6 
R 9476 19/06/2020 Kakavia H. S L33527602P 6 
R 8207 29/05/2020 Kakavia C.P J71608011Ë 6 
R 9858 25/06/2020 Kakavia C. P J71608011Ë 6 
R 36596 15/05/2020 Durresi G.D– P. F L91703507G 6 
R 13472 27/08/2020 Kakavia H. S L33527602P 6 
R 65443 30/07/2020 Durresi F. P I50207037Q 6 
R 14289 11/09/2020 Kakavia A.T-SHPK L33610601R 6 
R 17232 09/11/2020 Elbasan D.P - SHPK M03429204M 6 
R 18828 03/12/2020 Kakavia H.S L33527602P 6 
R 11664 20/11/2020 Vlora M.M- PF M07125201N 6 
R 11664 20/11/2020 Vlora M.M- PF M07125201N 6 
ORGJINA NEU 
R 663 22/05/2019 Qafe Bota D-D K46607508M 3 
R 527 15/03/2019 Lezha J & N  A-SHPK K98009502L 3 
R 5439 13/04/2019 Kakavia C. P J71608011Ë 2 
R 10863 24/07/2019 Kapshtica A.S-P. FIZIK L63803002J 3 
R 13403 06/09/2019 Kapshtica A.S-P. FIZIK L63803002J 3 

 
- së treti, nga ana e Autoriteteve Doganore për praktika me të njëjtin artikull janë marë 
Vendime ku janë aplikuar vlerat e të dhënave të disponueshme 2.3usd/kg. (mjaftojmë të 
citojmë Vendimi nr. 1228, datë 28.12.2020 për DAV R71413, subjekti E...; Vendimi nr. 567, 
datë ..06.2020, për DAV R 39433, datë 11.06.2020, subjekti A.E, Vendimi nr. 1164, datë 
05.12.2019, subjekti S. Selenica). 
- së pesti, Vlera e produktit nuk mund të jetë me e ulët se vlera e lëndës së parë me të cilën 
është prodhuar”, ku nga verifikimi rezulton se çmimet e deklaruara dhe transaktuara të 
artikujve nga i njëjti vend eksportues, në shumë raste janë nën çmimin e lëndës së pare. Të 
dhënat e disponueshme për polipropilen (PP) është në vlerë 1,4 usd/kg. (mjaftojmë të citojmë 
R 34603, datë 26.05.2020, vlera e artikullit me 0.49usd/kg, R. 64080, datë 24.08.2020, vlera 
e artikullit me 0.53usd/kg, R. 61070, datë 13.08.2020, vlera e artikullit me 0.58usd/kg, R. 
54581, datë 24.07.2020, vlera e artikullit me 0.71usd/kg, të subjektit S.S ; R. 29559, datë 
07.05.2020, vlera e artikullit me 0.68 usd/kg, R. 45568, datë 09.06.2020, vlera e artikullit me 
0.72 usd/kg; R. 66437, datë 01.09.2020, vlera e artikullit me 0.77 usd/kg, e subjektit E.T; R. 
57183, datë 03.08.2020, vlera e artikullit me 0.5 usd/kg, e subjektit Interav). 
- së gjashti, në asnjë rast nuk është bërë asnjë investigim lidhur me aposterior apo nga grup i 
përbashkët lidhur me çmimin real të shitjes së produkteve në treg.  
- së shtati, nga një kërkim i kryer në sistemin Database të Doganës (ORACLE), u konstatua 
se çmimi i deklaruar nga importues të tjerë për të njëjtin artikull nga i njëjti vend i origjinës 
është dukshëm mbi çmimin e deklaruar nga këto subjekte si dhe nga vetë vlera e të dhënave 
të disponueshme (mjafton të citojmë R 79616, datë 10.10.2020, vlera e artikullit me 9.26 
usd/kg, origjina Turqi, e subjektit Mega Tek; R. 41020, datë 16.06.2020, vlera e artikullit me 
4.47 usd/kg, origjina Turqi, e subjektit Genus; R. 78983, datë 08.10.20, vlera e artikullit me 
4.36 usd/kg, origjina Turqi, e subjektit Sigi etj e shumë e shumë të tjera). 
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Për sa më sipër duke u ndodhur në kushtet e plotësimit të kërkesave të nenit 49, 70.2/a, 70.3 
dhe 74.2/b të Kodit Doganor, si dhe kërkesave të Udhëzimit nr. 3 datë 23.01.2018të MFE 
“Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, për të gjitha praktikat doganore të 
pasqyruara në Aneksin nr. 5, duhej aplikuar vlera e të dhënave të disponueshme me 2.3 
usd/kg për NEU, si dhe vlera e të dhënave të disponueshme me 2.3 eur/kg. Nga llogaritja e 
detyrimeve doganore me cmimin e mësipërm, ka lindur një detyrim doganor i munguar në 
shumën 3,962,000 lekë (të ndara sipas viteve 2,294,000 i përket vitit 2020 dhe 1,668,000 i 
përket vitit 2019). 
 
♦  Lidhur me importet dhe deklarimet e artikullit“patate të prera të ngrira”, deklaruar në 
kodin tarifor *20041010* të NKM, me origjinë EU, me nivel të taksës doganore 15 %, ku 
referuar Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë, përfiton nga kuotat tarifore apo tarifa preferenciale, 
taksë doganore 0%, nga ana e doganierëve të vlerës pranë SVQ dhe SKAO, për praktikat 
doganore të pasqyruara në Tabelanr. 2 është pranuar transaksioni, ndonëse dokumentacioni 
bashkëlidhur praktikave doganore nuk plotëson kërkesat e Udhëzimit nr. 3 datë 23.01.2018të 
MFE “Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, konkretisht: 
- së pari, subjektet nuk kanë dosje të vlerësimit të depozituar në doganë. Ka subjekte të cilat 
kanë paraqitur kontratë midis palëve, por këto kontrata nuk plotësojnë asnjë nga kriteret 
ligjorë që duhet të plotësojë një kontratë.  
- së dyti, vetë doganierët e vlerës nuk aplikojnë metodën e transaksionit por aplikojnë vlerat e 
të dhënave të disponueshme, me arsyetimin se dokumentacioni shoqërues nuk e justifikon 
metodën e transaksionit (mjaftojmë të citojmë R. 50, datë 13.01.2020; R 1225, datë 
22.08.2020 të subjektit P.F dhe R. 18648, datë 08.03.2019 të subjektit M...). 
- së katërti, nga ana e Inspektorit të Kontrollit Aposterior për praktika me të njëjtin artikull 
janë marë Vendime ku janë aplikuar vlerat e të dhënave të disponueshme 0.6 euro/kg. 
(mjaftojmë të citojmë Vendimi nr. 1290, datë 16.10.2018 për DAV R 7821; Vendimi nr. 
442/1, datë 12.08.2018 për DAV R 5870, R 7842, R 56198 dhe R 84985). 
- së pesti, Vlera e produktit nuk mund të jetë me e ulët se vlera e lëndës së parë me të cilën 
është prodhuar”, ku nga verifikimi rezulton se çmimet e deklaruara dhe transaktuara të 
artikujve në sistemin ORACLE, në disa raste janë nën çmimin e lëndës së pare, (mjaftojmë të 
citojmë R 7821, dhe R. 7842 ku vlera e artikullit është 0.29 euro/kg.  Të dhënat e 
disponueshme për patate kokër është në vlerë 0.42 eur/kg) 
- së gjashti, në asnjë rast nuk është bërë asnjë investigim lidhur me aposterior apo nga grup i 
përbashkët lidhur me çmimin real të shitjes së produkteve në treg.  
- së shtati, nga një kërkim i kryer në sistyemin Database të Doganës (ORACLE), u konstatua 
se çmimi i deklaruar nga importues të tjerë për të njëjtin artikull nga i njëjti vend i origjinës 
është dukshëm mbi çmimin e deklaruar nga këto subjekte si dhe nga vetë vlera e të dhënave 
të disponueshme (mjafton të citojmë R 30450, datë 11.05.2020, origjina Belgjik, vlera 0.66 
eur/kg, R. 26198, datë 26.10.2020, me orgjinë Gjermani, vlera 0.73 eur/kg, R. 26198, datë 
21.04.2020, me origjinë Belgjik, vlera 0.62 eur/kg, R. 52781, datë 20.07.2020, origjina 
Poloni, vlera 0.83 eur/kg e shumë e shumë të tjera). 
Për sa më sipër duke u ndodhur në kushtet e plotësimit të kërkesave të nenit 49, 70.2/a, 70.3 
dhe 74.2/b të Kodit Doganor, si dhe kërkesave të Udhëzimit nr. 3 datë 23.01.2018të MFE 
“Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, për të gjitha praktikat doganore të 
pasqyruara në Tabela nr. 2, duhej aplikuar vlera e të dhënave të disponueshme me 0.6 
eur/kg. Nga llogaritja e detyrimeve doganore me çmimin e mësipërm, ka lindur një detyrim 
doganor i munguar në shumën 801,000 lekë (të ndara sipas viteve 575,000 i përket vitit 2020 
dhe 226,000 i përket vitit 2019). 
 Tabela nr. 2 

NR DAV DATA DOGANA SUBJEKTI NIPT DET/SHMANGUR DOGANIERI 
VITI 2019 
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 R 41365 12/05/2019 Durresi M .... K31529634L 65,382 E. D 
R 32067 15/04/2019 Durresi M .... K31529634L 34,594 R. Z 
R 47696 28/05/2019 Durresi M .... K31529634L 28,427 M. Z 
R 2562 14/10/2019 Korca P.F SHPK K54001002V 21,054 S.T 
R 65865 12/07/2019 Durresi M .... K31529634L 51,807 L.B 
R 2562 14/10/2019 Korca P.F SHPK K54001002V 24,617 S.T 
TOTAL 2019 226,000  
VITI 2020 
R 1604 03/08/2020 Korca P.F SHPK K54001002V 102,816 E. K 
R 1367 07/07/2020 Korca P.F SHPK K54001002V 101,461 J.S 
R 2949 21/12/2020 Korca P.F SHPK K54001002V 101,064 A.D 
R 2373 03/11/2020 Korca P.F SHPK K54001002V 98,843 A.M 
R 1769 25/08/2020 Korca P.F SHPK K54001002V 80,171 I.M 
R 1122 11/06/2020 Korca P.F SHPK K54001002V 53,449 D.H 
R 416 25/02/2020 Korca P.F SHPK K54001002V 37,138 E. K 
TOTAL 2020 575,000  
TOTAL 2019 & 2020 801,000  

 
♦  Lidhur me importet dhe deklarimet e artikullit“mbulesë divani, mbulesë tavoline, 
peshqirë sysh dhe robdishan”, deklaruar në kodet tarifor me kre *6301;6302;6303 *, të 
NKM, me origjinë NEU dhe EU me nivel të taksës doganore 10 %, ku referuar Marrëveshjes 
së Tregtisë së Lirë, përfitojnë nga kuotat tarifore apo tarifa preferenciale, taksë doganore 0%, 
nga ana e doganierëve të vlerës pranë SVQ dhe SKAO, për disa praktika doganore të 
pasqyruara në Aneksinnr. 6, është pranuar transaksioni, ndonëse dokumentacioni 
bashkëlidhur praktikave doganore nuk plotëson kërkesat e Udhëzimit nr. 3 datë 23.01.2018të 
MFE “Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, konkretisht: 
- së pari, subjektet nuk kanë dosje të vlerësimit të paraqitur në doganë (kontratë; listë 
çmimesh të mallrave, konfirmime). 
- së dyti, për operatorë të tjerë lidhur me importin e të njëjtit produkt, nga sektori i vlerës, 
artikujt janë rivlerësuar në nivelin e vlerave referuese dhe të indikatorëve shtesë.  
 
NR DEKL DATE DOGANA SUBJEKTI NIPT Tar Vmt 
R 3537 15/03/2019 Kakavia K.T SHPK L..... 6 
R 85695 12/09/2019 Durresi D.V- PERSON FIZIK L.... 6 
R 5298 20/05/2019 Fier R. S- PERSON FIZIK K.... 6 
R 2152 08/03/2019 Vlora P.... K.... 6 
R 9472 19/08/2019 Fier D.... J.... 6 
R 3886 14/10/2019 Berat F. K-PERSON FIZIK K.... 5 
R 5038 13/05/2019 Fier M.H - PERSON FIZIK L.... 5 
R 9686 04/07/2019 Kapshtica E.Ç I.... 5 
R 2177 14/06/2019 Berat F. K-PERSON FIZIK K.... 6 
R 11713 26/07/2019 Kakavia H.S L.... 6 
R 4933 10/05/2019 Fier R. S - PERSON FIZIK K.... 6 
R 8496 05/06/2019 Durrës K  F.... - SHPK K.... 2 
R 14430 10/09/2019 Kakavia H.S L.... 5 
R 1778 20/05/2019 Berat F. K-PERSON FIZIK K.... 5 
R 8496 05/06/2019 Durrës K  F....- SHPK K.... 2 
R 16261 12/10/2019 Elbasan K..... 2006 K... 5 
R 9666 24/06/2019 Kakavia H.S L.... 6 
R 11137 18/07/2019 Elbasan S.A  L... 5 
R 2165 08/03/2019 Fier A.A-PERSON FIZIK L.... 3 
R 10353 05/07/2019 Elbasan S.A  L.... 6 
R 9167 17/06/2019 Elbasan S.A  L... 6 
R 11137 18/07/2019 Elbasan S.A  L.... 5 
R 2177 14/06/2019 Berat F. K-PERSON FIZIK K.... 6 
R 4753 13/12/2019 Berat F.K-PERSON FIZIK K.... 5 
R 11969 01/08/2019 Elbasan S.A L.... 6 
R 6269 24/04/2019 Kakavia H-S L.... 6 
R 952 20/03/2019 Berat F. K-PERSON FIZIK K... 5 
R 14430 10/09/2019 Kakavia H-S L.... 5 
R 9825 28/08/2019 Fier F.... J.... 6 
R 13359 05/08/2019 Durrës K VINI - 2 K.... 2 
R 9825 28/08/2019 Fier F..... J... 6 
R 6350 27/04/2019 Durrës K  F.... - SHPK K.... 5 
R 11212 30/09/2019 Fier D.D K..... 5 
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R 2340 22/02/2019 Kakavia H.S L..... 5 
R 18098 12/11/2019 Kakavia C.P J.... 5 
R 20822 25/11/2019 Durrës K D.B I.... 6 
R 65763 31/07/2019 Durresi H-SHPK K... 6 
R 56610 08/07/2019 Durresi H...-SHPK K... 6 

 
- së treti, rezulton se, për të njëjtin subjekt, sektori i vlerës operon me dy standarte, njëherë 
përdor metodën e transaksionit dhe njëherë përdor metodën e të dhënave të disponueshme 
(mjaft të citojmë për subjektin K-T, R. 3537, datë 15.03.2019, aplikuar referenca dhe R 1850, 
datë 14.02.2019, aplikuar transaksioni).  
- së katërti, në asnjë rast nuk është bërë asnjë investigim lidhur me aposterior apo nga grup i 
përbashkët lidhur me çmimin real të shitjes së produkteve në treg. 
- së pesti, nga një kërkim i kryer në sistyemin Database të Doganës (ORACLE), u konstatua 
se çmimi i deklaruar nga importues të tjerë për të njëjtin artikull nga i njëjti vend i origjinës 
është dukshëm mbi çmimin e deklaruar nga këto subjekte. 
- së gjashti, vetë Degët Doganore, kanë marë vendime për rivlerësimin e artikujve të 
mësipërm ( mjaftojmë të citojmë Vendimi nr. nr. 564, datë 20.06.2020, Vendimi 565, datë 
20.06.2020, Vendimi nr. 1155, datë 21.12.2020, Vendimi nr. nr. 921, datë 26.10.2020 që i 
përket DAV R. 57632, datë 03.09.2020, Vendimi nr. nr. 304, datë 22.03.2019 që i përket 
DAV R. 61, datë 03.01.2019 dhe Vendimi nr. nr. 232, datë 23.03.2019 që i përket DAV R. 
100210, datë 15.11.2019). 
Për sa më sipër duke u ndodhur në kushtet e plotësimit të kërkesave të nenit 49, 70.2/a, 70.3 
dhe 74.2/b të Kodit Doganor, kërkesave të Udhëzimit nr. 25, datë 30.11.2007, ndryshuar me 
Udhëzimin nr. 3 datë 23.01.2018të MFE “Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore” 
si dhe“Urdhërit” të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave nr. 779 prot., datë 16.01.2013 
“Mbi rishikimin e disa indikatorëve kontrolli shtese ne vlerësimin doganor te mallrave me 
origjine nga vendet jashtë BE/NEU”, për artikujt e mësipërm duhet të ishte ndërhyrë në 
nivelin e indikatorëve shtesë, duke i vlerësuar artikujt, kreu *6301*, me 550/ lek/kg/cif, kreu 
*6302*, me 660/ lek/kg/cif  dhe kreu *6303*, me 1000 lek/kg/cif. Nga llogaritja e detyrimeve 
doganore me çmimet e mësipërme, ka lindur një detyrim doganor i munguar në shumën 
4,738,000 lekë (të ndara sipas viteve 1,149,000 lekë i përket vitit 2020 dhe 3,581,000 lekë i 
përket vitit 2019). 
 
♦ Lidhur me importet dhe deklarimet e artikullit“pllaka qeramike”, deklaruar në kodin 
tarifor *69072200* deri *69074000* të NKM, me origjinë NEU dhe EU, me nivel të taksës 
doganore 15 %, të cilat referuar Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë përfitojnë nga tarifa 
preferenciale, taksë doganore 0%, nga ana e doganierëve të vlerës pranë SVQ dhe SKAO, për 
praktikat doganore të pasqyruara në Aneksin nr. 7, është pranuar transaksioni, ndonëse 
dokumentacioni bashkëlidhur praktikave doganore nuk plotëson kërkesat e Udhëzimit nr. 3 
datë 23.01.2018të MFE “Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, pasi: 
- së pari, subjektet nuk kanë dosje të  vlerësimit të paraqitur në doganë(kontratë; listë 
çmimesh të mallrave, konfirmim). Ka subjekte të cilat kanë paraqitur kontratë midis palëve, 
por këto kontrata nuk plotësojnë asnjë nga kriteret ligjorë që duhet të plotësojë një kontratë.  
- së dyti, për të njëjtët operatorë dhe të tjerë lidhur me importin e të njëjtit produkt, nga e 
njëjta origjinë EU dhe NEU, nga sektori i vlerës, artikulli është rivlerësuar sipas metodës 6 të 
vlerësimit, pra sipas të dhënave të disponueshme të publikuara në faqen zyrtare të DPD. 
 

NR DAV DATE DOGANA SUBJEKTI REFERENCE 
ORIGJINA NEU 
R 3971 21/03/2019 Durrës Konteiner E.... 6 
R 4094 23/03/2019 Durrës Konteiner D.... -SHA 6 
R 19465 05/11/2019 Durrës Konteiner A. S-SHPK 6 
R  3511 18/03/2019 Durrës Konteiner B& CO 6 
R  4369 27/03/2019 Durrës Konteiner R..... 6 
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ORIGINA EU 
R 5 01/04/2019 Lezha B.....-SHPK 6 
R 17604 03/06/2019 Durresi D.... -SHA 6 
R 19862 03/12/2019 Durresi I. ..... 6 
R 32137 16/04/2019 Durresi I. M.M. I 6 
R 1418 02/01/2019 Durrës Konteiner B.& CO 6 
R 3546 19/03/2019 Durrës Konteiner K.... 6 
R 2299 16/02/2019 Durrës Konteiner B..... 6 
R 3907 20/03/2019 Durrës Konteiner "A....." 6 
R 8285 31/0520/19 Durrës Konteiner XH... 6 
R 4665 04/03/2019 Durrës Konteiner G. C. 6 
R 5752 17/04/2019 Durrës Konteiner B. I -SHPK 6 

 
- së treti, rezulton se për të njëjtin artikull, nga e njëjta origjinë, për të njëjtin subjekt, sektori 
i vlerës operon me dy standarte, njëherë përdor metodën e transaksionit dhe njëherë përdor 
metodën e të dhënave të disponueshme (mjaft të citojmë subjektin Billa, subjektin Brunes, 
subjektin Delta, subjektin I.M.M.I etj). 
- së katërti në asnjë rast nuk është bërë asnjë investigim lidhur me aposterior apo nga grup i 
përbashkët lidhur me çmimin real të shitjes së produkteve në treg. 
- së pesti, nga një kërkim i kryer në sistyemin Database të Doganës (ORACLE), u konstatua 
se çmimi i deklaruar nga importues të tjerë për të njëjtin artikull nga i njëjti vend i origjinës 
është dukshëm mbi çmimin e deklaruar nga këto subjekte. 
Për sa më sipër duke u ndodhur në kushtet e plotësimit të kërkesave të nenit 49, 70.2/a, 70.3 
dhe 74.2/b të Kodit Doganor, si dhe kërkesave të Udhëzimit nr. 3 datë 23.01.2018të MFE 
“Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, për të gjitha praktikat doganore të 
pasqyruara në aneksin nr. 7, duhej aplikuar vlera e të dhënave të disponueshme, për pllaka 
nga Kina me 3.2 usd/m2, nga Turqia me 3.3 eur/m2 dhe nga EU me 4 eur/m2. Nga llogaritja 
e detyrimeve doganore me çmimet e mësipërme, ka lindur një detyrim doganor i munguar në 
shumën 2,355,000lekë (të ndara sipas viteve 1,984,000 i përket vitit 2020 dhe 371,000 i 
përket vitit 2019). 
 
♦ Lidhur me importet dhe deklarimet e artikullit“mallra të natyrës veshje”,deklaruar në  
kapitullin *61 dhe 62 *, të Nomeklaturës së Mallrave në RSH, me origjinë NEU me nivel të 
taksës doganore 0 %, ka rezultuar se:  
Pas shqyrtimit të praktikave doganore dhe dokumentacionit bashkëngjitur të paraqitura në 
Aneksin nr. 8 nga ana e doganierëve të vlerës, në disa raste është pranuar transaksioni 
ndonëse dokumentacioni bashkëlidhur praktikave doganore nuk plotëson kërkesat e 
Udhëzimit nr. 3 datë 23.01.2018të MFE “Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”. 
Në disa raste të tjera janë aplikuar vlerat e të dhënave të disponueshme konfirmuar kjo nga 
Akti i Inspektimit, ku për artikullin veshje të deklaruara në kapitullin *61 dhe 62*, janë 
aplikuar vlerat e të dhënave të disponueshme por që kjo vlerë është më e ulët se vlera e 
indikatorëve (mjafton të citojmë R. 110880, datë 14.11.2019, R. 5865, datë 19.04.2019); janë 
aplikuar vlerat e indikatorëve por koeficienti i rregullimit është llogaritur gabim ( mjafton të 
citojmë R. 15261, datë 04.10.2019) dhe në disa raste është pranuar transaksioni ndonëse 
dokumentacioni bashkëlidhur praktikave doganore nuk plotëson kërkesat e Udhëzimit nr. 3 
datë 23.01.2018të MFE “Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”. 
Me qëllim shmangien e anomalive në vlerësimin doganor të këtyre artikujve dhe sidomos të 
raporteve të vlerës së mallrave me peshën e tyre, si dhe për një vlerësim më të mirë dhe real, 
konkretisht, për artikullin veshje të deklaruara në Kapitullin *61 dhe 62*, duhet të ishin 
aplikuar vlerat e indikatorëve shtesë 1,350/lek/kg/cif. 
Për sa më sipër duke u ndodhur në kushtet e plotësimit të kërkesave të nenit 49, 70.2/a, 70.3 
dhe 74.2/b të Kodit Doganor, kërkesave të Udhëzimit nr. 3 datë 23.01.2018të MFE “Për 
vlerësimin e mallrave për qëllime doganore” si dhe“Urdhrit” të Drejtorisë së Përgjithshme 
të Doganave nr. 779 prot., datë 16.01.2013 “Mbi rishikimin e disa indikatorëve kontrolli 
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shtese në vlerësimin doganor të mallrave me origjinë nga vendet jashtë BE/NEU”, për 
artikullin “mallra të natyrës veshje”,të deklaruara në Kapitullin *61 dhe 62*, duhet të ishin 
aplikuar vlerat e indikatorëve shtesë 1,350/lek/kg/cif. Nga llogaritja e detyrimeve doganore 
me çmimet e mësipërme, ka lindur një detyrim doganor i munguar në shumën 3,687,000lekë 
(të ndara sipas viteve 2,277,000 i përket vitit 2020 dhe 1,410,000 i përket vitit 2019). 
 
♦  Në lidhje me importin dhe deklarimin e artikullit “salcë domatesh në ambalazh qelqi, 
plastik dhe kartoni”, të pasqyruara në Aneksin nr. 9, rezulton se 
Subjektet e kanë keqklasifikuar artikullin“salcë domatesh në amballazh qelqi, plastik dhe 
kartoni”, në kodet tariforë *20029019*; *20029039*; *20029099*, *20021090*  të NKM, 
me tarife doganore 15 %, kode të cilat referuar Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë(MSABE), 
përfitojnë nga tarifa preferenciale, taksë doganore 0%. 
Në mbështetje të nomenklaturës së miratuar me vendimin e Këshillit të Ministrave 
nr.846,datë 24.12.2019, “Për miratimin dhe publikimin zyrtar të nomenklaturës së kombinuar 
të mallrave 2020”, dhe të Rregullave të përgjithshme për interpretimin e nomenklaturës së 
kombinuar, artikulli“salcë domatesh në ambalazh qelqi, plastik dhe kartoni”, duhet të 
klasifikohet në kodin tarifor *21032000*, me tarifë bazë 15%, por që nuk përfiton reduktim të 
tarifës nga marrëveshjet e tregtisë së lire. 
- 2103 20 00 – Ketchup prej domates dhe salca te tjera prej domateve 
..............................................15 
Për këtë arsye duke u ndodhur në kushtet e plotësimit të kërkesave të nenit 102 të Ligjit Nr. 
8449, datë 27.01.1999 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; të pikës 
15.13 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 205, datë 13.04.1999 “Për Dispozitat 
Zbatuese të Kodit Doganor”, nga ana e doganierëve të vlerës duhet të ishte bërë korrektimi i 
kodit tarifor, duke vendosur kodin e saktë *21032000 me tarifë bazë 15% e cila nuk përfiton 
reduktim të taksës doganore. Pra, kemi të bëjmë me keqklasifikim të kodit tarifor të artikujve 
të importuar me pasojë shmangien e taksës doganore.  
Si rezultat i keqdeklarimit dhe keqklasifikimit rezultojnë shmangie të detyrimeve doganore 
veprime këto, jo në përputhje të kërkesave të nenit: 250.1/a; 250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të 
KD. Nga rillogaritja e detyrimeve doganore me taksë 15%, ka lindur një detyrim doganor i 
munguar në shumën 2,152,000 lekë (të ndara sipas viteve 1,026,000 lekë i përket vitit 2019 
dhe 1,126,000 lekë i përket vitit 2020). 
 
♦  Në lidhje me importin dhe deklarimin e artikullit “vaj motori/kompresori, vaj motori + 
ẃhite oil, vaj lubrifikues, vaj hidraulik , vaj diferencial;”, deklaruar dhe klasifikuar në kodin 
tarifor  
*34031980* të NKM, me tarife doganore 6 %, ku referuar Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë 
(MTL), përfiton nga kuotat tarifore apo tarifa preferenciale, taksë doganore 0%, kod i cili 
përjashtohet nga taksat e akcizës, nga ana e doganierëve të vlerës pranë SVQ dhe SKAO, për 
praktikat doganore të pasqyruara në tabelën nr. 3, nuk është ndërhyrë për të korektuar kodin 
tarifor edhe pse kemi të bëjmë me keqklasifikim të artikujve, pasi: 
- së pari, kreu *3403*, i përjashton preparatet lubrifikues që përmbajnë, si përbërës bazë 70% 
apo më shumë ndaj peshës vaj nafte apo vajra të fituara nga mineralet bituminoze. 
- së dyti, vetë këto subjekte i deklarojnë këta artikuj njëherë në kodin tarifor *27101971* deri 
*27101983*, dhe njëherë te kodi tarifor *34031980*. 
- së treti, në këtë doganë operojnë dhe subjekte të tjera të cilat i deklarojnë këta artikuj në 
kodin tarifor me kre *2710*, (mjaftojmë të citojmë R. 76969, datë 03.10.2020, subjekti 
Mondi Mema; R. 39985, datë 13.06.2020,  subjekti Kappa Oil e shumë e shumë të tjera). 
- së katërti, për këta artikuj janë marë mostra dhe janë dërguar për verifikim tarifor pranë 
Laboratorit Doganor, i cili nëpërmjet Certifikatës së Verifikimit të Mallit dhe Klasifikimit 
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Tarifor specifikon se artikujt e mësipërm i përkasin kodit tarifor *271019.., me taksë aksize 
40 lek/litër (mjaftojmë të citojmë certifikatën nr. 2505, datë 09.11.2020 dhe nr. 2578, datë 
18.09.2019, protokolluar në Degën e Doganës Tiranë , respektivisht me shkresën nr. 11329, 
datë 03.012.2020 dhe nr. 12914, datë 24.09.2019). 
- së pesti, Autoriteti doganor Dega e Doganës Tiranë, ka dalë me vendime për këto 
keqklasifikime(mjaftojmë të citojmë Vendimet me nr. 487, datë 10.06.2020, nr. 625, datë 
03.07.2020, nr. 637, datë 13.07.2020, nr. 1231, datë 29.12.2020, 494, datë 10.06.2020) 
Në DAV me R 61575, datë 01.07.2019, në të cilin është deklaruar artikulli “Vaj motorri 
sintetik”, në kodin *34039900*, duhet të paguhet taksë akcize 40 lekë/kg. 
Nisur sa më sipër dhe në mbështetje të nomenklaturës së miratuar me vendimin e Këshillit të 
Ministrave nr. 846,datë 24.12.2019, “Për miratimin dhe publikimin zyrtar të nomenklaturës 
së kombinuar të mallrave 2020”, dhe të Rregullave të përgjithshme për interpretimin e 
nomenklaturës së kombinuar,“ vaj motori/kompresori, vaj motori + ẃhite oil, vaj lubrifikues, 
vaj hidraulik , vaj diferencial;”, duhet të deklarohet në kodin tarifor *271019..*, me taksë 
aksize 40lek/litër. 
- 27101981 Vajrat për motorë, vajrat lube për kompresorë, vajrat lube për 
turbina....10%  
- 2710 19 83 Vajra hidraulik .............................................................................................10%  
- 2710 19 85 Vajra të bardha, parafinë e lëngshme ....................................................... 10%  
-2710 19 87 Vajra ingranazhesh dhe vajrat 
reduktorësh............………………………10% 
-  2710 19 99 Vajra të tjera lubrifikante dhe vajra të tjera ............ 
……………......….10% 
Për këtë arsye duke u ndodhur në kushtet e plotësimit të kërkesave të nenit 102 të Ligjit Nr. 
8449, datë 27.01.1999 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; të pikës 
15.13 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 205, datë 13.04.1999 “Për Dispozitat 
Zbatuese të Kodit  
Doganor”, nga ana e doganierëve të vlerës duhet të ishte bërë korrektimi i kodit tarifor, duke 
vendosur kodin e saktë *271019..*, me tarifë bazë 10 % dhe taksë aksize 40 lek/kg. Pra, kemi 
të bëjmë me keqklasifikim të kodit tarifor të artikujve të importuar me pasojë shmangien e 
taksës së akcizës.  
Si rezultat i keqdeklarimit dhe keqklasifikimit rezultojnë shmangie të detyrimeve 
doganore(taksë akcize), veprime këto, jo në përputhje të kërkesave të nenit: 250.1/a; 250.4; 
256.1/a dhe 256.1/b të KD. Nga rillogaritja e detyrimeve duke i vlerësuar artikullin me taksë 
akcize 40/lek/litër, ka lindur një detyrim doganor i munguar në shumën 1,600,000 lekë (të 
ndara sipas viteve 584,000 lekë i përket vitit 2020 dhe 1,016,000 lekë i përket vitit 2019). 
Tabela Nr. 3 

NR DAV DATE DOGANA SUBJEKTI NIPT DETYRIMI/ 
SHMANGUR 

GJOB/ 
1 FISH 

DOG/ 
PËRGJEGJËS 

VITI 2019 
R 19765 12/03/2019 Durresi K-O J..... 51,456 51,456 R. M 
R 51323 07/06/2019 Durresi K-O J..... 58,320 58,320 E.H 
R 76682 08/08/2019 Durresi K-O J..... 118,128 118,128 S.S 
R 78341 13/08/2019 Durresi K-O J..... 66,864 66,864 A.K 
R 113003 19/11/2019 Durresi K-O J..... 50,064 50,064 E.S 
R 61575 01/07/2019 Durresi G...- SHPK K... 28,176 28,176 E.S 
R 18683 25/11/2019 Elbasan D.... GROUP L.... 105,600 105,600 P.R 
R 14843 27/09/2019 Kapshtica P. O - SHA L.... 18,048 18,048 E.H 
R 1979 09/08/2019 Korca G J.... 11,520 11,520 O.V 

 508,000 508,000  
TOTAL    2019 1,016,000  

Viti 2020 
R 1786 10/02/2020 Elbasan D GROUP L.... 57,600 57,600 P.R 
R 14597 16/02/2020 Durresi K-O J.... 46,560 46,560 J.S 
R 29825 11/04/2020 Durresi K-O J.... 18,864 18,864 E.B 
R 70312 12/08/2020 Durresi K-O J.... 17,280 17,280 I.C 
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R 104900 10/11/2020 Durresi K-O J.... 58,656 58,656 E.S 
R 122599 22/12/2020 Durresi K-O J.... 56,736 56,736 R.M 
R 102467 04/11/2020 Durresi I.L K..... 36,000 36,000 Jeshil 

TOTAL    2020 292,000 292,000  
TOTAL    2020 584,000  

TOTAL  2019&2020 1,600,000  

 
♦  Lidhur me importet dhe deklarimet e artikujve“Bojë hidromat”, deklaruar në kodin 
tarifor me kre *3208* & *3209* të NKM, me origjinë EU & NEU,  me nivel të taksës 
doganore 6 %, të cilat referuar Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë përfitojnë nga tarifa 
preferenciale, taksë doganore 0%, nga ana e doganierëve të vlerës pranë SVQ dhe SKAO, për 
praktikat doganore të pasqyruara në Aneksin nr. 10, është pranuar transaksioni, ndonëse 
dokumentacioni bashkëlidhur praktikave doganore nuk plotëson kërkesat e Udhëzimit nr. 3 
datë 23.01.2018të MFE “Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”. Nuk është bërë 
një shqyrtim më i thelluar i vlerës doganore sipas indikatorëve të përcaktuar në këtë udhëzim, 
me qëllim standartizimin dhe unifikimin e procedurave të shqyrtimit të vlerës së mallit 
për të evituar arbitraritetin, abuzivitetin dhe pabarazinë, rrjedhimisht, nuk është bërë një 
profilizimim i riskut lidhur me rivlerësimin e artikullit sipas metodave të vlerësimit doganor 
pasi: 
- së pari, subjektet nuk kanë dosje të vlerësimit të paraqitur në doganë(kontratë; listë 
çmimesh të mallrave, konfirmim). Ka subjekte të cilat kanë paraqitur kontratë midis palëve, 
por këto kontrata nuk plotësojnë asnjë nga kriteret ligjorë që duhet të plotësojë një kontratë.  
- së dyti, për të njëjtët operatorë dhe të tjerë lidhur me importin e të njëjtit produkt, nga e 
njëjta origjinë EU dhe NEU, nga sektori i vlerës, artikulli është rivlerësuar sipas metodës 6 të 
vlerësimit, pra sipas të dhënave të disponueshme të publikuara në faqen zyrtare të DPD. 
 

NR DAV DATE DOGANA SUBJEKTI REFERENCE 
R 2713 15/01/2020 Durresi E.T 6 
R 1410 31/01/2020 Kakavia U.C 6 
R 337 18/01/2020 Fier T.... - SHPK 6 
R 357 10/01/2020 Kapshtica D... - SHPK 6 
R 3732 23/06/2020 Fier A & E M-SHPK 6 
R 51043 25/06/2020 Durresi M. H 6 
R 4252 10/07/2020 Fier P.H 6 
R 72820 21/08/2020 Durresi I.CSHPK 6 
R 7620 21/08/2020 Vlora J. A 6 
R 81712 18/09/2020 Durresi A. M-PERSON 6 
R 13867 15/12/2020 Shkodra N..... 6 
R 13867 16/12/2020 Kapshtica D....  - SHPK 6 
R 13867 16/12/2020 Kapshtica D...  - SHPK 6 
R 21458 03/09/2020 Han i Hotit E.T 6 
R 23648 21/09/2020 Han i Hotit E.T 6 
R 27087 22/10/2020 Han i Hotit E.T 6 

 
- së treti, rezulton se për të njëjtin artikull, nga e njëjta origjinë, për të njëjtin subjekt, sektori 
i vlerës operon me dy standarte, njëherë përdor metodën e transaksionit dhe njëherë përdor 
metodën e të dhënave të disponueshme (mjaft të citojmë subjektin A & E M-SHPK, subjektin 
D.... SHPK, subjektin E.T, subjektin A. M-PERSON etj). 
- së katërti në asnjë rast nuk është bërë asnjë investigim lidhur me aposterior apo nga grup i 
përbashkët lidhur me çmimin real të shitjes së produkteve në treg. 
- së pesti, nga një kërkim i kryer në sistyemin Database të Doganës (ORACLE), u konstatua 
se çmimi i deklaruar nga importues të tjerë për të njëjtin artikull nga i njëjti vend i origjinës 
është dukshëm mbi çmimin e deklaruar nga këto subjekte. 
- së gjashti, nga ana e Autoriteteve Doganore ne dege të ndryshme, për praktika me të njëjtin 
artikull janë marë Vendime ku janë aplikuar vlerat e të dhënave të disponueshme 0,68 eur/kg 
nga EU dhe 0.68 usd/kg nga NEU. (mjaftojmë të citojmë Vendimi nr. 4832/2, datë 
09.04.2019, DDT; Vendimi nr. 19, datë .31.01.2020 DDF). 
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Për sa më sipër duke u ndodhur në kushtet e plotësimit të kërkesave të nenit 49, 70.2/a, 70.3 
dhe 74.2/b të Kodit Doganor, si dhe kërkesave të Udhëzimit nr. 3 datë 23.01.2018të MFE 
“Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, për të gjitha praktikat doganore të 
pasqyruara në aneksin nr. 7, duhej aplikuar vlera e të dhënave të disponueshme 0.68 eur/kg 
për artikullin nga EU dhe 0.68 usd/kg për artikullin nga NEU Nga llogaritja e detyrimeve 
doganore me çmimet e mësipërme, ka lindur një detyrim doganor i munguar në shumën 
4,514,000 lekë (të ndara sipas viteve 2,71,000 i përket vitit 2020 dhe 2,343,000 i përket vitit 
2019). 
 
♦  Në lidhje me importin dhe deklarimin e artikullit “mish koke gjedhi apo derri, pa kocka”, 
deklaruar dhe klasifikuar në kodin tarifor me kre *02064900* të NKM, me tarife doganore 5 
%, të NKM, me tarife doganore 10 %, ku referuar Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë (MTL), 
përfiton nga kuotat tarifore apo tarifa preferenciale, taksë doganore 0%, rezultoi se: 
Nga ana e doganierëve të vlerës pranë SVQ dhe SKAO, për praktikat doganore të pasqyruara 
në Aneksin nr. 11, nuk është ndërhyrë për të korrektuar kodin tarifor edhe pse kemi të bëjmë 
me keqklasifikim të artikujve, pasi: 
- së pari, kreu *02064900* përfshinë, në veçanti, kokat apo gjysmat e kokave të derrave 
shtëpiakë, me apo pa trutë, faqet apo gjuhët dhe pjesët e tyre. Pra në këtë kod tarifor 
deklarohen vetëm kokat e plota, apo gjysmë kokat. 
- së dyti, nisur nga shënimet në kapitullin 2 “mishi dhe të ngrënshmet e mishit” në shënimet 
shtesë pika 2/C, përcaktohen saktë kodet e mishit të kokës pa kocka “Megjithatë pjesët e 
kokës pa kocka të paraqitur më vete, që i përkasin pjesës së përparme (pjesa e gushës që 
është pjesë e shpatullës, pjesa e gushës që quhet “gusha e poshtme”,ose pjesa e gushës që 
përfshin pjesën e “gushës së poshtme” dhe pjesën e gushës së shpatullës) klasifikohen në 
nënkreun 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 apo 0210 1981, siç mund të jetë rasti.” 
- së treti, vetë këto subjekte i deklarojnë këta artikuj njëherë në kodin tarifor *02023090* dhe 
njëherë te kodi tarifor *02032955* apo *02031900*, kode të cilat janë me tarife doganore 10 
%, dhe referuar Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë(MSABE), nuk përfitojnë nga tarifa 
preferenciale, taksë doganore 0%. 
 

VEND 
EKSP NR DAV EMRI I KOMP KAPITUL

LI  
KODI 
TAR 10% PÈRSHKRIMI NGA SUBJEKTI 

Italia R 19667 M... - SHPK 202 2023090 mish koke gjedhi  pa faqe pa kocka 
Italia R 10962 M... - SHPK 202 2023090 Mish koke gjedhi  pa faqe, pa kocka, 
Italia R 2057 M... - SHPK 202 2023090 mish koke gjedhi pa faqe, pa kocka,  
Italia R 40283 M... - SHPK 202 2023090 mish koke gjedhi me gjend , pa kocka  
Italia R 38066 E.... 202 2023090 mish koke lope, i ngrire,7705.45kg 
Italia R 11227 E.... 202 2023090 mish koke lope,i ngrire 
Italia R 11227 E.... 203 2032955 mish koke derri i ngrire 3049  
Italia R 38066 E.... 203 2032959 mish koke deri, i ngrire, 
Italia R 6833 M... - SHPK 203 2032955 faqe te kokes se doses e ngrire 
Italia R 6833 M... - SHPK 203 2032955 prerje te kokes se dose i ngrire 
Italia R 86782 M... - SHPK 202 2023090 mish koke gjedhi  pa faqe, pa kocka,  
Italia R 59555 M... - SHPK 202 2023090 mish koke gjedhi pa kocka i ngrire 
Italia R 56848 F. F 202 2023090 mish koke gjedhi i ngrire 
Italia R 65338 F.F 202 2023090 mish koke gjedhi i ngrire 
Polonia R 50118 K. 202 2023090 mishi vici koke i ngrire  (pa kocka) 
Italia R 65075 F.F 202 2023090 mish koke gjedhi i ngrire neto 6812. 
Italia R 63035 E.... 202 2023090 mish koke lope,e ngrire 4999.29 kg 
Italia R 106467 M... - SHPK 202 2023090 mish koke gjedhi pa faqe, pa kocka,  
Italia R 104263 F. F 202 2023090 mish koke gjedhi e ngrire 
Italia R 91739 E.... 202 2023090 mish koke lope, 3814.07 kg 
Hungaria  R 103 T.-A-SHPK  203 2032955 Mish koke derri pa kocka te ngrira  

 
Nisur sa më sipër dhe në mbështetje të nomenklaturës së miratuar me vendimin e Këshillit të 
Ministrave nr. 846,datë 24.12.2019, “Për miratimin dhe publikimin zyrtar të nomenklaturës 
së kombinuar të mallrave 2020”, dhe të Rregullave të Përgjithshme për Interpretimin e 
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Nomenklaturës së Kombinuar dhe Notat Shpjeguese të saj,“ mish koke gjedhi apo derri, pa 
kocka”, duhet të deklarohet në kodet tarifor *02023090*, *02031955* dhe *02032955*,  me 
tarife doganore 10 %, ku referuar Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë(MSABE), nuk përfitojnë 
nga tarifa preferenciale, taksë doganore 0%. 
Për këtë arsye duke u ndodhur në kushtet e plotësimit të kërkesave të nenit 102 të Ligjit Nr. 
8449, datë 27.01.1999 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; të pikës 
15.13 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 205, datë 13.04.1999 “Për Dispozitat 
Zbatuese të Kodit Doganor”, nga ana e doganierëve të vlerës  duhet të ishte bërë korrektimi i 
kodit tarifor, duke vendosur kodet e saktë *02023090*, *02031955* dhe *02032955*,  me 
tarife doganore 10 %, ku referuar Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë(MSABE), nuk përfitojnë 
nga tarifa preferenciale, taksë doganore 0%. 
Si rezultat i keqdeklarimit dhe keqklasifikimit rezultojnë shmangie të detyrimeve doganore, 
veprime këto, jo në përputhje të kërkesave të nenit: 250.1/a; 250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të 
KD. Nga rillogaritja e detyrimeve me tarifë bazë 10%, ka lindur një detyrim doganor i 
munguar në vlerën 6,045,000 lekë dhe penalitet 1-fish të detyrimit doganor në masën 
6,045,000 lekë.  
Pra në total subjekti duhet të paguajë një detyrim doganor të munguar në shumën 12,090,000 
lekë (të ndara sipas viteve 10,820,000 lekë i përket vitit 2019 dhe 1,270,000 lekë i përket vitit 
2020). 
 
♦  Në lidhje me importet e artikullit “letra të lagura të mbuluara me sapun apo 
detergjent”klasifikuar në kodin tarifor *34011100* të NKM, me nivel të taksës doganore 6 
%, ku referuar Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë (MTL), përfiton nga kuotat tarifore apo tarifa 
preferenciale, taksë doganore 0%, nga ana e doganierëve të vlerës pranë SVQ dhe SKAO, për 
praktikat doganore të pasqyruara në Tabelanr. 4 është pranuar transaksioni, ndonëse 
dokumentacioni bashkëlidhur praktikave doganore nuk plotëson kërkesat e Udhëzimit nr. 25, 
datë 30.11.2007, ndryshuar me Udhëzimin nr. 3 datë 23.01.2018të MFE “Për vlerësimin e 
mallrave për qëllime doganore”, konkretisht: 
- së pari, subjektet nuk kanë dosje të vlerësimit të paraqitur në doganë(kontratë; listë 
çmimesh të mallrave, konfirmim).  
- së dyti, vetë doganierët e sektorit të vlerës, me arsyetimin se, dokumentacioni shoqërues nuk 
e justifikon metodën e transaksionit nuk aplikojnë metodën e transaksionit por aplikojnë 
vlerën e të dhënave të disponueshme 1.6 eur/kg për artikullin me orgjinë N/EU dhe me 1.9 
eur/kg për artikullin me origjinë EU. (mjaftojmë të citojmë DAV-et në tabelën më poshtë) 
 

21478 04/03/2020 Durresi D.... - SHPK L..... 6 
117919 11/12/2020 Durresi D.... - SHPK L..... 6 
63380 25/07/2020 Durresi D.... - SHPK L..... 6 
27395 26/03/2020 Durresi G..... K.... 6 
2542 11/05/2020 Fier EXD  -SHPK L..... 6 
1885 06/04/2020 Fier EXD  -SHPK L..... 6 
30716 17/04/2020 Durresi D.K L..... 6 
8498 07/11/2020 Fier EXD  -SHPK L..... 6 
40384 10/05/2019 Durresi D.... - SHPK L..... 6 
62825 05/07/2019 Durresi D.... - SHPK L..... 6 
11314 14/02/2019 Durresi G... K.... 6 
29378 09/04/2019 Durresi G... K.... 6 
37426 03/05/2019 Durresi G... K.... 6 
74129 01/08/2019 Durresi G... K.... 6 
85211 10/09/2019 Durresi G... K.... 6 
14187 26/12/2019 Fier D.D K.... 6 

 
- së treti, rezulton se për të njëjtin artikull, nga e njëjta origjinë EU, për të njëjtin subjekt , 
sektori i vlerës operon me dy standarte, njëherë përdor metodën e transaksionit dhe njëherë 
përdor metodën e të dhënave të indikatorëve (mjaft të citojmë për subjektinC.C, R 19678, 
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datë 28.02.2020, aplikuar të dhënat e disponueshme dhe R 41253, datë 29.05.2020, aplikuar 
transaksioni, për subjektin D....., R. 21478, datë 04.03.2020, R. 62825, datë 05.07.2019, 
aplikuar të dhënat e disponueshme dhe R 108235, datë 07.12.2019, aplikuar transaksioni). 
- së katërti, nga një kërkim i kryer në sistyemin Database të Doganës (ORACLE), u 
konstatua se çmimi i deklaruar nga importues të tjerë për të njëjtin artikull nga i njëjti vend i 
origjinës,është dukshëm mbi çmimin e deklaruar nga këto subjekte si dhe nga vetë vlera e të 
dhënave të disponueshme.  
- së pesti, në asnjë rast nuk është bërë asnjë investigim lidhur me aposterior apo nga grup i 
përbashkët lidhur me çmimin real të shitjes së produkteve në treg.  
Për sa më sipër duke u ndodhur në kushtet e plotësimit të kërkesave të nenit 49, 70.2/a, 70.3 
dhe 74.2/b të Kodit Doganor, si dhe kërkesave të Udhëzimit nr. 3 datë 23.01.2018të MFE 
“Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, për të gjitha praktikat doganore të 
pasqyruara në Tabela nr. 4, duhej aplikuar vlera e të dhënave të disponueshme me 1.6 eur/kg 
për artikullin me orgjinë N/EU dhe me 1.9 eur/kg për artikullin me origjinë EU Nga llogaritja 
e detyrimeve doganore me çmimin e mësipërm, ka lindur një detyrim doganor i munguar në 
shumën 1,274,000 lekë (të ndara sipas viteve 283,000,000 i përket vitit 2020 dhe 991,000 i 
përket vitit 2019). 
  Tabela nr. 4 
NR DAV DATE DOGANA SUBJEKTI  NIPT DETYRIMI/ 

SHMANGUR 
DOG/ 
PËRGJEGJËS 

VITI 2019 
R 4159 13/08/2019 Shkodra E.... K.... 377,354 L. B 
R 119510 07/12/2019 Durresi Y.D J..... 261,707 A. K. 
R 23284 15/11/2019 Qafe Thana O. P  L..... 72,073 A. S 
R 116913 29/11/2019 Durresi C.C J.... 177,542 Jeshil 
R 108235 07/11/2019 Durresi D- SHPK L32015003C 64,035 A. K 
R 3371 01/07/2019 Shkodra E.... K.... 8,257 A. N 
R 89307 21/09/2019 Durresi C.C J... 3,791 Jeshil 
R 68599 19/07/2019 Durresi C.C J... 19,106 E.P 
R 111924 16/11/2019 Durresi V.C& C L..... 7,572 P.R 

TOTAL VITI 2019 991,000  
VITI 2020 

R 2510 06/03/2020 Vlora K. V L.... 11,947 I.M 
R 41253 29/05/2020 Durresi C. C J.... 265,614 Jeshil 
R 7517 07/04/2020 Han i Hotit E..... K.... 5,472 E.D 

TOTAL VITI 2020 283,000  
TOTAL 2019 & 2020 1,274,000  

 
♦  Lidhur me importet dhe deklarimet e artikullit: “Rimorkio dhe ½ rimorkio të përdorura”, 
deklaruar në kodin tarifor me kre *8716* të NKM me nivel të taksës doganore 2%, nga SVQ 
, nuk është bërë një analizë e thelluar lidhur me rivlerësimin e artikullit sipas metodave të 
vlerësimit doganor në përputhje me kërkesat e pikës 7 të Udhëzimit nr. 3, datë 23.01.2018të 
MFE “Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, me qëllim standartizimin dhe 
unifikimin e procedurave të shqyrtimit të vlerës së mallit për të evituar abuzivitetin dhe 
pabarazinë. Pra sa më sipër, nuk është bërë një profilizimim i riskut në vlerësimin doganor 
për të evidentuar një shqyrtim më të thelluar të vlerës doganore lidhur me rivlerësimin e 
artikullit sipas metodave të vlerësimit doganor, veprim ky jo në përputhje me kërkesat e nenit 
70.2/a, të Kodit të Ri Doganor, pasi, referuar importeve dhe deklarimeve të artikullit, nxjerrë 
nga sistemi ORACLE rezulton se ai është rivlerësuar sipas metodës 2 & 3 të vlerësimit me 
0.7 €/kg në kushtet e lëvrimit FOB, (për importet e kryera për vitin 2017, 2018, të cilat janë 
pasqyruar në materialet tona të auditimit, si dhe vitin 2019, mjaft të citojmë DAV me: R-
5234, datë 24.01.2019; R-8362, datë 02.02.2019; R-3467, datë 22.03.2019; R-30266, datë 
08.04.2019; R-5553, datë 27.05.2019; R-52809, datë 10.06.2019; R-10789, datë 12.07.2019; 
R-2122, datë 06.09.2019; R-123728, datë 17.12.2019; etj). 
Nisur nga korrenspodenca zyrtare nëpërmjet e mail-ve të brendshme të DPD-së, vetë 
autoriteti doganor e ka pranuar këtë metodë vlerësimi. Në takimin e zhvilluar me datë 
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09.04.2020, Drejtori i Përgjithshëm ka ngritur problematikën mbi vlerësimin e mjeteve të 
rënda të përdorura, ku i lë për detyrë Drejtorisë së Vlerësimit Qendër rishikimin e vlerësimit 
të këtij artikulli. Nisur nga sa më sipër u organizua një mbledhje me pjesmarrjen e Drejtorit të 
Drejtorisë së Vlerës, përgjegjësat e sektorëve dhe përgjegjësat e turneve, nga e cila u 
konkludua se ky artikull duhet të vlerësohet sipas metodës alternative jo më pak se 0.7 
eur/kg/fob.  
Për sa më sipër duke u ndodhur në kushtet e plotësimit të kërkesave të nenit 49, 70.2/a, 70.3 
dhe 74.2/b të Kodit Doganor, si dhe kërkesave të Udhëzimit nr. 3, datë 23.01.2018të MFE 
“Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, për të gjitha praktikat doganore të 
pasqyruara në Aneksin nr. 12, artikulliduhej rivlerësuar me 0.7 €/kg në kushtet e lëvrimit 
FOB.Nga llogaritja e detyrimeve doganore me çmimin e mësipërm, ka lindur një detyrim 
doganor i munguar në shumën 11,222,000 lekë (sipas viteve 1,161,000 lekëi përket vitit 2020 
dhe 10,061,000 lekë i përket vitit 2019).  
 
♦  Në lidhje me importet e artikullit “letra të lagura të mbuluara me sapun apo 
detergjent”klasifikuar në kodin tarifor *34011100* të NKM, me nivel të taksës doganore 6 
%, ku referuar Marveshjes së Tregëtisë së Lirë(MTL), përfiton nga kuotat tarifore apo tarifa 
preferenciale, taksë doganore 0%, në praktikat doganore të paraqitura në Tabela nr. 5, 
rezulton se: 
- Subjektet në kuadratin nr. 31 të DAV kanë plotësuar kodin dhe llojin e paketimit, 
konkretisht, nr. 21 që i përket paketimit *në kartona* dhe nr. 31, që i përket paketimit *në 
lidhje*.  
- Referuar përshkrimit të artikullit në invoice (faturë), duke shfrytëzuar të dhënat e internetit, 
referuar kodit të artikullit, artikulli rezulton i ambalazhuar në ambalazh plastik dhe si tillë në 
kuadratin 31 të DAV, duhej të vendosej kodi i saktë i paketimit, për të gjeneruar taksën e 
ambalazhit(TAM).  
- Në doganë operojnë dhe subjekte të tjerë që për të njëjtin artikull“letra të lagura të 
mbuluara me sapun apo detergjent”, në kuadratin nr. 31 plotësojnë kodin e paketimit nr 71 
“mallra në ambalazh plastik, përveçse në paleta”, ose kodin e paketimit nr. 100 “mallra në 
ambalazh plastic dhe në paleta”(mjaftonë të citojmë R. 87304, subjekti E..., R. 61491, 
subjekti A.., R. 21983, subjekti K., R. 70856, subjekti A..., R. 73352, subjekti N..t, R. 20618, 
subjekti E.., R. 71623, subjekti R.L, e shumë e shumë subjekte të tjera). 
 

NR DAV DATE DOGANA SUBJEKTI NIPT 
R 14187 26/12/2019 Fier D. D K.... 
R 116913 29/11/2019 Durresi C.C J.... 
R 111924 16/11/2019 Durresi V. C& CARRY-  L.... 
R 07995 07/11/2019 Durresi V. C& CARRY-  L.... 
R 87233 16/09/2019 Durresi P.T - SHPK L.... 
R 114917 24/11/2019 Durresi P.T - SHPK L.... 
R 46798 26/05/2019 Durresi C. A -S L.... 
R 1194 09/02/2019 Vlora K. - V  L..... 
R 93797 02/10/2019 Durresi E.... K..... 
R 63583 07/07/2019 Durresi P.T - SHPK L.... 
R 78040 12/08/2019 Durresi C. C J.... 
R 3687 18/07/2019 Shkodra A...- SHPK L.... 
R 1145 10/01/2019 Durresi C.C J.... 
R 46244 24/05/2019 Durresi P.T - SHPK L.... 
R 22932 22/03/2019 Durresi P.T - SHPK L.... 
R 14187 26/12/2019 Fier D.D K.... 
R 116913 29/11/2019 Durresi C.C J.... 
R 111924 16/11/2019 Durresi V. C & CARRY-  L.... 
R 107995 07/11/2019 Durresi V. C & CARRY-  L.... 
R 87233 16/09/2019 Durresi P.T  L... 
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Për sa më sipër duke u ndodhur në kushtet e plotësimit të kërkesave të nenit 2, pika 3, të 
Ligjit nr. 93/2018, datë 03.12.2018, “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 9975, datë 
28.07.2008, ‘Për taksat kombëtare të ndryshuar”, si dhe Udhëzimit nr. 8, datë 30.12.2013 
“Mbi zbatimin praktik të taksës së ambalazhit një përdorimesh të plastikës dhe qelqit”, për të 
gjitha praktikat doganore të pasqyruara në Tabela nr. 5, nga ana e doganierëve vlerësues në 
kuadratin 31 të DAV duhej të bëhej korrektimi i kodit të paketimit, duke vendosur kodin e 
saktë 71 apo 100, kode paketimi nga të cilat gjenerohet taksa e ambalazhit 35 lek/kg, veprime 
këto, jo në përputhje me kërkesat e nenit: 250.1/a; 250.4; 256.1; 251.2/a/b dhe 256.1/a/b të 
KD (paleta apo karton). 
Nga llogaritja e detyrimeve doganore në import lidhur me TAM në nivelin 35 lekë/kg, ka 
lindur një detyrim doganor i munguar plus gjobë njëfish në shumën 910,000lekë (të ndara 
sipas viteve 218,000 i përket vitit 2020 dhe 692,000 i përket vitit 2019). 
Tabela nr. 5 

NR. DAV DATA DOGANA SUBJEKTI NIPT DETYRIM  GJOB/1 
FISH 

DOG/PERGJ 

VITI 2019 
R 7517 07/04/2020 Han i Hotit E.... K.... 24192 24192 E. D 
R 63380 25/07/2020 Durresi D... - SHPK L.... 21000 21000 L. D 
R 21478 04/03/2020 Durresi D.... - SHPK L.... 20966 20966 A.S 
R 27395 26/03/2020 Durresi G..... K.... 13474 13474 M.K 
R 8498 07/11/2020 Fier E.... -SHPK L.... 9786 9786 A.S 
R 117919 11/12/2020 Durresi D.... - SHPK L.... 9677 9677 E.B 
R 70951 13/08/2020 Durresi D. KOMERC       L.... 5897 5897 H.M 
R 1885 06/04/2020 Fier E..... -SHPK L.... 4200 4200 J.S 
TOTAL 2020 109,000 109,000  
TOTAL 2020 DETYRIM & GJOB 218,000  
VITI 2019 
R 85211 10/09/2019 Durresi G K.... 19,354 19,354 A.S 
R 3371 01/07/2019 Shkodra E K.... 2,142 2,142 A.N 
R 13610 07/12/2019 Fier E... -SHPK L.... 11,676 11,676 R.B 
R 62825 05/07/2019 Durresi D.... - SHPK L.... 11,290 11,290 R.B 
R 23284 15/11/2019 Qafe Thana O.P L.... 20,679 20,679 A.S 
R 4159 13/08/2019 Shkodra E..... K.... 45,720 45,720 L.B 
R 74129 01/08/2019 Durresi G.... K.... 19,354 19,354 O.V 
R 119510 07/12/2019 Durresi Y. D J,..... 83,026 83,026 A.K 
R 108235 07/11/2019 Durresi D..... - SHPK L.... 17,741 17,741 A.K 
R 80971 28/08/2019 Durresi D..... - SHPK L.... 8,064 8,064 A.N 
R 29378 09/04/2019 Durresi G.... K.... 19,354 19,354 A. N 
R 6980 26/06/2019 Fier EXD  -SHPK L.... 19,958 19,958 G.G 
R 14024 22/02/2019 Durresi E.M  K.... 15,089 15,089 Jeshil 
R 14911 25/02/2019 Durresi E.M K.... 17,809 17,809 Jeshil 
R 37426 03/05/2019 Durresi G.... K.... 19,354 19,354 L. B 
R 11314 14/02/2019 Durresi G.... K.... 16,249 16,249 B. N 
TOTAL 2019 346,000 346,000  
TOTAL 2019 DETYRIM & GJOB 692,000  
TOTAL 2019 & 2020 DETYRIM & GJOB 910,000  

 
♦ Lidhur me importin dhe deklarimin e artikullit“doreza pune poliestër të lyera me bojë”, 
deklaruar në kodin tarifor *61161080* të NKM, me origjinë NEU, me nivel të taksës 
doganore 0%, nga ana e doganierit të vlerës, për praktikat doganore të paraqitura në tabelën 
më poshtë është pranuar transaksioni, ndonëse dokumentacioni bashkëlidhur praktikës 
doganore nuk plotëson kërkesat e Udhëzimit nr. 3 datë 23.01.2018të MFE “Për vlerësimin e 
mallrave për qëllime doganore”, pasi: 
- së pari, subjektet nuk kanë dosje të vlerësimit të paraqitur në doganë(kontratë; listë 
çmimesh të mallrave, konfirmime). 
- së dyti, për operatorë të tjerë lidhur me importin e të njëjtit produkt, nga e njëjta origjinë 
NEU, nga sektori i vlerës, nuk është aplikuar metoda e transaksionit, por artikulli është 
rivlerësuar , (mjaft të citojmë DAV me: R-15172, datë 28.02.2020; R 40105, datë 13.06.2020; 
R 12790, datë 21.02.2020;R 17446, datë 07.03.2020, që i përkasin zhdoganime të bëra në 
doganën Tiranë; R 22386, datë 19.12.2019 i përket zhdoganim në doganën Durrës; R 3035, 
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datë 31.12.2020 i përket zhdoganim në doganën Korçë dhe R 411, datë 08.01.2020, i përket 
zhdoganim në doganën Rinas). 
- së treti, Autoriteti doganor, Dega e Doganës Tiranë, për të njëjtin artikull, ka marë vendim 
për rivlerësimin ( mjaftojmë të citojmë Vendimi nr. 663, datë 23.07.2020, subjekti Blendi 
Prendi). 
- së katërti, në asnjë rast nuk është bërë asnjë investigim lidhur me aposterior apo nga grup i 
përbashkët lidhur me çmimin real të shitjes së produkteve në treg.  
Për sa më sipër duke u ndodhur në kushtet e plotësimit të kërkesave të nenit 49, 70.2/a, 70.3 
dhe 74.2/b të Kodit Doganor, si dhe kërkesave të Udhëzimit nr. 3 datë 23.01.2018të MFE 
“Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, për artikullin “doreza pune poliestër të 
lyera me bojë”, duhej aplikuar vlera alternative 600 lek/kg/cif. Nga llogaritja e detyrimeve 
doganore në import lidhur me TAM në nivelin 35 lekë/kg, ka lindur një detyrim doganor i 
munguarnë shumën 884,000lekë (të ndara sipas viteve 316,000 i përket vitit 2020 dhe 
568,000 i përket vitit 2019). 
 
 
Tabela nr. 6 

NR DAV DATA DOGANA SUBJEKTI NIPT D/SHMANUR DOG/PERGJ 
VITI 2019 
R 31928 15/04/2019 Durresi F.... K.... 16,414 K.Xh 
R 6618 19/06/2019 Fier V.A/M K..... 485,277 BLU/E.X 
R 6425 31/12/2019 Shkodra E….... K.... 67,055 P. R 
TOTAL 2019 568,000  
VITI 2020 
R 13079 12/02/2020 Durresi F.... K.... 22,399 Jeshil 
R 3899 10/03/2020 Kapshtica A.T. L.... 1,051 E.M 
R 15721 24/08/2020 Durrës Kon D... J.... 13,394 E. S 
R 124782 26/12/2020 Durresi T.....2020  M..... 279,000 B. K 
TOTAL 2020 316,000  
TOTAL 2019 & 2020 884,000  

 
♦ Në lidhje me praktikën doganore IMP 4, R 9472, datë 19.08.2019, të subjektit “D.....”, me 
Nipt. J....., përfaqësuar nga Agjencia Doganore ‘G.U’ J-102, i cili ka deklaruar “Jorgan 
dopio”, me vlerë të artikullit 2500 usd, me origjinën e mallit Kinë ka rezultuar se: 
Nga ana e doganierit të vlerës nuk është pranuar transaksioni, por janë aplikuar vlerat e të 
dhënave të disponueshme, konfirmuar kjo nga formulari mbi vlerësimin doganor 
bashkëlidhur praktikës. 
Subjekti e ka deklaruar artikullin “Jorgan dopio”, në kodin tarifor me kre *6302*, me tarifë 
bazë 10%. Kodi  me kre *6302* i përket Shtresave të krevatit. 
- 6302 Shtresa krevati, shtresa tavoline, shtresa tualeti dhe shtresa kuzhine: 
- Shtresa te tjera krevati 
- 6302 32 90 – – – Te tjera ....... 10% 
Nisur sa më sipër dhe në mbështetje të nomenklaturës së miratuar me vendimin e Këshillit të 
Ministrave nr. 846,datë 24.12.2019, “Për miratimin dhe publikimin zyrtar të nomenklaturës 
së kombinuar të mallrave 2020”, dhe të Rregullave të përgjithshme për interpretimin e 
nomenklaturës së kombinuar, “Jorgan dopio”, duhet të deklarohet në keun *9404*dhe kodin 
tarifor *94049090*, me tarifë bazë 15%. 
- 9404 Mbështetëset dhe mbajtëset e dyshekëve; artikujt e krevateve dhe te ngjashmet (psh, 
dyshekët, jorganet me pambuk apo me pupla, jasteqet e fjetjes, pufete dhe jasteqet e 
zbukurimit ……),  
- 9404 90 – Te tjera:  
- 9404 90 10 – – Mbushur me pupla apo me push ........................................................................................15%  
- 9404 90 90 – – Te tjera  ………………………………………………………………………………………………………………15% 
Për këtë arsye duke u ndodhur në kushtet e plotësimit të kërkesave të Ligjit nr. 102/2014, datë 
31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, VKM-së, nr. 615 datë 21.11.2017 . 
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“Për Dispozitat Zbatuese të Kodit Doganor”, Ligjit nr. 8474, datë 14.04.1999 “Për miratimin 
e Nomenklaturës dhe të Tarifës Doganore”, nga ana e doganierit të vlerës duhet të ishte bërë 
korrektimi i kodit tarifor, duke vendosur kodin e saktë *94049010*, me tarifë bazë 15 %. Nga 
përllogaritja me tarifë bazë 15%, ka lindur një detyrim doganor i munguar në vlerën 16,000 
lekë dhe penalitet 1-fish të detyrimit doganor në masën 16,000 lekë.  
Pra në total subjekti duhet të paguajë një detyrim doganor të munguar në shumën 32,000 
lekë. 
 
♦ Lidhur me importet dhe deklarimet e artikullit“Kafe kokërr e pjekur, kafe kokërr e pjekur 
e bluar, kafe e pjekur në bustina dhe kapsula”, deklaruar në kodin tarifor me kre *09012100* 
të NKM, me origjinë EU, me nivel të taksës doganore 0 %, nga ana e doganierëve të vlerës  
pranë SVQ dhe SKAO, për praktikat doganore të pasqyruara në Aneksin nr. 13, është 
pranuar transaksioni, ndonëse dokumentacioni bashkëlidhur praktikës doganore nuk plotëson 
kërkesat e Udhëzimit nr. 3 datë 23.01.2018të MFE “Për vlerësimin e mallrave për qëllime 
doganore”, pasi: 
- së pari, subjektet nuk kanë dosje të vlerësimit të paraqitur në doganë(kontratë; listë 
çmimesh të mallrave, konfirmime). 
- së dyti, për operatorë të tjerë lidhur me importin e të njëjtit produkt, nga e njëjta origjinë 
EU, nga sektori i vlerës, artikulli është rivlerësuar sipas metodës 6 të vlerësimit, pra sipas të 
dhënave të disponueshme të publikuara në faqen zyrtare të DPD, rezulton gjithashtu se për të 
njëjtin artikull, nga e njëjta origjinë, nga i njëjti eksportues për të njëjtin importues sektori i 
vlerës operon me dy standarte, njëherë përdor metodën e transaksionit dhe njëhërë përdor 
metodën e të dhënave të disponueshme konkretisht: 
 
NR DAV DATE DOGANA  SUBJEKTI NIPT REFERENCA  

R 41073 28/05/2020 Durresi I. P  - PERSON FIZIK L... 6 
R 2007 13/01/2020 Durresi P-SHPK K... 6 
R 46390 13/06/2020 Durresi A. S - PERSON FIZIK L... 6 
R 35642 12/05/2020 Durresi N.... J.... 6 
R 27622 27/03/2020 Durresi G& CO K.... 6 
R 87789 02/10/2020 Durresi N. B - PERSON FIZIK L... 6 
R 31273 21/04/2020 Durresi I- SHPK L... 6 
R 32570 28/04/2020 Durresi V. C & C- SHPK L... 6 
R 30469 16/04/2020 Durresi S.A -SHPK L... 6 
R 39495 23/05/2020 Durresi I.L -PERSON FIZIK L... 6 
R 8139 06/09/2020 Vlora I.... J.... 6 
R 3816 18/01/2020 Durresi M - L K.... 6 
R 9355 03/10/2020 Vlora T.P – P. FIZIK L... 6 
R 44360 07/06/2020 Durresi I - SHPK L... 6 
R 119283 14/12/2020 Durresi C.I-SHPK L... 6 
R 100704 31/10/2020 Durresi M..... J.... 6 
R 87385 01/10/2020 Durresi N – N SHPK L... 6 
R 13143 18/12/2020 Vlora T& B-2009 -SHPK K.... 6 
R 80216 14/09/2020 Durresi I.L -PERSON FIZIK L... 6 
R 3313 17/01/2020 Durresi FS  I- SHPK L... 6 
R 5561 02/07/2020 Vlora A.C- PERSON FIZIK L... 6 
R 37681 18/05/2020 Durresi T..... - SHPK K.... 6 
R 18542 27/02/2020 Durresi M.F- PERSON FIZIK L... 6 
R 54939 04/07/2020 Durresi N J.... 6 
R 83952 23/09/2020 Durresi M.F- PERSON FIZIK L... 6 
R 92313 12/10/2020 Durresi I. L... 6 
R 2814 15/03/2020 Vlora I. J.... 6 
R 3502 05/05/2020 Vlora R. J.... 6 
R 4226 29/05/2020 Vlora J. K... 6 
R 3596 20/06/2020 Fier A.M K... 6 
R 86178 28/09/2020 Durresi L. G-PERSON FIZIK K... 6 
R 44334 07/06/2020 Durresi GJ...    SHPK K... 6 
R 16908 22/02/2020 Durresi V.C & C- SHPK L... 6 
R 113733 01/12/2020 Durresi I....- SHPK L... 6 
R 5383 27/06/2020 Vlora A..../V J..... 6 
R 3717 14/05/2020 Vlora E-I-SHPK K... 6 
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R 25625 16/03/2020 Durresi J. TH-P. FIZIK L... 6 
R 122198 21/12/2020 Durresi C.N-PERSON FIZIK L... 6 

 
- së treti, në asnjë rast nuk është bërë asnjë investigim lidhur me aposterior apo nga grup i 
përbashkët lidhur me çmimin real të shitjes së produkteve në treg.  
- së katërti, nga një kërkim i kryer në sistyemin Database të Doganës (ORACLE), u 
konstatua se çmimi i deklaruar nga importues të tjerë për të njëjtin artikull nga i njëjti vend i 
origjinës është dukshëm mbi çmimin e deklaruar nga këto subjekte. 
 

NR DAV DATE DOGANA  SUBJEKTI NIPT 

R 14677 24/02/2019 Durresi I.L -PERSON FIZIK L... 
R 61406 01/07/2019 Durresi I. L -PERSON FIZIK L... 
R 2748 23/03/2019 Vlora G.M - SHPK K... 
R 408 18/01/2019 Vlora G.M - SHPK K... 
R 2467 16/03/2019 Vlora D.... K... 
R 4992 24/01/2019 Durresi GJ.    SHPK K... 
R 2081 14/01/2019 Durresi C.T-SHPK L... 
R 2446 16/03/2019 Vlora T& B-2009 -SHPK K..... 
R 16285 01/03/2019 Durresi M....L K..... 
R 2126 07/03/2019 Vlora J.... K..... 
R 5378 27/05/2019 Vlora T.P – P. FIZIK L..... 
R 24568 27/03/2019 Durresi I.L -PERSON FIZIK L..... 
R 11985 16/02/2019 Durresi M.F - PERSON FIZIK L..... 
R 47592 28/05/2019 Durresi N..... J.... 
R 69009 20/07/2019 Durresi N-N- SHPK L..... 
R 101428 21/10/2019 Durresi P-SHPK K..... 
R 56416 19/06/2019 Durresi A.H - PERSON FIZIK K... 
R 52184 08/06/2019 Durresi C.N-PERSON FIZIK L..... 
R 5806 07/06/2019 Vlora R..... J.... 
R 25486 29/03/2019 Durresi FS  I..- SHPK L..... 
R 13356 08/12/2019 Vlora ADRIATIK/V J.... 
R 67357 16/07/2019 Durresi MARI J.... 
R 4009 21/01/2019 Durresi A I - PERSON FIZIK L..... 
R 27655 27/03/2020 Durresi F. K L..... 
R 122198 21/12/2020 Durresi C.N-PERSON FIZIK L..... 
R 49260 20/06/2020 Durresi J.TH-P.FIZIK L..... 
R 40939 28/05/2020 Durresi L.K - PERSON FIZIK L..... 
R 3915 20/05/2020 Vlora A. M K.... 
R 100704 31/10/2020 Durresi M.... J.... 
R 39495 23/05/2020 Durresi I.L -PERSON FIZIK L..... 
R 8139 06/09/2020 Vlora I.... J.... 
R 52758 29/06/2020 Durresi I....- SHPK L..... 
R 71646 15/08/2020 Durresi G..D – P. FIZIK L..... 
R 6486 23/07/2020 Vlora A.OI K.... 
R 96113 21/10/2020 Durresi I.L -PERSON FIZIK L..... 
R 84468 24/09/2020 Durresi T.... - SHPK K... 

 
Për sa më sipër duke u ndodhur në kushtet e plotësimit të kërkesave të nenit 49, 70.2/a, 70.3 
dhe 74.2/b të Kodit Doganor, si dhe kërkesave të Udhëzimit nr. 3 datë 23.01.2018të MFE 
“Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, për të gjitha praktikat doganore të 
pasqyruara në Aneksin nr. 13, duhej aplikuar vlera e të dhënave të disponueshme 
konkretisht, kafe kokërr e pjekur, me çmimin referuaes me 4.3 eur/kg në kushtet e lëvrimit 
FOB, kafe kokërr e pjekur e bluar, me çmimin referuaes me 4.8 eur/kg në kushtet e lëvrimit 
FOB kafe e pjekur në bustina, me çmimin referuaes me 0.08 eur/cp në kushtet e lëvrimit FOB 
dhe kafe e pjekur në kapsulame çmimin referuaes me 0.1 eur/cp në kushtet e lëvrimit FOB. 
Nga llogaritja e detyrimeve doganore me çmimin e mësipërm, ka lindur një detyrim doganor i 
munguar në shumën 2,286,000lekë (të ndara sipas viteve 1,304,000 i përket vitit 2020 dhe 
982,000 i përket vitit 2019). 
 
♦ Lidhur me importet dhe deklarimet e artikullit“Peshk levrek & koce, Salmon”, deklaruar 
në kodin tarifor me kre *0302* të NKM, me origjinë EU, me nivel të taksës doganore 0 %, 
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nga ana e doganierëve të vlerës pranë SVQ dhe SKAO, për praktikat doganore të pasqyruara 
në Aneksin nr. 14 dhe 15 është pranuar transaksioni, ndonëse dokumentacioni bashkëlidhur 
praktikës doganore nuk plotëson kërkesat e Udhëzimit nr. 3 datë 23.01.2018të MFE “Për 
vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, pasi: 
- së pari, subjektet nuk kanë dosje të vlerësimit të paraqitur në doganë (kontratë; listë 
çmimesh të mallrave, konfirmime). 
- së dyti, për operatorë të tjerë lidhur me importin e të njëjtit produkt, nga e njëjta origjinë 
EU, nga sektori i vlerës, artikulli është rivlerësuar sipas metodës 6 të vlerësimit, pra sipas të 
dhënave të disponueshme të publikuara në faqen zyrtare të DPD, rezulton gjithashtu se për të 
njëjtin artikull, nga e njëjta origjinë, nga i njëjti eksportues për të njëjtin importues sektori i 
vlerës operon me dy standarte, njëherë përdor metodën e transaksionit dhe njëhërë përdor 
metodën e të dhënave të disponueshme konkretisht: 
 

NR DAV DATE DOGANA  SUBJEKTI NIPT REFERENCA  

R 266 14/01/2019 Kakavia A.G- PERSON FIZIK L.... 6 
R 1275 05/02/2019 Kapshtica A.F-SHPK L.... 6 
R 1275 05/02/2019 Kapshtica A F-SHPK L.... 6 
R 6731 06/05/2019 Kakavia A. G - PERSON FIZIK L.... 6 
R 6953 09/05/2019 Kakavia A. G - PERSON FIZIK L.... 6 
R 6742 06/05/2019 Kakavia A.F-SHPK L.... 6 
R 4958 11/04/2019 Kapshtica E... SHPK J.... 6 
R 4958 11/04/2019 Kapshtica E....  SHPK J.... 6 
R 7463 17/05/2019 Kakavia O.P K..... 6 
R 19068 28/11/2019 Kakavia A.G - PERSON FIZIK L.... 6 
R 17714 08/11/2019 Kapshtica E...  SHPK J.... 6 
R  19964 13/12/2019 Kakavia A. F-SHPK L.... 6 
R 15435 28/09/2020 Kapshtica A.F-SHPK L.... 6 
R 17970 20/11/2020 Kakavia A.F-SHPK L.... 6 
R 16724 15/10/2020 Kapshtica A.F-SHPK L.... 6 
R 15681 01/10/2020 Kapshtica AF-SHPK L.... 6 
R 17688 30/10/2020 Kapshtica A.F-SHPK L.... 6 
R 8780 12/ 06/2020 Kapshtica E....  SHPK J..... 6 

 
- së treti, në asnjë rast nuk është bërë asnjë investigim lidhur me aposterior apo nga grup i 
përbashkët lidhur me çmimin real të shitjes së produkteve në treg.  
- së katërti, nga një kërkim i kryer në sistyemin Database të Doganës (ORACLE), u 
konstatua se çmimi i deklaruar nga importues të tjerë për të njëjtin artikull nga i njëjti vend i 
origjinës është dukshëm mbi çmimin e deklaruar nga këto subjekte, konkretisht si më poshtë:  
 

NR DAV DATE DOGANA  SUBJEKTI NIPT 

R 17231 01/11/2019 Kapshtica E... SHPK J.... 
R 926 28/01/2019 Kapshtica S..... - SHPK L.... 
R 12160 02/08/2019 Kakavia C.... K... 
R 11766 07/08/2019 Kapshtica C.... K... 
R 82898 03/09/2019 Durresi C.... K... 
R 15125 26/06/2019 Han i Hotit A. S PESHKU J.... 
R 851 20/01/2020 Kapshtica A.F-SHPK L.... 
R 2605 19/02/2020 Kapshtica C.... K... 
R 3933 11/03/2020 Kapshtica C.... K... 
R 19401 11/12/2020 Kapshtica S - F- SHPK L.... 
R 19766 18/12/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 
R 2128 11/02/2020 Kapshtica C.... K... 
R 18968 04/12/2020 Kakavia S - F - SHPK L.... 
R 20106 24/12/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 
R  10309 04/02/2020 Durresi A. S PESHKU J.... 
R 8796 12/06/2020 Kapshtica C.... K... 
R 8913 15/06/2020 Kapshtica C.... K... 
R 13006 12/02/2020 Durresi A. S PESHKU J.... 
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R 19502 14/12/2020 Kapshtica C.... K... 

 
NR DAV DATE DOGANA  SUBJEKTI NIPT 

R 14358 20/09/2019 Kapshtica S.... - shpk L... 
R 18755 22/11/2019 Kakavia S.... - shpk L... 
R 4209 29/03/2019 Kapshtica S.... - shpk L... 
R 18217 18/11/2019 Kapshtica C.... K..... 
R 11229 30/07/2019 Kapshtica S- F - SHPK L... 
R 6620 13/05/2019 Kapshtica E..  SHPK J.... 
R 6899 17/05/2019 Kapshtica E....  SHPK J.... 
R 16037 15/10/2019 Kapshtica S- F - SHPK L... 
R 5200 10/04/2019 Kakavia C.... K..... 
R 4737 02/04/2019 Kakavia C.... K..... 
R12161 02/08/2019 Kakavia C.... K..... 
R 7447 17/05/2019 Kakavia C.... K..... 
R 12952 30/08/2019 Kapshtica S.F- SHPK L... 
 R 9191 25/06/2019 Kapshtica E...  SHPK J.... 
R 112850 19/11/2019 Durresi A. F-SHPK L... 
R 112850 19/11/2019 Durresi A. F-SHPK L... 
R 16764 16/10/2020 Kapshtica S.... - shpk L... 
R 16281 09/10/2020 Kapshtica S...- shpk L... 
R 17257 23/10/2020 Kapshtica SOFISH - shpk L... 
R 15681 01/10/2020 Kapshtica ALB FISH-SHPK L... 
R 12652 14/08/2020 Kapshtica S- F - SHPK L... 
R 10309 04/02/2020 Durresi A. F-SHPK J.... 
R 13006 12/02/2020 Durresi A. F-SHPK J.... 
R 12660 11/08/2020 Kakavia C.... K..... 
R 13026 18/08/2020 Kakavia C.... K..... 
R 14075 09/09/2020 Kapshtica C.... K..... 
R 213 10/01/2020 Kakavia C.... K..... 
R 11404 25/07/2020 Kapshtica S.... - shpk L... 

 
- së pesti, nga ana e Autoriteteve Doganore për praktika me të njëjtin artikull janë marë 
Vendime ku janë aplikuar vlerat e të dhënave të disponueshme 4 euro/kg. (mjaftojmë të 
citojmë Vendimin nr. 455, datë 05.06.2020 për DAV R21842, subjekti “A. S.P”). 
Për sa më sipër duke u ndodhur në kushtet e plotësimit të kërkesave të nenit 49, 70.2/a, 70.3 
dhe 74.2/b të Kodit Doganor, si dhe kërkesave të Udhëzimit nr. 3 datë 23.01.2018të MFE 
“Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, për të gjitha praktikat doganore të 
pasqyruara në Aneksin nr. 14 dhe 15, duhej aplikuar vlera e të dhënave të disponueshme 
konkretisht, Salmon me 3 eur/kg në kushtet e lëvrimit FOB, Peshk Levrek dhe Koce, me 
çmimin referues me 4 eur/kg në kushtet e lëvrimit FOB. Nga llogaritja e detyrimeve 
doganore me çmimin e mësipërm, ka lindur një detyrim doganor i munguar për artikullin 
“Salmon” në shumën 199,000lekë (të ndara sipas viteve 112,000 i përket vitit 2020 dhe 
87,000 i përket vitit 2019) dhe për artikullin “Peshk Levrek dhe Koce” në shumën 
22,153,000lekë (të ndara sipas viteve 10,880,000 i përket vitit 2020 dhe 11,273,000i përket 
vitit 2019). 
 
♦  Lidhur me importet dhe deklarimet e artikullit“qumësht pluhur me yndyrë deri në 1,5%”, 
deklaruar në kodin tarifor *04021019* të NKM, me origjinë NEU, me nivel të taksës 
doganore 10 %, nga ana e doganierëve të vlerës pranë SVQ dhe SKAO, për praktikat 
doganore të pasqyruara në Tabela nr. 7, është pranuar transaksioni, ndonëse dokumentacioni 
bashkëlidhur praktikave doganore nuk plotëson kërkesat e Udhëzimit nr. 3 datë 23.01.2018të 
MFE “Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, pasi: 
- së pari, subjektet nuk kanë dosje të vlerësimit të paraqitur në doganë(kontratë; listë 
çmimesh të mallrave,). 
- së dyti, për operatorë të tjerë lidhur me importin e të njëjtit produkt, nga e njëjta origjinë 
NEU, nga sektori i vlerës, artikulli është rivlerësuar sipas metodës 6 të vlerësimit, pra sipas të 
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dhënave të disponueshme të publikuara në faqen zyrtare të DPD, (mjaft të citojmë DAV me: 
R-50756, datë 05.06.2019,subjekti B..., origjina e mallit Ukrainë, dogana Durrës; R 21665, 
datë 15.03.2019, subjekti Sokol O..., dogana Tiranë, origjina e mallit Ukrahinë; R 375, datë 
16.01.2019, subjekti Il.F.., dogana Kapshticë, origjina Ukrahinë). 
- së treti, në asnjë rast nuk është bërë asnjë investigim lidhur me aposterior apo nga grup i 
përbashkët lidhur me çmimin real të shitjes së produkteve në treg. 
- së katërti, nga një kërkim i kryer në sistyemin Database të Doganës (ORACLE), u 
konstatua se çmimi i deklaruar nga importues të tjerë për të njëjtin artikull nga i njëjti vend i 
origjinës EU është dukshëm mbi çmimin e deklaruar nga këto subjekte. 
Në praktikën doganore R. 50756, datë 05.06.2020, nga ana e doganierit të vlerës është 
aplikuar metoda e të dhënave të disponueshme me çmimin 1.5 eur/kg. Por bazuar në shkresën 
nr. 8838, datë 08.04, 2019 “përditësim të dhënash”, duhet të aplikohej vlera e të dhënave me 
1.7 eur/kg. 
Për sa më sipër duke u ndodhur në kushtet e plotësimit të kërkesave të nenit 49, 70.2/a, 70.3 
dhe 74.2/b të Kodit Doganor, si dhe kërkesave të Udhëzimit nr. 3 datë 23.01.2018të MFE 
“Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, për të gjitha praktikat doganore të 
pasqyruara në Tabela nr. 7, duhej aplikuar vlera e të dhënave të disponueshme për qumësht 
pluhur me yndyrë deri në 1,5% me 1.7 eur/kg. Nga llogaritja e detyrimeve doganore me 
çmimin e mësipërme, ka lindur një detyrim doganor i munguar në shumën 4,069,000lekë (të 
ndara sipas viteve 1,541,000 i përket vitit 2020 dhe 2,528,000 i përket vitit 2019). 
   Tabela nr. 7 
NR DAV DATË DOGANA SUBJEKTI NIPT DET/SHMAN DOG/PËR 
VITI 2019 
R 3942 21/01/2019 Durresi S.M  L.... 194,000 R.M 
R 25102 29/03/2019 Durresi S.M  L.... 192,000 E. H 
R 32539 17/04/2019 Durresi S.M  L.... 375,000 A.S 
R 47739 28/05/2019 Durresi S.M  L.... 348,000 R. Z 
R 50756 06/05/2019 Durresi BLEGER K.... 166,000 A.K  
R 53298 06/11/2019 Durresi S.M  L.... 342,000 A.V 
R 61740 07/02/2019 Durresi S.M  L.... 342,000 E.P 
R 68724 19/07/2019 Durresi BLEGER K..... 372,000 E.H 
R 94153 10/03/2019 Durresi BLEGER K...... 197,000 A. B  
TOTAL 2019 2,528,000  
VITI 2020 
R 47031 14/06/2020 Durresi S.M  L.... 331,000 Rei M 
R 36073 14/05/2020 Durresi S.M  L.... 266,000 Rei M 
R 59566 16/07/2020 Durresi S.M  L.... 331,000 E.D 
R 67124 03/08/2020 Durresi S.M  L.... 193,000 E.D 
R 78313 09/09/2020 Durresi S.M  L.... 302,000 R.K 
R 88915 05/10/2020 Durresi S.M  L.... 264,000 E.M 
R 94394 17/10/2020 Durresi S.M  L.... 185,000 E.d 
TOTAL 2020 1,541,000  
TOTAL 2019 & 2020 4,069,000  

 
♦  Lidhur me importet dhe deklarimet e artikullit“Automjete”.  
Nga shqyrtimi dokumentacionit të praktikave doganore IM4 të artikujve 8703 u konstatua se; 
disa nga praktikat doganore rezultojnë me shmangie të detyrimeve të cilat nuk janë vlerësuar 
sipas kornizës ligjore, konkretisht, Ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2017, “Kodi doganor i 
Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Udhëzimit nr. 3, datë 23.01.2018, “Për vlerësimin e 
mallrave për qëllime doganore”, pikat 17, 17.1, 17.2 e 17.3, në të cilat përcaktohet se: 
17. Zhdoganimi i automjeteve  
17.1 Për zhdoganimin e automjeteve, në rastet kur nuk pranohet transaksioni dhe nuk është i 
mundur përdorimi i metodave të tjera, vlerësimi bazohet në publikimet e buletineve 
“Quattroroute”, “Tuttotrasporti”, “Schwackeliste” etj., që pasqyrojnë çmimet e shitjes në 
tregjet europiane.  
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17.2 Vlera e një autoveture gjendet në tabelën “Quattroroute”, duke u nisur nga marka, 
modeli dhe viti i prodhimit. Në këtë rast, vlera e automjetit nuk duhet të jetë më e ulët se 
80% e çmimit që gjendet në tabelë.  
17.3 Kur për autoveturën që vlerësohet nuk gjendet të dhëna në buletin, vlerësimi bazohet 
duke u nisur nga modeli dhe cilindrata më e afërt. Në këtë rast, vlera nuk duhet të jetë më e 
ulët se 80% e çmimit që jepet në buletin. 
 Pra disa praktika doganore nuk janë referuar udhëzimit përkatës, e konkretisht tabelës 
“Quattroroute”, për vlerën referuese përkatëse në ato raste ku vlera e faturës deklaruese është 
më e vogël se buletini përkatës. Gjithashtu ka edhe raste në të cilat është bërë ndërhyrje nga 
Doganierët Vlerësues Qendër por, edhe në këto raste nuk është respektuar pikërisht pika 17.3 
e udhëzimit pasi metodika e përdorur nuk është bazuar në vlerën referuese të modelit dhe 
cilindratës më të afërt të vitit të automjetit që zhdoganohet por, është përdorur metodë e 
vlerës referuese të një viti/viteve të mëparëshëm duke kalkuluar diferencën midis dy viteve të 
njëpasnjëshme dhe duke shtuar diferencën e vitit të fundit për të nxjerrë vlerën statistikore. Sa 
më sipër këto deklarata janë trajtuar hollësisht sipas Aneksit nr. 16. 
 
♦ Lidhur me importet dhe deklarimet e artikullit ‘‘Koks Qymyri për Lëndë Djegëse“ dhe 
“Qymyr Lëndë Djegëse” rezulton se: 
Nga auditimi është konstatuar, se për artikujt “Qymyr Lëndë Djegëse” dhe, ‘‘Koks Qymyri 
për Lëndë Djegëse”klasifikuar përkatësisht në Kreun *2701* dhe 2704*, pavarësisht se janë 
përcaktuar si produkte energjitike sipas përshkrimeve të nenit 50 dhe 51 të Ligjit Nr. 61/2012, 
datë 24.05.2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë”, nuk janë përfshirë në Shtojcën nr. 
1 “Mallrat e Tatueshme me Akcizë në Republikën e Shqipërisë”, për pasojë nga administrata 
doganore nuk është ndjekur destinacioni i përdorimit të këtyre dy artikujve për përdorim 
“Lëndë Djegëse”. 
Gjithashtu nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave nëpërmjet Drejtorisë së Kontrollit të 
Akcizës dhe Pas Zhdoganimit në Departamentin e Analizave Riskut dhe Aposteriorit, bazuar 
në nenin 45 dhe 47 të ligjit‚‘‘Për Akcizat në RSH” nuk rezultojnë të kenë kryer kontrolle 
doganore me qëllim ekzaminimin e mallrave, vërtetësinë e dokumentacionit dhe 
destinacionin e mallrave dhe nenit 47, 48 dhe 49 të ligjit nr. 102/2014 datë 31.7.2014 “Kodi 
Doganor i Republikës së Shqipërisë” me qëllim verifikimin e vërtetësisë së pagesës së 
detyrimeve doganore per mallrat “Koks Qymyri për lëndë djegëse” dhe “Qymyr për lëndë 
djegëse”, të cilat mund të mbartin detyrime pagese akcize në nivelin 2 lek/kg, trajtuar më 
hollësisht në Akt Konstatimin nr. 3 datë 12.11.2021, si dhe në subjektet e tjera që ushtrojnë 
veprimtari në këtë  fushë.  
Gjthashtu rezulton se këto dy artikuj edhe pse janë artikuj “Produkte Energjitike” nuk janë 
perfshirë në tabelën e SHOJCES për Mallra të Tatueshme në RSH, bashkëlidhur Ligjit 
themeltar të Akcizës sipas Ligjit nr. 61/2012 “Për Akcizat në RSH” ne kategoritë që 
përfshihen si mallra të pagesës së Akcizës në dallim nga produkti KOKS NAFTE i përcaktuar 
si kategoria E 480 me nivel akcize 2 Lek/kg klasifikuar në kodin tarifor 27131100 i cili 
destinacionin e vet e ka për përdorim si lëndë djegëse, pra njësoj si mallrat ‘‘Koks Qymyri 
për Lëndë Djegëse“ dhe për artikullin Qymyr Lëndë Djegëse. Nga Drejtoria e 
Përgjithshme e Doganave bazuar ne nenin 45 dhe 47 të ligjit Për Akcizat në RSH, nuk janë 
kryer verifikime të të dhënave mbi deklarimin e këtyre mallrave, për identifikimin dhe 
përcaktimin e riskut, për vijimin e mëtejshëm të veprimeve për qëllime doganore, 
konkretisht veprime në mospërputhje me; 
Neni 45 Kontrolli Doganor 
1. Autoritetet doganore mund të kryejnë të gjitha kontrollet doganore që i mendojnë si të 
nevojshme. Kontrollet doganore mund të përqendrohen në veçanti në ekzaminimin e mallrave 
të akcizës, marrjen e mostrave, verifikimin e të dhënave të deklarimit dhe ekzistencën dhe 
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vërtetësinë e dokumentacionit. dhe kryerjen e hetimeve zyrtare apo veprimeve të tjera të 
ngjashme. 
2. Kontrollet doganore, përveç kontrolleve të rastësishme, mbështeten kryesisht në analizën e 
riskut, duke përdorur teknika elektronike të përpunimit të të dhënave, me qëllim identifikimin 
dhe vlerësimin e riskut dhe përcaktimin e masave kundërvepruese të nevojshme,  
4. Autoritetet doganore, në mënyrë që të plotësojnë detyrimet e tyre ligjore, mund të 
mbledhin, të ruajnë, të analizojnë dhe të përpunojnë të dhënat e personave fizikë ose juridikë, 
të cilëve u sigurohen, në bazë të një detyrimi ligjor ose vullnetar ose të një kërkese nga 
autoritetet doganore, ose që janë përftuar nga zbatimi i legjislacionit doganor dhe mbi 
akcizën e Republikës së Shqipërisë. Ky proces duhet të kryhet sipas dispozitave në fuqi, 
veçanërisht ato për mbrojtjen e të dhënave. 
Kontrolli a posteriori neni 47 
1. Autoritetet doganore, pas çlirimit të mallrave/hedhjes për konsum, me qëllim që të 
sigurohen për saktësinë e të dhënave të deklarimit në doganë, mund të kontrollojnë 
dokumentet tregtare dhe të dhënat që kanë lidhje me operacionet përkatëse për mallrat, 
objekt kontrolli, ose për operacionet tregtare të mëparshme që kanë lidhje me këto mallra. 
2. Këto kontrolle mund të kryhen te deklaruesi ose përfaqësuesi i tij ose te çdo person, që në 
mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në ushtrim të profesionit të tij ka lidhje me këto 
mallra, ose te çdo person që  posedon këto dokumente ose të dhëna në ushtrimin e profesionit 
të tij. Autoritetet doganore mund të kontrollojnë mallrat nëse ato mund të gjenden. 
3. Kur nga inspektimi i kryer sipas pikave 1 ose 2 të këtij neni, konstatohet se dispozitat për 
akcizat në fjalë janë zbatuar në bazë informacionesh të pasakta e të paplota, autoritetet 
doganore, përveç zbatimit të sanksioneve të parashikuara në kreun XII “Shkeljet në fushën e 
akcizës dhe sanksionet” të këtij ligji, marrin, në përputhje me dispozitat në fuqi, masat e 
nevojshme për llogaritjen e detyrimeve të munguara dhe pasqyrimin dokumentar, duke u 
mbështetur në informacionin e ri që disponojnë. 
dhe nenit neni 47, 48 dhe 49 të ligjit nr. 102/2014 datë 31.7.2014 “Kodi Doganor i 
Republikës së Shqipërisë” ku përcaktohet se: 
Autoritetet doganore, pas çlirimit të mallrave, mund të verifikojnë saktësinë dhe plotshmërinë 
e informacionit të dhënë në deklaratën doganore, deklaratën e magazinimit të përkohshëm, 
deklaratën përmbledhëse të hyrjes, deklaratën përmbledhëse të daljes, deklaratën e 
rieksportit ose në njoftimin rieksportit, si dhe ekzistencën, vërtetësinë, saktësinë dhe 
vlefshmërinë e çdo dokumenti shoqërues’’ 
si dhe paragrafi nr. 2 
Ato mund të verifikojnë kontabilitetin e deklaruesit dhe regjistrime të tjera që lidhen me 
veprimet që janë kryer mbi mallrat në fjalë ose për veprimet tregtare paraprake ose veprimet 
në vijim që përfshijnë këto mallra. Autoritetet doganore gjithashtu mund të verifikojnë këto 
mallra dhe/ose të marrin mostra, nëse ekziston akoma një mundësi e tillë”. 
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore dhe nënligjore të bëra 
në: 

1. Ligjin nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, 
neni 70, pika 2, gërma “a”; 

2. Udhëzimin 3, datë 23.01.2018 të Ministrit të Financave “Për procedurat e shqyrtimit 
të vlerës doganore, burimet e informacionit dhe afatet e publikimit me të dhënat e 
disponueshme..”, Sesioni I. 

3. Ligjin nr. 61/2012  “Per Akcizat ne RSH”. 
 
GJETJET KRYESORE 
Titulli i  
Gjetjes  

Zbatimi i procedurave jo të sakta doganore në lidhje me: 
- vlerësimin doganor dhe klasifikimin tarifor të mallrave; 
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- vjeljen e Taksës së Amballazhit TAM bazuar në Udhezimin nr. 08, date 
30.12.2013 mbi “Mbi Zbatimin ne Praktike te Takses se Ambalazhit te 
Plastikes Dhe Qelqit”  
-  artikujt që amballazhojnë artikuj të tjerë të deklaruar kryesisht në kreun 
‘’3920’’ dhe ‘’3921’’si dhe Udhëzimin nr. 2 datë 17.01.2014 dhe ligjin nr. 
9975, datë 28.7.2008 “Për taksat kombëtare”, i ndryshuar, 
-  keqklasifikim të kodit tarifor të artikujve të importuar, me pasojë 
shmangien e detyrimeve doganore 

Situata: 
 
 
 
 
 
 
 

Nga auditimi u konstatua se: 
- Nga auditimi mbi vlerësimin doganor të mallrave rezultoi se nga 
strukturat përgjegjëse, nuk janë ndjekur hap pas hapi metodat e vlerësimit 
doganor lidhur me mallrat e importuar në Republikën e Shqipërisë sipas 
kërkesave të kuadrit rregullator në fuqi lidhur me vlerësimin e mallrave, në 
zbatim të neneve 65-71 të Kodit Doganor, konkretisht: 
- është pranuar transaksioni dhe për raste kur vlerat e artikujve kanë qenë 
nën referencë, edhe pse dokumentacioni bashkëngjitur praktikave doganore 
nuk justifikonte metodën e përdorur. 
- është bërë ndërhyrje duke mos e pranuar transaksionin por masa e 
ndërhyrjes nuk ka qenë në nivelet e operatorëve të tjerë për të njëjtin 
artikull nga e njëjta origjinë, apo në nivelin e vlerave të të dhënave të 
disponueshme. 
- bazuar në të dhënat e sistemit ORACLE, në dokumentacionin 
bashkëlidhur praktikave doganore, në notat shpjeguese të NKM, si dhe 
shfrytëzimit të të dhënave të internetit lidhur me mallrat e deklaruara, disa 
praktika doganore rezultojnë me keqklasifikim të kodit tarifor të artikujve 
të importuar, me pasojë shmangien e detyrimeve doganore; 
-u konstatuan raste të mospagimit të taksës kombëtare të amballazhit plastik 
dhe raste të mospagesës së taksës kombëtare të akcizës sipas shpjegimeve 
të ligjit 61/2012 *Për Akcizat në RSH* duke krijuar të ardhura doganore të 
munguara, si rezultat i të cilave janë përllogaritur të ardhura të munguara në 
buxhetin e shtetit në vlerën 135,943,000 lekë për periudhën e audituar 
2018-2020. 
Veprimet më sipër bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore të bëra në 
legjislacionin doganor, si dhe Udhëzimin nr. 3, datë 23.01.2018 të 
Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Për vlerësimin e mallrave për 
qëllime doganore”, konkretisht: 
- Referuar nenit 67, pika 1, gërma “d/i”, të Ligjit nr. 102/2014, datë 
31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, në të përcaktohet 
qartë që: 
1. Në përcaktimin e vlerës së transaksionit sipas nenit 66, çmimit realisht të 
paguar ose për t’u paguar për mallrat e importuara i duhen shtuar: 
d) kostot e mëposhtme, deri në vendin e hyrjes në territorin doganor të 
Republikës së Shqipërisë, si: i) kostot e transportit e të sigurimit për mallrat 
e importuara; 
- Referuar nenit 171, pika 2, të Ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi 
Doganor i Republikës së Shqipërisë”, në të përcaktohet qartë që: 
Për qëllime të pikës 1, kur një deklaratë doganore mbulon dy ose më shumë 
artikuj, të dhënat për secilin artikull konsiderohen sikur përbëjnë deklarata 
të veçanta doganore; 
- Referuar nenit 70, pika 2, shkronja “a” dhe “b”, të Ligjit nr. 102/2014, 
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datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, në të 
përcaktohet qartë që: 
Vlera doganore, sipas pikës 1, është:  
a) vlera e transaktuar e mallrave identike të shitura për eksport drejt 
Republikës së Shqipërisë dhe të eksportuara në ose afërsisht të njëjtën kohë 
me mallrat që po vlerësohen; 
b) vlera e transaktuar e mallrave të ngjashme, të shitura për eksport drejt 
Republikës së Shqipërisë dhe të eksportuara në ose afërsisht të njëjtën kohë 
me mallrat që po vlerësohen; 
- Referuar nenit 70, pika 3 të Ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi 
Doganor i Republikës së Shqipërisë”, në të përcaktohet qartë që: 
Kur vlera doganore nuk mund të përcaktohet sipas pikës 1, të këtij neni, ajo 
përcaktohet në bazë të të dhënave të disponueshme në territorin doganor të 
Republikës së Shqipërisë; 
- Referuar shkresës së Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave nr. 779 prot., 
datë 16.01.2013 “Mbi rishikimin e disa indikatoreve kontrolli shtese ne 
vleresimin doganor te mallrave me origjine nga vendet jashte BE/NEU”, në 
të përcaktohet qartë që:  
Me qëllimin vlerësimin më të mirë dhe real të disa grup -mallrave me 
origjine nga NEU për verifikim në raporte të vlerës me peshën e këtyre 
mallrave (Lekë/kg në inkotermin CIF) 
URDHËROJ:  
Artikulli “Veshje këmbe”klasifikuar në kreun *64* të NKM është jo më 
pak se 1000 lekë/kg CIF 
Artikulli “Pëlhurat”klasifikuar në kreun *60* të NKM është jo më pak se 
450 lekë/kg CIF; 
- Referuar pikës 7, të Udhëzimit nr. 3, datë 23.01.2018 të Ministrisë së 
Financave dhe Ekonomisë “Për vlerësimin e mallrave për qëllime 
doganore”, në të përcaktohet qartë që: 
Profilizimi i riskut në vlerësimin doganor Indikatorët që mund të 
evidentojnë një shqyrtim më të thelluar të vlerës doganore, mund të jenë:  
- Ekziston një ndryshim i dukshëm midis vlerës së deklaruar dhe çmimeve 
të Database-it Kombëtar të Vlerësimit apo të të dhënave të disponueshme 
për artikujt që përditësohen nga bursat apo agjenci ndërkombëtare. 
- Ka çmime të ndryshme të deklaruara për të njëjtin produkt, nga 
furnizues/origjina të njëjta/ ngjashme. 
- Vendi i origjinës/lëvrimit me risk: Azisë, Lindjes së Largët, vendeve 
arabe, zonave të lira (zona off-shore), Amerika Latine. 
 - Vendi i origjinës ndryshon nga vendi nga ku transportohet/lëvrohet malli.  
- Përmbajtja e faturave nga i njëjti furnizues paraqet luhatje jo të 
zakonshme.  
- Përfshihen shitjet e njëpasnjëshme (zinxhir shitjesh). 
- Ekziston një tregtar ose një kompani e tretë (agjenti blerës) i përfshirë në 
transaksione. 
- Mallrat vijnë nga një vend pa marrëveshje të asistencës reciproke me 
vendin tonë ose nga ku është e vështirë për të marrë informacion.  
- Vendi i ngarkimit nuk korrespondon me vendin e adresën e eksportuesit.  
- Ekziston një ndryshim i dukshëm midis çmimit të deklaruar me çmimet 
nga publikime në tregje të ndryshme. 
- Vlera e produktit nuk mund të jetë më e ulët se vlera e lëndës së parë me 
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të cilën është prodhuar. 
Referuar pikës 10, shkronja “h” të Udhëzimit nr. 3, datë 23.01.2018 të 
Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Për vlerësimin e mallrave për 
qëllime doganore”, në të përcaktohet qartë që: 
Kur importohen mallra të përdorura dhe transaksioni i paraqitur nuk 
justifikon gjendjen e tyre, nga dega doganore apo strukturat e posaçme, 
ngrihet “grup vlerësimi”, që merr në konsideratë sipas rastit, vitin e 
prodhimit, shkallën e amortizimit, gjendjen reale të tyre etj., por jo më pak 
se 40% të vlerës të mallit të ri. 
Referuar Urdhrit nr. 779 prot, datë 16.01.2013 të DPD "Mbi rishikimin e 
disa indikatorëve kontrolli shtesë në vlerësimin doganor të mallrave me 
origjinë nga vendet jashtë BE/NEU", në të përcaktohet qartë që: 
Në rast se gjatë deklarimit të këtyre mallrave në doganë konstatohen 
raporte më të ulëta se sa indikatorët e kontrollit shtesë sipas tabelës së 
mësipërme, strukturat e degës doganore të kryejnë të gjitha ndërhyrjet e 
nevojshme, përfshi edhe kontrollin e detajuar fizik me qëllim që të 
shmangen anomalitë e mundshme në vlerësimin doganor të mallrave dhe 
sidomos të vlerës së mallrave me peshën e tyre. 

Kriteri : 
 

- Ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së 
Shqipërisë”, neni 67, pika 1, gërma “d/i”, neni 70, pika 2, shkronja “a” dhe 
“b” dhe pika 3, neni 171, pika 2;  
- Udhëzimin nr. 3, datë 23.01.2018 të Ministrisë së Financave dhe 
Ekonomisë “Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, pika 7, pika 
10, shkronja “h”; 
- Urdhri nr. 779 prot, datë 16.01.2013 të DPD "Mbi rishikimin e disa 
indikatorëve kontrolli shtesë në vlerësimin doganor të mallrave me origjinë 
nga vendet jashtë BE/NEU"; 
- Shkresa e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave nr. 779 prot., datë 
16.01.2013 “Mbi rishikimin e disa indikatoreve kontrolli shtese ne 
vleresimin doganor te mallrave me origjine nga vendet jashte BE/NEU”. 

Ndikimi/
Efekti 

Konstatohet efekt financiar i munguar nga të ardhurat e buxhetit të  shtetit 
në formën e detyrimit doganor dhe gjobës doganore në shumën 
135,943,000 lekë për periudhën nën juridiksion auditimi nga data 
01.01.2019 deri në datën 31.12.2020. 

Rëndësia I lartë 
Rekomadi
mi 

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave të analizojë dhe të ndjekë të gjitha 
rrugët ligjore, me qëllim kryerjen e procedurave doganore verifikuese sipas 
legjislacionit doganor në fuqi dhe zbatimin në rrugë ligjore për 
vendimmarrjen, kontabilizimin dhe më pas arkëtimin e detyrimeve 
doganore, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe 
procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, me qëllim kontabilizimit 
dhe arkëtimin e detyrimeve doganoretë munguara, në vlerën 135,943,000 
lekë, referuar nenit: 67, pika 1, shkronja “d/i”; 70, pika 2, shkronja “a”; 70, 
pika 3; 250, pika 4; 251, pika 2, shkronja “a”; 256, pika 1, shkronja “a” dhe 
“b”, të Ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së 
Shqipërisë”. 

 
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 
Doganieret e Kontrollit Dokumentar dhe Fizik në DVQ, SKAO, dhe Struktura 
Aposterior (Sektori Mbikqyrjes), pranë degëve doganore, si vijon: z. S.S, z. I.K, z. K.B, 
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z. D.B, z. D.H, z. I.C, z. A. S, znj. E. T, z. A.G, znj. J. T, z.R. M, znj. P.Z, z. A.G, z. F.K, znj. 
M.C, z. E.S, z. F.R, z. B.K, z. E.I, z. I.M, z. D.B, z. H.H, z. V.D, znj. A.B, znj. T.S, z. S.E, z. 
E.X, z. E.X, z. E.G, z. R.M, z. L.X, z. M.K, z. K. S, z. A.D, z. A. N, z. M.H, z. A.V, z. H.M, 
z. E.M, z. R.M, z. F.G, z. A. B, znj. A.M, z. I.M, znj. E.Kr, znj. B.K, z. R. D, z. K.A, z. 
E.Hysi, znj. K.X, z. I.C, znj. O.H, z. E.N, z. Sh.S, z. A.Bi, z. E.D, z. R.Z, znj. E.B, znj. L. B, 
z. K. B, z. L.D, z. A.Kr, znj. A.H, z. B.D, znj. E.K, z. R.Z, znj. O.Vr, z. A. Sh, z. M.K, znj. G. 
G, z. B.N, z. J.S, znj. A.V, z. S.T, znj. E.S, z. A. K, z. P.R, z. E. S, z. E.P, z. A.B, z. R. B, z. 
A.K, znj. G.G, z. A.D, znj. M.Z, znj. E.G, znj. R. K, z. N. H, znj. E.K, z. J.M, z. I.C, znj. A. 
M, z. K.S, z. K.H, z. R.G, znj. A.C, z. I.L, z. S. M, z. K.C, z. A.S. 
 
Përsa është trajtuar në këtë pikë të Raportit Përfundimtar të Auditimit, është mbajtur 
Akt Konstatimi nr. 3, datë 12.11.2021, protokolluar në DPD me nr. 20345, datë 
12.11.2021, si dhe trajtuar në pikën 3 dhe 4, faqe 114-196 të PRA. Mbi këto akt 
konstatime, janë paraqitur observacionet e listuara në tabelën e mëposhtme, të 
trajtuara në Projekt Raport. Ndërkohë që janë paraqitur observacione të tjera mbi 
Projekt Raportin e Auditimit, të listuara në tabelën e mëposhtme dhe të trajtuara në 
vijim.  
 
Në lidhje më Aktkonstatimin nr. 3 , datë 12.11.2021, si dhe Projekt Raportin e 
Auditimit nr. 511/135, datë 09.12.2021, janë paraqitur observacionet si më poshtë: 
 
 Observacione    

Nr. 
 

Observacione Observuesi 
Numër Datë Numër Datë 

1 511/58 19.11.2021 M.C 31 511/108 24.11.2021 A. S 
2 511/60 22.11.2021 S.S 32 511/109 24.11.2021 G.G  
3 511/68 22.11.2021 D.M 33 511/110 24.11.2021 E.K  
4 511/71 22.11.2021 B.K  34 511/111 24.11.2021 E. X 
5 511/75 24.11.2021 E.D 34 511/112 24.11.2021 O.V 
6 511/76 24.11.2021 T. S 36 511/113 24.11.2021 A.D 
7 511/76-1 24.11.2021 E. 37 511/114 24.11.2021 M.H  
8 511/77 24.11.2021 A.N 38 511/115 24.11.2021 A.B  
9 511/78 24.11.2021 R.K  39 511/117 24.11.2021 L.X  
10 511/79 24.11.2021 E. G 40 511/119 25.11.2021 A.V  
11 511/80 24.11.2021 K.X  41 511/120 25.11.2021 O.H  
12 511/81 24.11.2021 A. M  42 511/121 25.11.2021 E.T 
13 511/82 24.11.2021 DVQ S 43 511/122 25.11.2021 L. D  
14 511/83 24.11.2021 D H 44 511/123 25.11.2021 E.N 
15 511/84 24.11.2021 K.H  45 511/124 25.11.2021 J. S  
16 511/85 24.11.2021 E.K 46 511/125 25.11.2021 R. B  
17 511/86 24.11.2021 N. H  47 511/126 25.11.2021 E.K  
18 511/93 24.11.2021 R.M 48 511/127 25.11.2021 A.  B 
19 511/95 24.11.2021 I.M 49 511/129 01.12.2021 H. R  
20 511/96 24.11.2021 E.G  50 511/131 01.12.2021 M. Z  
21 511/97 24.11.2021 A.C 51 511/133 02.12.2021 K.V 
22 511/98 24.11.2021 S.T  52 511/134 03.12.2021 R.  Z  
23 511/99 24.11.2021 I.C 53 511/136 13.12.2021 K. C 

S. M 
A. S  

24 511/101 24.11.2021 B.K   511/138 20.12.2021 E.P 
25 511/102 24.11.2021 A. V  511/139 20.12.2021 I.C  
26 511/103 24.11.2021 A. K  511/140 20.12.2021 E.H 
27 511/104 24.11.2021 R. D     
28 511/105 24.11.2021 K.B     
29 511/106 24.11.2021 H. M     
30 511/107 24.11.2021 E.B      
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SQARIME MBI OBSERVACIONET: 
 
1. Pretendimi i subjektit: 
Lidhur me importet dhe deklarimet e artikullit “Veshje këmbe, këpucë burrash grash, sandale 
grash dhe atlete me syprinë tekstili apo inkeliti”, me shkresat nr. 511/138, datë 20.12.2021, 
doganierët e vlerësimit, kanë bërë komente dhe shpjegime si më poshtë: 
Doganierët e vlerësimit sqarojnë se, kanë përdorur metodën e transaksionit duke u ndodhur 
në kushtet e plotësimit të kërkesave të nenit 66 të ligjit nr. 102/2014 datë 31.07.2014, Kodi 
doganor i Republikës së Shqipërisë, dhe udhëzimit nr. 3, datë 23.01.2018, të Ministrit të 
Financave  “për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”. ”. Gjithashtu ata shprehen se 
vlen të theksohet fakti se subjekteve nuk u është bërë ndonjëherë rivlerësim sipas të dhënave 
të disponueshme apo me çmime alternative as nga ana e doganierëve të vlerës as nga 
aposteriori. Në disa raste shprehen se vlerësimi është kryer me vlerat e të dhënave të 
disponueshmë (palë) dhe jo me vlerat e indikatorëve. 
Qëndrimi i Grupit të Auditimit: 
Në lidhje me komentet e bëra sa më sipër, sqarojmë se pretendimet e mësipërme nuk merren 
në konsideratë dhe do të trajtohet në materialin e auditimit, pasi nuk kemi të bëjmë me fakte 
te reja të vëna në dispozicion.  
Me qëllim shmangien e anomalive në vlerësimin doganor të këtyre artikujve dhe sidomos të 
raporteve të vlerës së mallrave me peshën e tyre, si dhe për një vlerësim më të mirë dhe real, 
konkretisht, për artikullin veshje këmbe me syprine tekstili apo inkeliti të deklaruara në kreun 
*6404*, duhet të ishin aplikuar vlerat e indikatorëve shtesë 1,000/lek/kg/cif. 
 
2. Pretendimi i subjektit: 
Lidhur me importet dhe deklarimet e artikullit “artikuj plastik”, me shkresat nr. 
511/138/139/140, datë 20.12.2021, doganierët e vlerësimit, kanë bërë komente dhe shpjegime 
si më poshtë: 
Doganierët e vlerësimit sqarojnë se, për artikujt e kreut tarifor 3924, kanë përdorur metodën e 
transaksionit duke u ndodhur në kushtet e plotësimit të kërkesave të nenit 66, të ligjit nr. 
102/2014 datë 31.07.2014, Kodi doganor i Republikës së Shqipërisë, dhe pikës 6 të  
udhëzimit nr. 3, datë 23.01.2018, të Ministrit të Financave  “Për vlerësimin e mallrave për 
qëllime doganore”. Gjithashtu ata shprehen se vlen të theksohet fakti se subjekteve nuk u 
është bërë ndonjëherë rivlerësim sipas të dhënave të disponueshme apo me çmime alternative 
as nga ana e doganierëve të vlerës as nga aposteriori dhe se artikulli plastik zë një peshë 
shumë të vogël në vlerën e faturës.  
Pretendohet se për subjektin “Arteg”, disponohen Vendime të Gjykatës së formës së prerë për 
njohjen e transaksionit. 
Qëndrimi i Grupit të Auditimit: 
Në lidhje me komentet e bëra sa më sipër, sqarojmë se pretendimet e mësipërme nuk merren 
në konsideratë dhe do të trajtohet në materialin e auditimit, pasi nuk kemi të bëjmë me fakte 
te reja të vëna në dispozicion. Nga ana e Autoriteteve pranë Degës së Doganës Tiranë për 
praktika me të njëjtin artikull janë marrë Vendime ku janë aplikuar vlerat e të dhënave të 
disponueshme 2.3 usd/kg. (mjaftojmë të citojmë Vendimi nr. 1228, datë 28.12.2020 për DAV 
R71413, subjekti Ebe; Vendimi nr. 567, datë...06.2020, për DAV R-39433, datë 11.06.2020, 
subjekti Albio Ea), si dhe vlera alternative. 
Në lidhje me subjektin “ARTEG”, sqarojmë se si gjatë fazës së auditimit në terren dhe në 
observacionet e paraqitura, si për akt-konstatimet ashtu dhe për Projekt Raportin, vendimet e 
gjykatave nuk kanë të bëjnë me artikujt e klasifikuar në kodin 3924 dhe metodën e vlerësimit, 
por për keqklasifikim dhe taksën e ambalazhit. Si rezultat gjetjet do të qëndrojnë në Raportin 



125 
 

Përfundimtar të Auditimit. Në rast të paraqitjes së vendimeve te gjykatave që kanë të bëjnë 
më artikullin në fjalë, do të rishikohen gjatë fazës së zbatimit të rekomandimeve. 
 
3. Pretendimi i subjektit: 
Lidhur me importet dhe deklarimet e artikullit “salcë domatesh (Mutti, Cirio, Divella) në 
ambalazh qelqi dhe plastik”, me shkresat nr. 511/138/139/140, datë 20.12.2021, doganierët 
e vlerësimit, kanë bërë komente dhe shpjegime si më poshtë: 
Doganierët e vlerësimit sqarojnë se referuar dokumentacionit bashkëlidhur praktikave, ku 
veçojnë deklaratën e eksportit të një vendi të BE-së, në të cilin është i shprehur qartë kodi 
tarifor i artikullit 2002, nuk lindin dyshime të arsyeshme për ndonjë keqklasifikim të 
mundshëm. 
Në lidhje me praktikën R.331, viti 2020; subjekti ADM, janë marrë mostra për laboratorin 
doganor dhe përgjigja ishte konfirmuese për kodin tarifor të deklaruar në DAV-et përaktëse. 
Qëndrimi i Grupit të Auditimit: 
Në lidhje me komentet e bëra sa më sipër, sqarojmë se pretendimet e mësipërme nuk merren 
në konsideratë dhe do të trajtohet në materialin e auditimit, pasi nuk kemi të bëjmë me fakte 
të reja të vëna në dispozicion. Në mbështetje të NKM dhe të Rregullave të përgjithshme për 
interpretimin e nomenklaturës së kombinuar, artikulli “salcë domatesh (Mutti, Cirio, Divella) 
në ambalazh qelqi dhe plastik”, duhet të klasifikohet në kodin tarifor *21032000*, me tarifë 
bazë 15%, por që nuk përfiton reduktim të tarifës nga marrëveshjet e tregtisë së lire me 
vendet e BE-së. 
- 2103 20 00-Ketchup prej domates dhe salca te tjera prej domateve-15 %.  
Në lidhje me praktikën R.331, viti 2020; observacioni juaj nuk merret në konsideratë pasi nuk 
është bashkëlidhur shkresa kthimi përgjigje e laboratorit doganor, ndërkohë që shkresa 
nr.27865/1, datë 19.11.2019, është shkresa për marrjen e mostrave dhe jo përgjigja e 
laboratorit. 
 
4. Pretendimi i subjektit: 
Lidhur me importet dhe deklarimet e artikullit “Bojë hidromat”, me shkresat nr. 511/140, 
datë 20.12.2021, doganierët e vlerësimit, kanë bërë komente dhe shpjegime si më poshtë: 
Në lidhje me praktikën R. 9201, viti 2019, observohet se vlerësimi është bërë në bazë të 
vendimit nr. 34, me nr. 5128/2 prot, datë 09.04.2020. 
Qëndrimi i Grupit të Auditimit: 
Në lidhje me praktikën R. 9201, viti 2019, observimi nuk merret në konsideratë sepse nuk 
është vënë dispozicion vendimi përkatës për rivlersim bashkangjitur osbervacionit. 
 
5. Pretendimi i subjektit:  
Lidhur me importet dhe deklarimet e artikullit “Rimorkio dhe ½ rimorkio të përdorura”, në 
shkresat nr.511/138/139/140, datë 20.12.2021, doganierët e vlerësimit, kanë bërë komente 
dhe shpjegime si më poshtë: 
Në lidhje me praktikën R. 115927, viti 2019, observohet se vlerësimi është bërë në bazë të 
vendimit datë 09.04.2020. 
Qëndrimi i Grupit të Auditimit: 
Në lidhje me komentet e bëra sa më sipër, sqarojmë se pretendimet e mësipërme nuk merren 
në konsideratë dhe do të trajtohet në materialin e auditimit, pasi nuk kemi të bëjmë me fakte 
të reja të vëna në dispozicion.  
Në lidhje me praktikën R. 115927, viti 2019, observimi nuk merret në konsideratë sepse nuk 
është vënë dispozicion vendimi përkatës për rivlersim bashkangjitur observacionit. 
  
6. Pretendimi i subjektit: 
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Lidhur me importet dhe deklarimet e artikullit “Peshk levrek & koce, Salmon”, me shkresat 
nr. 511/138/139/140, datë 20.12.2021, doganierët e vlerësimit, kanë bërë komente dhe 
shpjegime si më poshtë: 
Doganierët e vlerësimit sqarojnë se, kanë përdorur metodën e transaksionit duke u ndodhur 
në kushtet e plotësimit të kërkesave të nenit 66, të ligjit nr. 102/2014 datë 31.07.2014, ‘Kodi 
doganor i Republikës së Shqipërisë, dhe pikës 6 të  udhëzimit nr. 3, datë 23.01.2018, të 
Ministrit të Financave “Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, si dhe për subjektin 
S......është marrë vendim që ka rrëzuar aktin e rivlersimit. 
Qëndrimi i Grupit të Auditimit: 
Në lidhje me komentet e bëra sa më sipër, sqarojmë se pretendimet e mësipërme nuk merren 
në konsideratë dhe do të trajtohet në materialin e auditimit, pasi nuk kemi të bëjmë me fakte 
të reja të vëna në dispozicion. Në vendimit e cituar nga ana juaj për subjektin S......, është 
shprehur në rastin kur në DAV janë deklaruar më shumë se një artikull përvec artikullit 
“Peshk levrek & koce, Salmon”, dhe vlera e deklaruar e artikujve të tjerë është më e madhe se 
ajo e përcaktuar në të dhënat e disponueshme, ndërkohë që nga kontrolli me zgjedhje i disa 
DAV për këtë subjekt, rezultojn së edhe artikujt e tjerë të deklaruar janë nën vlerën e të 
dhënavë të disponueshme, pra nuk justifikojnë transaksionin e marrë për artikullin  “Peshk 
levrek & koce, Salmon”, për pasojë osbervimet tuaja nuk merren në konsideratë. 
 
7. Pretendimi i subjektit: 
Lidhur me importet dhe deklarimet e artikullit “Qumësht pluhur me yndyrë deri në 1,5, me 
shkresat nr. 511/138, datë 20.12.2021 doganierët e vlerësimit, kanë bërë komente dhe 
shpjegime si më poshtë: 
Doganierët e vlerësimit sqarojnë se kanë përdorur metodën e transaksionit duke u ndodhur në 
kushtet e plotësimit të kërkesave të nenit 66, të ligjit nr. 102/2014 datë 31.07.2014, Kodi 
doganor i Republikës së Shqipërisë, udhëzimit nr. 3, datë 23.01.2018, të Ministrit të 
Financave “Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”. 
Qëndrimi i Grupit të Auditimit: 
Në lidhje me komentet e bëra sa më sipër, sqarojmë se pretendimet e mësipërme nuk merren 
në konsideratë dhe do të trajtohet në materialin e auditimit, pasi nuk kemi të bëjmë me fakte 
të reja të vëna në dispozicion. 
 
 
III.2.5 Auditim i çështjeve të tjera që mund të rezultojnë gjatë procesit të auditimit. 
 
Auditimi i procedurave të ndjekura nga Drejtoria e Tarifës dhe Origjinës. 
Më hollësisht rezultatet e auditimit për këtë çështje paraqiten si më poshtë vijon: 
 
Nga shqyrtimi me perzgjedhje i dosjeve të lëshuara për Autorizime përjashtimi nga TVSH, të 
kryera nga Drejtoria e Përgjitshme e Doganave dhe veprimtaria autorizuese e Drejtorisë së 
Procedurave në lidhje me regjimet doganore të tipit RPA dhe RLP, si dhe u konsiderua si e 
nevojshme mbajtja në Drejtorinë e Tarifës dhe Origjinës dhe Drejtorinë së Procedurave, 
pranë ambienteve të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave i një akt konstatimi, në lidhje me 
procedurat doganore të përjashtimit të TVSH-së, nga ku u konstatua se: 
 
1. Autorizimit nr. 29 datë 28.02.2019, lëshuar për subjektin “REMI”, për të cilët është dhënë 
përjashtimi nga TVSH-ja sipas autorizimeve respektive. Nga auditimi u konstatuan 
përjashtime nga detyrimet e TVSH në kundërshtim me përcaktimet dhe shpjegimet e VKM 
nr. 953, datë 29.12.2014 “Për dispozitat zbatuese të ligjit nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën 
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e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, në vlerën 15,840,736 lekë, si më poshtë 
vijon: 
 
Tabela nr. 1 

DAV Dogana NUIS Subjekt Artikull Kodi Vlera 
(lekë) 

Detyrim 
TVSH 
(lekë) 

Proc Lëshuar 

4083 Elbasan K...... R...... Shkarkues 
Tensioni 85354000 36,768,64

0 7,353,728 MP0 DPD 

2679 Elbasan K...... R...... Shkarkues 
Tensioni 85354000 22,665,60

0 4,533,120 MP0 DPD 

2684 Elbasan K...... R...... Shkarkues 
Tensioni 85354000 18,888,00

0 3,777,600 MP0 DPD 

3782 Elbasan K...... R...... Shkarkues 
Tensioni 85354000 881,440 176,288 MP0 DPD 

       15,840,736   
Burimi: Të dhëna të DPD të përpunuara nga grupi i auditimit të KLSH 
 
Drejtoria e Tarifës dhe Origjinës pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, nuk ka 
konkluduar me qëllim nxjerrjen e pagesave doganore të përjashtuara në shumën 15,840,736 
lekë sipas deklarimeve në Autorizimet Respektive që lidhen me praktikat doganore të 
evidentuara për mospërputhjet e konstatuara ndërmjet Ligjit nr. 125/2012 për disa ndryshime 
dhe shtesa në Ligjin nr. 7928 datë 27.04.1995 “Për Tatimin mbi vlerën e shtuar”, i ndryshuar, 
neni 4 shkronja “g”, VKM nr. 180 datë 13.02.2013 pika 1, shkronja “a” , pika 3.1, dhe Ligjit 
nr. 92/2014 datë 24.07.2014 “Për Tatimin mbi vlerën e shtuar në RSH” neni 56 pika 38/a, 
VKM nr. 953 datë 29.12.2014 neni 8, pika 1/a dhe 4.1 dhe Aneksi i VKM nr 13, datë 
14.01.2015 Aneksi 1/1, Ligjit nr. nr. 7928 datë 27.04.1995 ”Për Tatimin mbi vlerën e shtuar” 
i ndryshuar, neni 4 shkronja “g” dhe Ligjit nr. 92/2014 datë 24.07.2014 “Për Tatimin mbi 
vlerën e shtuar në RSH” neni 56 pika 38/a. 
 
2. Sa më poshtë edhe tabela e rasteve për deklarime sipas Procedurës MPO, ku konstatohet se 
subjekti “AV GAS International”, ka importuar mallra të natyrës pjesë për kontenierë gasi të 
çmontuara në trajtë të sheshtë pllaka, sipas Autorizimit nr. 27/2, datë 16.04.2019, lëshuar nga 
z. Armand Raveli (zv/Drejtor i Përgjithshm dhe nënshkrues). 
Referar Notave Shpjeguese të Nomenklaturës së Mallrave në RSH përcaktohet se në kodin 
tarifor 73110099 klasifikohen “Kontenierë për gaz të kompresuar apo të lëngëzuar, prej gize 
dhe çeliku” të një kapaciteti mbi 1,000 litra të natyrës “Të tjera”. 
 
 
Në dokumentacionin bashkëlidhur praktikave doganore si dhe në Autorizim përkatës, 
konstatohet se në mallrat e përjashtuara janë pjesë dhe tabakë metali që do të shërbëjnë për 
montimin e kontenierëve të gazit, por nuk dokumentohet saktësisht pjesa dhe forma që do të 
përfaqësojë çdo import i veçantë në skemën teknologjike të investimit. 
 
Nga Dega Doganore Durrës, si zyra mbikëqyrëse dhe Drejtoria e Përgjithshme e Doganave si 
dhe nga Departamenti Teknik pranë DPD-së, nuk janë kryer veprime verifikuese me qëllim 
përcaktimin e saktë të klasifikimit tarifor të mallit të përjashtuar dhe destinacionit të tij të 
përdorimit, sipas Aneksit nr. 16. 
Drejtoria e Tarifës dhe Origjinës pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave dhe Drejtoria 
e Kontrollit Pas Zhdoganimit, nuk kanë analizuar praktikat doganore të mësipërme, me 
qëllim verifikimin e destinacionit të këtyre mallrave të cilat kanë marrë Statusin e 
Përjashtimit nga TVSH-ja sipas deklarimeve në Autorizimet Respektive me përjashtime të 
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shumës së TVSH në vlerën 29,723,236 lekë, me qëllim arkëtimin e detyrimeve doganore që 
mund të lindin në shumën e trajtuar sa më sipër. 
 
3. Në lidhje me përjashtimet e kryera nga Drejtoria Teknike e Akcizës nëpërmjet Sektorit të 
Autorizimeve për vitin 2019, konstatohet se subjektet kanë përfituar autorizime përjashtimi 
nga “Tatimi mbi vlerën e shtuar” bazuar në Ligjin nr. 7928 datë 27.04.1995 “Për Tatimin mbi 
vlerën e shtuar”, i ndryshuar, neni 4 shkronja “g”, VKM nr. 180 datë 13.02.2013 pika 1, 
shkronja “a” , pika 3.1, dhe Ligjit nr. 92/2014 datë 24.07.2014 “Për Tatimin mbi vlerën e 
shtuar në RSH” neni 56 pika 38/a, VKM nr. 953 datë 29.12.2014 neni 8, pika 1/a dhe 4.1 dhe 
Aneksi i VKM nr 13, datë 14.01.2015 Aneksi 1/1. Konstatohet se në ligjin nr. 7928 datë 
27.04.1995 “Për Tatimin mbi vlerën e shtuar” i ndryshuar, neni 4 shkronja “g” dhe Ligjit nr. 
92/2014 datë 24.07.2014 “Për Tatimin mbi vlerën e shtuar në RSH” neni 56 pika 38/a kriteri 
dhe përcaktimi ligjor për përjashtimin nga TVSH-ja në procedurat e importit jepet vetëm për 
“makineritë dhe pajisjet që janë të lidhura me investimin e kryer” prej personave të 
tatueshëm. Konstatohet se në disa autorizime të lidhura me praktikat doganore të mëposhtme 
subjekte të ndryshëm kanë kryer “procedurën doganore të përjashtimit të TVSH”për mallra të 
natyrës “Mjete lëvizëse transporti” të cilat klasifikohen në kapitullin “Mjetet e Transportit të 
ndryshëm nga Vagonët e Hekurudhës ose Tramvait, pjesët dhe plotësuesit e tyre”. Bazuar në 
ligjin nr. 9461 datë 21.12.2015, të nxjerrë për Nomenklaturën e Harmonizuar të Mallrave 
përshkrimi “Makineritë dhe pajisjet” klasifikohet në Kapitullin 84: “Reaktorët nuklearë, 
bolierët , makineri dhe pajisje mekanike, pjesët e tyre” dhe në Kapitullin 85: “Makineri dhe 
pajisje elektrike dhe pjesët e tyre etj...”. Konstatohet se në citimet e ligjit është përcaktuar dhe 
përshkrimi ligjor që “Lista e makinerive dhe pajisjeve që janë direkt të lidhura me investimin, 
procedura e përjashtimeve, kriteret përkatëse dhe kategoritë e operatorëve ekonomikë, që 
përfshihen në sektorin e përpunimit aktiv dhe të agrobiznesit, përcaktohen me vendim të 
Këshillit të Ministrave”. Në listat e nxjerra me VKM respektive janë përcaktuar dhe mallrat e 
klasifikuara të natyrës “Autobetoniere, Autopompë, Makinë pastrimi, makina asfaltimi etj” 
që i përkasin Kapitulli 87. 
Bazuar në frymën e përcaktimeve ligjore për përjashtimin e detyrimeve të TVSH dhe 
kërkesave të ligjit nr. 9461 datë 21.12.2005 “Për Nomenklaturën e Mallrave dhe Tarifën 
Doganore”, i ndryshuar, mallrat e cituar sa më sipër nuk përmbushin klasifikimin e saktë dhe 
të duhur tarifor, pasi përjashtimi i TVSH-së jepet për mallra të natyrës “Makineritë dhe 
pajisjet që janë të lidhura me investimin e kryer” të cilat klasifikohen në Kapitujt 84 dhe 85 të 
NM, ndërsa përjashtimi i TVSH-së për mallrat e cituar sa më poshtë është dhënë për mallra të 
klasifikuara në Kapitullin 87: “Makineri të tjera levizese, sheshimi, nivelimi, gërryerje, 
eskavatimi, ngjeshjeje, kompaktimi, nxjerrjeje apo shpimi, për tokën, mineralet apo 
xeherorët; makinat e vendosjes së kolonave dhe të nxjerrjes së kolonave; makinat pastruese të 
dëborës dhe ato të gërryerjes së dëborës”, që duhet të ishin klasifikuar në kapitullin 8705 ku 
klasifikohen “Mjete transporti me motor për qëllimet speciale, të ndryshme nga ato kryesisht 
të projektuara për transportin e personave ose mallrave (psh, kamjonët e avarisë, kamjonët 
vinç, mjetet e transportit për shuarjen e zjarrit, autobetonieret, makinat fshirëse të rrugës, 
makinat sprucuese të rrugës, oficinat e lëvizshme, njesitë radiologjike të lëvizshme)”, të cilat 
nuk përmbushin klasifikimin e saktë tarifor për “Makineri dhe Pajisje”. Më hollësisht sipas 
tabelës si më poshtë vijon: 
 
Tabela nr. 2 

DAV DOGAN NIPTI SUBJEKT ARTIKULL KODI VIT STV 
SUM TVSH PROC 

6344 Durrës K. L...... K. KR Makiner TRASP 8705 4000801 800,160 MP0/rishqyrtim VKM-je 
6345 Durrës K. L...... K. KR Makiner TRASP 8705 8001826 1,600,365 MP0/rishqyrtim VKM-je 
9730 Vlora L..... P..... Vinc 8705 25828624 5,165,725 MP0/rishqyrtim VKM-je 
9731 Vlora L..... P..... Pjes Vinci 8705 5067980 1,013,596 MP0/rishqyrtim VKM-je 
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29552 Tirana L..... F.B Autobetoniere 8705 2593952 518,790 MP0/rishqyrtim VKM-je 

       9,098,637  
Burimi: Të dhëna të DPD të përpunuara nga grupi i auditimit të KLSH 
 
Drejtoria e Tarifës dhe Origjinës pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave të 
rekomandojë përmirësimet dhe ndryshimet duhura ligjore pranë Drejtorit të Përgjithshëm të 
Doganave me qëllim evidentimin edhe rregullimin ligjit të mospërputhjeve të konstatuara 
ndërmjet Ligjit nr. 125/2012 për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 7928 datë 
27.04.1995 ‘”Për Tatimin mbi vlerën e shtuar” i ndryshuar, neni 4 shkronja “g”, VKM nr. 
180 datë 13.02.2013 pika 1, shkronja “a” , pika 3.1, dhe Ligjit nr. 92/2014 datë 24.07.2014 
“Për Tatimin mbi vlerën e shtuar në RSH” neni 56 pika 38/a, VKM nr. 953 datë 29.12.2014 
neni 8, pika 1/a dhe 4.1 dhe Aneksi i VKM nr 13, datë 14.01.2015 Aneksi 1/1, Ligjit nr. nr. 
7928 datë 27.04.1995 ‘”Për Tatimin mbi vlerën e shtuar” i ndryshuar, neni 4 shkronja “g” dhe 
Ligjit nr. 92/2014 datë 24.07.2014 “Për Tatimin mbi vlerën e shtuar në RSH” neni 56 pika 
38/a dhe kërkesave të Ligjit nr. 9461 datë 21.12.2005 “Për Nomenklaturën e Mallrave dhe 
Tarifën Doganore” i ndryshuar që lidhen kryesisht me klasifikimin tarifor të mallrave 
“Makineri dhe Pajisje”. 
 
4. Në lidhje me subjektet e mëposhtëm, konstatohet se janë deklaruar mallra në vlerë të 
konsiderueshmë për qëllime përjashtimi nga detyrimet doganore të TVSH-së dhe nga 
Drejtoria e Sektorit të Aplikacioneve janë dhënë autorizime përjashtimi sipas anekseve 
tarifore të nxjerra në zbatim të Ligjit nr. 7928 datë 27.04.1995 ‘”Për Tatimin mbi vlerën e 
shtuar”, i ndryshuar, neni 4 shkronja “g”, VKM nr. 180 datë 13.02.2013 pika 1, shkronja “a” , 
pika 3.1, dhe Ligjit nr. 92/2014 datë 24.07.2014 “Për Tatimin mbi vlerën e shtuar në RSH” 
neni 56 pika 38/a, VKM nr. 953 datë 29.12.2014 neni 8, pika 1/a dhe 4.1 dhe Aneksi i VKM 
nr 13, datë 14.01.2015 Aneksi 1/1, Ligjit nr. nr. 7928 datë 27.04.1995 ‘”Për Tatimin mbi 
vlerën e shtuar” i ndryshuar, neni 4 shkronja “g” dhe Ligjit nr. 92/2014 datë 24.07.2014 “Për 
Tatimin mbi vlerën e shtuar në RSH” neni 56 pika 38/a. Konstatohet se për këto vlera nuk 
janë kryer verifikime në ambientet e subjekteve me qëllim evidentimin e përputhsmerisë 
ligjore të gjendjes fizike të mallrave të përjashtuara sipas autorizimeve si më poshtë vijon: 
 
Deklarime sipas Procedurës IAO për Verifikim të Investimit të kryer: 
 
Tabela nr. 3 

DAV DOG NUIS Subjekt Artik. Kodi Pesha Vlera Proc Arsyeja 
9939 Vlora L.... M.O Linje/Makine 84792000 10580 31,909,956 IA0 Verifikim 
14490 Elbasan L.... A. D Linje/Makine 84792000 13095 31,707,662 IA0 Verifikim 
319 Saranda L.... A. I Linje/Makine 84792000 13205 30,963,852 IA0 Verifikim 
571 Elbasan L.... L. A Linje/Makine 84792000 10605 28,756,860 IA0 Verifikim 
54670 Durrësi J.... A_I_BA Linje/Makine 84388099 4550 28,057,744 IA0 Verifikim 
17855 Elbasan K..... N.....K  Linje/Makine 84792000 8970 19,506,185 IA0 Verifikim 
17857 Elbasan K..... N.... K  Linje/Makine 84792000 5280 16,852,565 IA0 Verifikim 
3325 Shkodra J.... U.... F Linje/Makine 84385000 5350 16,555,050 IA0 Verifikim 
21715 Durrësi K..... F.... Linje/Makine 84336000 2500 11,647,600 IA0 Verifikim 
26850 Durrësi L.... B.. O F  Linje/Makine 84362900 18802 10,703,200 IA0 Verifikim 
4345 Elbasan L.... R..... Linje/Makine 84792000 9180 10,237,296 IA0 Verifikim 
54676 Durrësi J.... A_I_BA Linje/Makine 84388099 1587 9,957,556 IA0 Verifikim 
80937 Tirana J.... S. SH Linje/Makine 84792000 4730 8,980,799 IA0 Verifikim 

SHUMA 255,836,325     

Burimi: Të dhëna të DPD të përpunuara nga grupi i auditimit të KLSH 
 
Në lidhje me deklarimet e procedurave respektive: 
Deklarime sipas Procedurës MPO për verifikim të destinacionit të Investimit të Kryer 
paraqiten më hollësisht sipas Aneksit nr. 17. 
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Drejtoria e Tarifës dhe Origjinës pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave dhe 
Drejtorinë e Kontrollit Pas Zhdoganimit si dhe me Drejtori dhe struktura të tjera pranë 
Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave nuk ka analizuar praktikat doganore të mësipërme me 
qëllim verifikimin e destinacionit të këtyre mallrave të cilat kanë marrë Statusin e 
Përjashtimit nga TVSH-ja sipas deklarimeve në Autorizimet Respektive që lidhen me 
praktikat doganore sa më sipër bazuar në detyrimet e ligjit nr. 125/2012 për disa ndryshime 
dhe shtesa në Ligjin nr. 7928 datë 27.04.1995 “Për Tatimin mbi vlerën e shtuar” i ndryshuar, 
neni 4 shkronja “g”, VKM nr. 180 datë 13.02.2013 pika 1, shkronja “a” , pika 3.1, dhe Ligjit 
nr. 92/2014 datë 24.07.2014 “Për Tatimin mbi vlerën e shtuar në RSH” neni 56 pika 38/a, 
VKM nr. 953 datë 29.12.2014 neni 8, pika 1/a dhe 4.1 dhe Aneksi i VKM nr 13, datë 
14.01.2015 Aneksi 1/1, Ligjit nr. nr. 7928 datë 27.04.1995 “Për Tatimin mbi vlerën e shtuar”, 
i ndryshuar, neni 4, shkronja “g” dhe Ligjit nr. 92/2014 datë 24.07.2014 “Për Tatimin mbi 
vlerën e shtuar në RSH” neni 56 pika 38/a, si dhe bazuar në shpjegimet dhe përcaktimet e 
ligjit nr. 102/2014 datë 31.7.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar 
nenet 47, 48 dhe 49, ku përcaktohet se: 
Autoritetet doganore, pas çlirimit të mallrave, mund të verifikojnë saktësinë dhe plotshmërinë 
e informacionit të dhënë në deklaratën doganore, deklaratën e magazinimit të përkohshëm, 
deklaratën përmbledhëse të hyrjes, deklaratën përmbledhëse të daljes, deklaratën e rieksportit 
ose në njoftimin rieksportit, si dhe ekzistencën, vërtetësinë, saktësinë dhe vlefshmërinë e çdo 
dokumenti shoqërues’. 
si dhe paragrafi nr. 2: 
Ato mund të verifikojnë kontabilitetin e deklaruesit dhe regjistrime të tjera që lidhen me 
veprimet që janë kryer mbi mallrat në fjalë ose për veprimet tregtare paraprake ose veprimet 
në vijim që përfshijnë këto mallra. Autoritetet doganore gjithashtu mund të verifikojnë këto 
mallra dhe/ose të marrin mostra, nëse ekziston akoma një mundësi e tillë. 
 
Në përgjigje të observacionit të dërguar me shkresën nr. 20343/3 prot., datë 22.11.2021, 
protokolluar në KLSH me nr. 511/91, datë 24.11.2021, mbi Akt-Konstatimin nr. 2, datë 
12.11.2021, dërguar nga A.A, B.F, S.S, D.P, A.Adhe N.D, sqarojmë si më poshtë vijon: 
Pretendimi i subjektit: Për dhënien e autorizimeve të përjashtimit nga TVSH-ja, nga Drejtoria 
e Tarifës dhe Origjinës është zbatuar ligji 92/2014 "Për tatimin mbi vlerën e shtuar në 
Republikën e Shqipërisë"dhe VKM-ja 953 (aneksi 1), i ndryshuar. Në lidhje me konstatimin 
se klasifikimi tarifor i mallrave të më poshtme nuk përmbushin klasifikimin e saktë ju bëjmë 
me dije se: Në bazën ligjore në fuqi janë përcaktuar në mënyrë eksplicite dhe pa lënë shkas 
për interpretime kodet tarifore të makinerive, mjeteve, pajisjeve, të cilat përfitojnë 
përjashtimin nga TVSH-ja që lidhen pazgjidhshmërisht me investimet, sipas kategorive të 
tatimpaguesve. 
Për sa me sipër, kemi zbatuar në mënyrë të drejtë të gjithë bazën ligjore, duke lëshuar 
autorizimet përkatëse. 
Gjithashtu duke qenë se ligji 92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar, është ligj organik i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, çdo 
fillim muaji i përcillen raportimet nga Drejtora e Përgjithshme e Doganave për autorizimet e 
lëshuara në kuadër të përjashtimeve nga TVSH. 
Qëndrimi i grupit të auditimit: Pretendimi juaj nuk qëndron për arsye se nuk është i provuar 
nga ana dokumentare e ligjore. 
 
 
 
Titulli i gjetjes: Autorizimet e përjashtimit nga TVSH 
Situata: Nga auditimi i dokumentacionit në lidhje me procedurat e ndjekura nga 
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Drejtoria e Tarifës dhe Origjinës u konstatua se gjatë procedurës së 
lëshimit të Autorizimit nr. 29, datë 28.02.2019, u konstatuan veprime 
jo përputhje me Ligjin nr. 7928 datë 27.04.1995 ”Për Tatimin mbi 
Vlerën e Shtuar” i ndryshuar, neni 4 shkronja “g”, VKM nr. 180, datë 
13.02.2013 pika 1, shkronja “a”, pika 3.1, dhe Ligjit nr 92/2014 datë 
24.07.2014 “Për Tatimin mbi vlerën e shtuar në RSH” neni 56 pika 
38/a, VKM nr. 953 datë 29.12.2014, VKM nr. 84, datë 08.02.2017, 
duke sjellë pasojë lindjen e detyrimeve doganore të shmangura të 
TVSH-së në shumën 15,840,736 lekë për një rast autorizimi të 
përjashtimit të TVSH. 

Kriteri: Ligji nr. 92/2014 datë 24.07.2014 “Për Tatimin mbi vlerën e shtuar në 
RSH”, i ndryshuar 

Ndikimi/Efekti: Të ardhura të munguara në vlerën 15,840,736 lekë 
Shkaku: Autorizimi jo në përputhje me bazën ligjore 
Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave nëpërmjet Departamentit Teknik 
dhe specifikisht Drejtorinë e Tarifës dhe Origjinës në DPD në 
bashkëpunim me Autoritetet Doganore Kompetente, si struktura të 
varësisë të ndjekë me të gjitha format e parashikuara nga legjislacioni 
doganor bazuar në Ligjin nr.102/2014, datë 31.07.2014,“Kodi Doganor 
i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, kërkimin procedurave të 
kontabilizimit të borxhit doganor për vlera të ardhurash doganore në 
shumën 15,841 mijë lekë sipas rasteve trajtuar për Autorizimin nr. 29 
datë 28.02.2019 trajtuar materialin e Raportit Përfundimtar të 
Auditimit me qëllim, arkëtimin e borxhit doganor që do të lindë bazuar 
në Ligjin nr. 102/2014, datë 31.07.2014,“Kodi Doganor i Republikës 
së Shqipërisë” dhe Udhëzimit nr. 6 datë 23.07.2013,“Për zbatimin 
praktik të procedurës së evidentimit, kontabilizimit dhe vjeljes së 
borxhit doganor dhe të akcizës”. 

 
 
 
Titulli i gjetjes: Klasifikimi i gabuar i mallrave 

Situata: 

Nga auditimi konstatohet se janë deklaruar mallra me qëllim 
përjashtimin nga detyrimet doganore të Tvsh-së në zbatim të Ligjit nr. 
125/2012 për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 7928 datë 
27.04.1995 ”Për Tatimin mbi vlerën e shtuar” i ndryshuar, neni 4 
shkronja “g”, VKM nr. 180 datë 13.02.2013 pika 1, shkronja “a”, pika 
3.1, dhe Ligjit nr 92/2014 datë 24.07.2014 “Për Tatimin mbi vlerën e 
shtuar në RSH” neni 56 pika 38/a, VKM nr. 953 datë 29.12.2014 neni 
8, pika 1/a dhe 4.1 dhe Aneksi i VKM nr 13, datë 14.01.2015 Aneksi 
1/1, në mospërputhje të përcaktimeve të Ligjit “Për Nomenklaturën e 
Mallrave dhe Tarifën Doganore” i ndryshuar për deklarime mallrash në 
Kreun 8705 kapitulli 87 të mallrave ku klasifikohen “Mjetet e 
Transportit” dhe jo në Kapitujt 84 dhe 85 të Nomenklaturës se 
Mallrave ku klasifikohen “Makineritë dhe Pajisjet” për 5 raste në 
shumën 9,099 mijë lekë, mospërputhje midis deklarimeve e dhëna në 
Autorizimin e Përjashtimit nr. 27.02.2019 dhe përcaktimeve të 
Nomenklaturës se Mallrave për “Kontejnerët për gaz“ të deklaruar në 
Kapitulli 73 si dhe dokumentacionit të praktikave doganore të 
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deklaruara për këtë rast në shumën 29,723 mijë lekë, si dhe nuk janë 
kryer verifikime konkrete në ambientet e subjekteve deklarues me 
qëllim evidentimin e përputhshmërisë faktike të gjendjes fizike të 
mallrave të përjashtuara sipas autorizimeve respektive në funksion të 
kryerjes së investimit për të cilën është dhënë dhe autorizimi i 
përjashtimit nga pagesa e Tvsh-së sipas deklarimeve në autorizimet 
respektive me vlerë malli te Tipit IAO në shumën 255,836 mijë lekë 
dhe tipit MP0 në shumën 243,702 mijë lekë. 

Kriteri: 

VKM nr. 180 datë 13.02.2013, Ligji nr. 92/2014 datë 24.07.2014 “Për 
Tatimin mbi vlerën e shtuar në RSH”, i ndryshuar, neni 56 pika 38/a, 
VKM nr. 953 datë 29.12.2014, neni 8, pika 1/a dhe 4.1, si dhe Aneksi i 
VKM nr. 13, datë 14.01.2015 Aneksi 1/1, në mospërputhje të 
përcaktimeve të Ligjit “Për Nomenklaturën e Mallrave dhe Tarifën 
Doganore” 

Ndikimi/Efekti: Të ardhura të munguara në vlerën 29,723 mijë lekë. 
Shkaku: Mos respektimi i akteve ligjore në klasifikimin e mallrave 
Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave të analizojë dhe të ndjekë të 
gjitha rrugët ligjore, me qëllim kryerjen e procedurave doganore 
verifikuese sipas legjislacionit doganor në fuqi dhe zbatimin në rrugë 
ligjore për vendimmarrjen, kontabilizimin dhe më pas arkëtimin e 
detyrimeve doganore, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 
administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, 
me qëllim kontabilizimit dhe arkëtimin e detyrimeve doganore të 
munguara, në vlerën 29,723 mijë lekë. 

Rekomandimi: 

Departamenti Teknik pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave t 
bashkërendoj sa me parë me Ministrinë e Financave me qëllim 
zgjidhjen e drejtë të përputhshmërisë ligjore te deklarimeve të kryera, 
si dhe të tjera në vijim për periudhat pasardhëse për deklarime në 
Kreun 8705 Kapitulli 87 të Nomenklaturës së Mallrave ku klasifikohen 
“Mjetet e Transportit” sipas autorizimeve respektive me status 
përjashtimi nga pagesa e TVSH-së sipas praktikave doganore të cituara 
në Raportin Përfundimtar të Auditimit që cilat nuk lidhen më artikuj të 
natyrës “Makineri dhe Pajisje” për të cilat shprehet qartësisht Ligji 
Themeltar i Përjashtimit të TVSH të cilat deklarohen ne kapitullin 84 
dhe 85 të Nomenklaturës së Mallrave me qëllim ri përcaktimin e saktë 
të listës se mallrave për klasifikime tarifore të deklarimeve të kryera. 

Rekomandimi: 

Departamenti Teknik pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave 
nëpërmjet Drejtorisë së Tarifës dhe Origjinës dhe struktura kontrolli 
pranë Drejtorisë së Përgjithshme te Doganave pranë Departamentit te 
Akcizës, Analizave të Riskut dhe Aposteriorit si dhe pranë Drejtorisë 
së Përgjithshme të Tatimeve të analizojë vlerat dhe sasitë e mallrave në 
praktikat doganore trajtuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit me 
qëllim “verifikimin e destinacionit” të këtyre mallrave në “investimin e 
kryer” me status përjashtimi nga pagesa e Tvsh-së sipas deklarimeve 
në autorizimet respektive. 

 
 
IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET 
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A. PROPOZIME PËR NDRYSHIME APO PËRMIRËSIME NË LEGJISLACIONIN 
NË FUQI 
 
1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi ka rezultuar se, për artikujt “Qymyr Lëndë Djegëse” 
dhe, ‘‘Koks Qymyri për Lëndë Djegëse”klasifikuar përkatësisht në Kreun *2701* dhe 2704*, 
pavarësisht se janë përcaktuar si produkte energjetike sipas përshkrimeve të nenit 50 dhe 51 
të Ligjit Nr. 61/2012, datë 24.05.2012 “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, nuk janë 
përfshirë në Shtojcën nr. 1 “Mallrat e tatueshme me akcizë në Republikën e Shqipërisë”, për 
pasojë nga administrata doganore nuk është ndjekur destinacioni i përdorimit të këtyre dy 
artikujve për përdorim “Lëndë Djegëse”. 
Më konkretisht është konstatuar se, për mallrat e deklaruara në kreun *2701* dhe *2704* 
përkatësisht, “Qymyr për lëndë djegëse” dhe “Koks Qymyri për lëndë djegëse”, të cilat sipas 
shpjegimeve të nenit 50 dhe 51 të ligjit nr. 61/2012 për Akcizat në RSH janë artikuj  
“Produkte Energjetike”, duhet t’i nënshtroheshin pagesës së taksës së akcizës.  
Këto mallra janë deklaruar si mallra me destinacion për përdorim si lëndë djegëse por nuk 
janë të përfshira në Listën e Mallrave trajtuar në Shtojcën nr. 1, ku përfshihen kategoritë e 
mallrave që duhet të paguajnë Taksë Kombëtare Akcize, si dhe nga administrata doganore 
nuk është ndjekur destinacioni i përdorimit të këtyre produkteve energjetike. 
Gjithashtu, konstatohet se në krahasimi nga artikujve për kategorinë *Koks Nafte* i 
përcaktuar si kategoria E 480 me nivel akcize 2 lekë/kg klasifikuar në kodin tarifor 
*27131100* i cili destinacionin e vet e ka për përdorim si lëndë djegëse, artikujt “Koks 
Qymyri për lëndë djegëse” dhe “Qymyr për lëndë djegëse” edhe pse janë produkte 
energjetike sipas shpjegimeve të ligjitnr. 61/2012 për “Akcizat në RSH” dhe përdoren si lëndë 
djegëse nuk rezultojnë të kenë paguar taksë kombëtare akcize me arsyetimin se nuk janë 
përfshirë në Shtojcën nr.1 “Mallrat e Tatueshme me Akcizë në Republikën e Shqipërisë”. 
(Më  hollësisht trajtuar në pikën 3 dhe 4, faqet 91-126 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 
1.1. Rekomandimi:Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në bashkërendim me Ministrinë e 
Financave dhe të Ekonomisë, bazuar në nenet 50 dhe 51 të Ligjit Nr. 61/2012, datë 
24.05.2012 “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, të marrë masa për përmirësimin e 
Shtojcës nr. 1 “Mallrat e Tatueshme me Akcizë në Republikën e Shqipërisë”, duke përfshirë 
dhe artikujt e kreut *2701*“Qymyr Lëndë Djegëse” dhe kreut *2704*‘‘Koks Qymyri për 
Lëndë Djegëse”. 

Menjëherë 
 
C. MASA ORGANIZATIVE 
1. Gjetje nga Auditimi:Gjatë auditimit të vlerësimit doganor të mallrave, ka rezultuar se shumë 
subjekte që janë kanalizuar në kanalin “Blu” dhe “Jeshil”, nga ana e doganiereve të vlerës pranë 
SKAO apo nga ana e Inspektorëve të Kontrollit Aposterior pranë degëve doganore, nuk është pranuar 
transaksioni, por është aplikuar metoda e të dhënave të disponueshme si rezultat i së cilës ka lindur 
një borxh doganor.Për arsye se subjektet nuk paraqesin mallin në doganë vjelja e këtij borxhi 
ka shumë vështirësi, duke sjellë për pasojë një rritje të borxhit doganor për subjekte të 
kanalizuar në kanalin "Blu" dhe “Jeshil”, dhe në vijim një procedurë të zgjatur njoftimesh, 
ankimesh dhe shpallje debitorësh, si dhe duke rritur ndjeshëm numrin e debitorëve dhe 
shqetësime në aktivitetin e përditshëm të Degëve Doganore (Më  hollësisht trajtuar në pikën 
3 dhe 4, faqet 91-126 të Raportit Përfundimtar  të Auditimit). 
1.1. Rekomandimi:Drejtoria e KontrollitPas zhdoganimit dhe Drejtoria e Analizës së 
Riskut, të evidentojë të gjithë subjektet debitorë të miratuar në kanalin “Blu” dhe “Jeshil” dhe 
mbi bazën e një ri analizë risku, t’i propozojë Komisionit të Menaxhimit të Riskut rishikimin 
e listave dhe nxjerrjen e këtyre subjekteve debitorë nga lista e kanaleve “Jeshil” dhe “Blu”.  

Brenda datës 31.03.2022 
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2. Gjetje nga auditimi: Gjatë auditimit të vlerësimit doganor të mallrave ka rezultuar se, nga 
ana e doganierëve të vlerës në rastet kur është gjykuar se vlera doganore e transaktuar nuk 
pranohet, doganieri vlerësues ka përdor metodën dytësore nga 2 deri te 6, të vlerësimit sipas 
Nenit 70 të Ligjit nr.102, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, por 
nuk ka plotësuar kutinë nr. 43 të DAV-it. i cili shërben si për statistikat ashtu dhe për një 
kontroll efikas nga të gjitha instancat aposteriori  
(Më  hollësisht trajtuar në pikën 3 dhe 4, faqet 91-126 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
2.1. Rekomandimi: Drejtoria e Vlerësimit në Qendër dhe Drejtoria e Kontrolleve Pas 
zhdoganimit (Aposterior Operativ 5 ditor), gjatë procesit të vlerësimit, në rastet kur gjykohet 
se vlera doganore e transaktuar nuk pranohet, doganieri vlerësues të ndërhyjë duke ndryshuar 
koeficientin në kuadratin NR 45 të DAV, i cili bën të mundur aplikimin e saktë të vlerësimit 
doganor. dhe kuadratin 43 të DAV me llojin e metodës dytësore për vlerësimin doganor të 
përdorur, i cili shërben si për statistikat ashtu dhe për një kontroll efikas nga të gjitha 
instancat aposteriori.  

Menjëherë dhe në vijimësi 
 
3. Gjetje nga auditimi: Gjatë auditimit të vlerësimit doganor të mallrave janë konstatuar 
vonesa në pasqyrimin e vendimeve në sistem nga ana e Degëve Doganore lidhur me 
formularët e vlerësimit, të përgatitur nga ana e Sektorit të Kontrollit Aposterior Operativ për 
deklarata të përzgjedhura në kanalin “Blu”. Këto veprime pengojnë punën gjatë procedurave 
të vlerësimit doganor dhe si pasojë sjellin përdorimin e të dhënave të gabuara gjatë 
përcaktimit të çmimit të mallrave identike/të ngjashme,mungesë të dhënash lidhur me 
qëndrimin zyrtar ndaj një fenomeni të caktuar, analiza statistikore jo të sakta lidhur me 
nivelin e ndërhyrjes së artikujve/mallrave me qëllim azhornimin e dosjes së të dhënave të 
disponueshme dhe data bazës kombëtare të vlerësimit, analiza statistikore jo të sakta lidhur 
me nivelin e ndërhyrjes së artikujve/mallrave me qëllim raportimin. 
(Më  hollësisht trajtuar në pikën 3 dhe 4, faqet 91-126 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
3.1. Rekomandimi: Drejtoria e Kontrolleve Paszhdoganimit dhe Departamenti Operativ 
Hetimor në bashkëpunim me Strukturat Drejtuese të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave 
të marrin masa për marrjen e vendimeve në kohë dhe pasqyrimin e tyre në sistem nga Degët 
Doganore. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
 
4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i përputhshmërisë së procedurave të ndjekura nga 
Drejtoria Teknike e Akcizës dhe Drejtoria e Procedurave Doganore, referuar kërkesave të 
kuadrit rregullator në fuqi, u konstatua se: 
- Në 3 praktika të lëshimit të autorizimeve konkretisht, Autorizimi nr. 4837/1 prot., datë 
27.03.2019, për Magazinë Fiskale Stokimilëshuar për subjektin “Amphora” ; Autorizimi nr. 
25930/1 prot., datë 25.11.2019, për Magazinë Fiskale Stokimi, lëshuar për subjektin 
Vëllezërit Sallaku dhe Autorizimi nr. 29289/1 prot., datë 13.12.2019, për Pritës i Regjistruar, 
lëshuar për subjektin Xh.Xh nuk kishte bashkëlidhur konfirmim që subjekti nuk ka detyrime 
ndaj administratës doganore, në kundërshtim me VKM nr. 612, datë 05.09.2012 “Për 
dispozitat zbatuese të ligjit “Për akcizat”“, i ndryshuar, neni 4, pika 1, germa “a”, nënpika 
“iv” dhe neni 51, pika 4, germa i. 
- Në 2 praktika të lëshimit të autorizimeve, konkretisht Autorizimi nr. 29756/2 prot., datë 
13.01.2020, për Magazinim Doganor të përkohshëm (me afat 12 muaj), lëshuar për subjektin 
U.Tdhe Autorizimi nr. 1893/4 prot., datë 23.06.2020, për Magazinim Doganor të përkohshëm 
(me afat 12 muaj), lëshuar për subjektin A-L. Company, procedura e miratimit të autorizimit 
ka tejkaluar afatin 30 ditor, të parashikuar në Kreun II, pika 3, të Udhëzimin e Drejtorit të 
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Përgjithshëm të Doganave nr. 07, nr. 7776 prot., datë 27.03.2019 “Mbi zbatimin praktik të 
regjimit të magazinimit doganor” (Më  hollësisht trajtuar në pikën 1, faqet 13-20 të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit). 
4.1. Rekomandimi: Nga Drejtoria e Procedurave Doganore, të merren masa që në të 
ardhmen përpara lëshimit të autorizimeve për Magazinim Doganor/ Pritës i Regjistruar, të 
kryhet kontroll i detajuar i dosjeve përkatëse të aplikimit me qëllim verifikimin e plotësimit të 
kushteve nga aplikuesit, si dhe në çdo rast këto verifikime të kryhen brenda afatit të 
përcaktuar në Udhëzimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave nr. 07, nr. 7776 prot., datë 
27.03.2019 “Mbi zbatimin praktik të regjimit të magazinimit doganor”. 

Në vijimësi 
 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i përputhshmërisë së procedurave të ndjekura nga 
Drejtoria e Kontrolleve të Akcizës dhe Paszhdoganimit (aposteriori), referuar kërkesave të 
kuadrit rregullator në fuqi, u konstatua se Drejtoria e Kontrollit të Akzicës dhe 
Paszhdoganimit, nuk ka një data bazë të përditësuar e të plotësuar me të gjitha kontrollet që 
ushtron kjo drejtori, ndjekjen e këtyre kontrolleve, vendimeve unifikuese të strukturave, 
masat e marra etj. 
(Më  hollësisht trajtuar në pikën 2, faqet 20-91 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
5.1. Rekomandimi: Nga Drejtori i Përgjithshëm i Doganave dhe Drejtori i Drejtorisë së 
Kontrolleve të Akcizës dhe Paszhdoganimit (Aposteriori), të merren masa për të krijuar dhe 
përditësuar në mënyrë të vazhdueshme databazën mbi të gjitha kontrollet që ushtron kjo 
drejtori, data bazë e cila duhet të përfshijë por jo kufizohet në të dhënat mbi ecurinë e 
kontrollit, masat e marra, vendimet e Degës Doganore përkatëse, masat e marra për ndjekjen 
e këtyre kontrolleve, vendimet unifikuese të strukturave, etj. 

Brenda 31.03.2022 e në vijimësi 
 
6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i Drejtorisë së Kontrolleve të Akcizës dhe 
Paszhdoganimit (Aposteriori), konstatohet se strukturat drejtuese të kësaj drejtorie kanë 
pësuar ndryshime të shpeshta për periudhën objekt auditimi (drejtori ka ndryshuar 3 herë, 
gjithashtu edhe përgjegjësit e sektorit kanë ndryshuar të gjithë), por në asnjë rast nuk është 
dokumentuar dorëzimi i detyrave nga punonjësit e transferuar/larguar dhe marrja e detyrës 
nga punonjësit e emëruar, në kundërshtim me Rregulloren e Brendshme të Administratës 
Doganore, të miratuar me Urdhrin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 146, datë 
07.05.2018, neni 7, pikat 7 dhe 8, si dhe neni 24, pika 1; Udhëzimin e Ministrit të Financave 
nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, pika 13; 
VKM nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të 
mesme drejtuese”, i ndryshuar, pikat 33 dhe 34; si dhe VKM nr. 124, datë 17.2.2016 “Për 
pezullimin dhe lirimin nga shërbimi civil”, pikat 27-30 
(Më  hollësisht trajtuar në pikën 2, faqet 20-91 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
6.1. Rekomandimi: Nga Drejtori i Përgjithshëm i Doganave dhe Drejtori i Drejtorisë së 
Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, të merren masa që për çdo rast të kryhet dhe 
dokumentohet dorëzimi i detyrave nga punonjësit e larguar/transferuar, si dhe të merren masa 
që për rastet kur dorëzimi i detyrës nuk kryhet, të mos i dorëzohet libreza e punës punonjësve 
të larguar ose të mos kryhet emërimi në detyrën e re për punonjësit e transferuar. 

Në vijimësi 
7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dosjeve fizike të kontrolleve të përzgjedhura, u 
konstatua se në të gjitha rastet, nuk gjendej vendimi i marrë nga Dega Doganore përkatëse, si 
dhe në disa raste u konstatua tejkalim i afateve ligjore të përcaktuara në kryerjen e kontrollit 
dhe vendimmarrjen e strukturave drejtuese. 
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Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Udhëzimin nr. 13, datë 18.10.2019 
“Metodologjia e Kontrollit në Magazinat Fiskale të Prodhimit, Përpunimit dhe Stokimit të 
Produkteve të Akcizës”, pika 8.4 dhe me Ligjin nr. 102/2014 datë 31.7.2014 “Kodi doganor i 
Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 276, pika 3, germa b. 
 (Më  hollësisht trajtuar në pikën 2, faqet 20-91 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
7.1. Rekomandimi: Nga Drejtori i Përgjithshëm i Doganave dhe Drejtori i Drejtorisë së 
Kontrolleve të Akcizës dhe Paszhdoganimit (Aposteriori), të merren masa që dosjet e 
kontrollit të plotësohen me të gjithë dokumentacionit përkatës sipas Udhëzimit nr. 13, datë 
18.10.2019 “Metodologjia e Kontrollit në Magazinat Fiskale të Prodhimit, Përpunimit dhe 
Stokimit të Produkteve të Akcizës”. 

Brenda 31.03.2022 e në vijimësi 
7.2. Rekomandimi: Nga Zyra e Sekretari/Protokollit dhe Arkivës, të merren masa që dosjet e 
kontrollit të cilat kanë mangësi në dokumentacionin e kërkuar sipas Udhëzimit nr. 13, datë 
18.10.2019 “Metodologjia e Kontrollit në Magazinat Fiskale të Prodhimit, Përpunimit dhe 
Stokimit të Produkteve të Akcizës”, këto dosje të mos merren në dorëzim dhe ti kthehen 
dorëzuesve për plotësimin e dosjeve me dokumentacionin e kërkuar. 

Në vijimësi 
7.3. Rekomandimi: Nga Drejtori i Përgjithshëm i Doganave të merren masa për ti kushtuar 
vëmendje procesit të kontrolleve të ushtruara nga Drejtoria e Kontrolleve të Akcizës dhe 
Paszhdoganimit (Aposteriori), për arsye se në shumë raste ky proces është shoqëruar me 
mangësi të shumta. 

Brenda 31.03.2022 e në vijimësi 
 
8. Gjetje nga auditimi: Në një rast, dosja e kontrollit e miratuar me Planin e Punës nr. 26469 
prot., datë 12.11.2018, dosja fizike e këtij kontrolli nuk u vu në dispozicion të grupit të 
auditimit të KLSH, për arsye se sipas pretendimeve të subjektit, dosja fizike nuk ekzistonte 
në institucionin e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave (konkretisht nga Sektori i 
Produkteve të Cigareve dhe Pijeve Alkoolike). Duke qenë se dosja nuk është evaduar, në 
Arkivën e institucionit të DPD, u gjetën vetëm shkresat: Plani i Punës nr. 26469 prot., datë 
12.11.2018, shkresa nr. 26469/1 prot., datë 04.03.2019 “Info lidhur me kontrollin e stokut të 
pullave DHL” dhe shkresa nr. 26469/2 prot., datë 5.3.2019 “Kërkesë për hetim të 
mëtejshëm”. 
Veprimet e mësipërme, janë në kundërshtim me Ligjin nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për 
arkivat”, i ndryshuar, Normën nr. 8 Tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit 
arkivor në Republikën e Shqipërisë, të miratuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave; 
Ligjin nr. 102/2014 datë 31.7.2014 “Kodi doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, 
si dhe Ligjin nr. 61/2012 “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 
Në mungesë të dosjes fizike, nga auditimi i shkresave të sipërcituara, si dhe informacionit të 
vënë në dispozicion për këtë çështje, konstatohet se ky kontroll nuk është evaduar plotësisht, 
në kundërshtim me Udhëzimin nr. 13, datë 18.10.2019 “PërMetodologjinë e kontrollit në 
magazinat fiskale të prodhimit, përpunimit dhe stokimit të produkteve të Akcizës”, pika 8.5. 
Nga mos evadimi i kësaj procedure si rezultat i “mungesës” së dosjes fizike, nuk janë 
llogaritur detyrimet për të gjitha diferencat sikurse parashikohet në nenin 94/1, të ligjit 
61/2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar: 
- Për operatorin G... 2006, për diferencën prej 150 046 copë pulla mangët për të cilat 
korrespondojnë 3 000 920 fije cigare, bazuar në nenin 86.3 dhe 94/1 të 61/2012 “Për akcizat 
në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, i ngarkohen detyrimet doganore në vlerën 
72,022,080 lekë, nga të cilat 18,005,520 lekë detyrim doganor dhe 54,016,560 lekë penalitet. 
- Për operatorin E.I.G për diferencën prej 324 851 copë pulla mangët për të cilat 
korrespondojnë 6 497 020 fije cigare, bazuar në nenin 86.3 dhe 94/1 të 61/2012 “Për akcizat 
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ne Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, i ngarkohen detyrimet doganore në vlerën 
155,928,480 lekë, nga të cilat 38,982,120 lekë detyrim doganor dhe 116,946,360 lekë 
penalitet. 
- Për operatorin B.M.T për diferencën prej 439 609 copë pulla tepër për të cilat 
korrespondojnë 8 792 180 fije cigare, bazuar në nenin 86.3 dhe 94/1 të 61/2012 “Për Akcizat 
në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, i ngarkohen detyrimet doganore në vlerën 
211,012,320 lekë, nga të cilat 52,753,080 lekë detyrim doganor dhe 158,259,240 lekë 
penalitet. 
(Më  hollësisht trajtuar në pikën 2, faqet 20-91 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
8.1. Rekomandimi: Nga Drejtori i Përgjithshëm i Doganave dhe Departamenti Teknik i 
Akcizës dhe Procedurave Doganore, të merren masa për evadimin e dosjes së kontrollit të 
miratuar me Planin e Punës nr. 26469 prot., datë 12.11.2018. 

Brenda 31.03.2022  
8.2. Rekomandimi: Nga Drejtori i Përgjithshëm i Doganave dhe Departamenti Teknik i 
Akcizës dhe Procedurave Doganore, të merren masa për ngritjen e një grupi punë të veçantë, 
i cili të kryerjë hetime të thelluara rreth veprimeve dhe mosveprimeve të të gjithë strukturave 
të përfshirë në procedurën e kontrollit të miratuar me Planin e Punës, me qëllim evidentimin e 
përgjegjësive administrative dhe/ose penale të punonjësve të Administratës Doganore. 

Brenda 31.03.2022  
 
9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se janë deklaruar mallra me qëllim 
përjashtimin nga detyrimet doganore të TVSH-së në zbatim të Ligjit nr. 125/2012 për disa 
ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 7928 datë 27.04.1995 “Për Tatimin mbi vlerën e shtuar” i 
ndryshuar, neni 4 shkronja “g”, VKM nr. 180, datë 13.02.2013 pika 1, shkronja “a”, pika 3.1, 
dhe Ligjit nr 92/2014 datë 24.07.2014 “Për Tatimin mbi vlerën e shtuar në RSH” neni 56, 
pika 38/a, VKM nr. 953 datë 29.12.2014 neni 8, pika 1/a dhe 4.1 dhe Aneksi i VKM nr. 13, 
datë 14.01.2015 Aneksi 1/1, në mospërputhje të përcaktimeve të Ligjit “Për nomenklaturën e 
mallrave dhe tarifën doganore” i ndryshuar për deklarime mallrash në Kreun 8705kapitulli 
87 të mallrave ku klasifikohen “Mjetet e Transportit” dhe jo në Kapitujt 84 dhe 85 të 
Nomenklaturës se Mallrave ku klasifikohen “Makineritë dhe Pajisjet” për 5 raste në vlerën 
9,099 mijë lekë,si dhe nuk janë kryer verifikime konkrete në ambientet e subjekteve 
deklarues me qëllim evidentimin e përputhshmërisë faktike të gjendjes fizike të mallrave të 
përjashtuara sipas autorizimeve respektive në funksion të kryerjes së investimit për të cilën 
është dhënë dhe autorizimi i përjashtimit nga pagesa e TVSh-së sipas deklarimeve në 
autorizimet respektive me vlerë malli te Tipit IAO në vlerën 255,836 mijë lekë dhe tipit MP0 
në vlerën 243,702 mijë (Më  hollësisht trajtuar në pikën 5, faqet nr. 126-133 të Raportit 
Përfundimtar të Auditimit).  
 
9.1. Rekomandimi:Departamenti Teknik pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave t 
bashkërendoj sa me parë me Ministrinë e Financave me qëllim zgjidhjen e drejtë të 
përputhshmërisë ligjore te deklarimeve të kryera, si dhe të tjera në vijim për periudhat 
pasardhëse për deklarime në Kreun 8705 Kapitulli 87 të Nomenklaturës së Mallrave ku 
klasifikohen “Mjetet e Transportit” sipas autorizimeve respektive me status përjashtimi nga 
pagesa e TVSH-së sipas praktikave doganore të cituara në Raportin Përfundimtar të 
Auditimit që cilat nuk lidhen më artikuj të natyrës “Makineri dhe Pajisje” për të cilat shprehet 
qartësisht Ligji Themeltar i Përjashtimit të TVSH të cilat deklarohen ne kapitullin 84 dhe 85 
të Nomenklaturës së Mallrave me qëllim ri përcaktimin e saktë të listës se mallrave për 
klasifikime tarifore të deklarimeve të kryera. 

Brenda 31.03.2022  
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9.2. Rekomandimi: Departamenti Teknik pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave 
nëpërmjet Drejtorisë së Tarifës dhe Origjinës dhe struktura kontrolli pranë Drejtorisë së 
Përgjithshme te Doganave pranë Departamentit te Akcizës, Analizave të Riskut dhe 
Aposteriorit si dhe pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve të analizojë vlerat dhe sasitë 
e mallrave në praktikat doganore trajtuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit me qëllim 
“verifikimin e destinacionit” të këtyre mallrave në “investimin e kryer” me status përjashtimi 
nga pagesa e TVSh-së sipas deklarimeve në autorizimet respektive. 

Brenda 31.03.2022  
 
C. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI 
 
1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi vlerësimin doganor të mallrave rezultoi se nga 
strukturat përgjegjëse, nuk janë ndjekur hapë pas hapi metodat e vlerësimit doganor lidhur me 
mallrat e importuar në Republikën e Shqipërisë sipas kërkesave të kuadrit rregullator në fuqi 
lidhur me vlerësimin e mallrave, në zbatim të neneve 65-71 të Kodit Doganor, Udhëzimit nr. 
3, datë 23.01.2018i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Për vlerësimin e mallrave për 
qëllime doganore” konkretisht: 
- është pranuar transaksioni për raste kur vlerat e artikujve kanë qenë nën referencë, edhe pse 
dokumentacioni bashkëngjitur praktikave doganore nuk justifikonte metodën e përdorur; 
- është bërë ndërhyrje duke mos e pranuar transaksionin por masa e ndërhyrjes nuk ka qenë 
në nivelet e operatorëve të tjerë për të njëjtin artikull nga e njëjta origjinë, apo në nivelin e 
vlerave të dhënave të disponueshme; 
- bazuar në të dhënat e sistemit Oracle, në dokumentacionin bashkëlidhur praktikave 
doganore, në notat shpjeguese të NKM, si dhe shfrytëzimit të dhënave të internetit lidhur me 
mallrat e deklaruara, disa praktika doganore rezultojnë me keq klasifikim të kodit tarifor të 
artikujve të importuar, me pasojë shmangien e detyrimeve doganore; 
-u konstatuan raste të mospagimit të taksës kombëtare të ambalazhit plastik dhe raste të mos 
pagesës së taksës kombëtare të akcizës sipas shpjegimeve të ligjit 61/2012 “Për Akcizat në 
RSH”, si rezultat i të cilave janë përllogaritur të ardhura të munguara në buxhetin e shtetit në 
vlerën 135,943 mijë lekë për periudhën e audituar 2018-2020.  
(Më  hollësisht trajtuar në pikën 3 dhe 4, faqet 91-126 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
1.1. Rekomandimi: Drejtoria e Përgjithshme e Doganave të analizojë dhe të ndjekë të gjitha 
rrugët ligjore, me qëllim kryerjen e procedurave doganore verifikuese sipas legjislacionit 
doganor në fuqi dhe zbatimin në rrugë ligjore për vendimmarrjen, kontabilizimin dhe më pas 
arkëtimin e detyrimeve doganore, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 
administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, me qëllim 
kontabilizimin dhe arkëtimin e detyrimeve doganoretë munguara, në vlerën 135,943,000 
lekë. 

Brenda datës 30.06.2022 
 
2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit në lidhje me procedurat e ndjekura 
nga Drejtoria e Tarifës dhe Origjinës u konstatua se gjatë procedurës së lëshimit të 
Autorizimit nr. 29, datë 28.02.2019, u konstatuan veprime jo përputhje me VKM nr. 180, 
datë 13.02.2013 “Për përcaktimin e listës së makinerive dhe të pajisjeve që janë drejtpërdrejt 
të lidhura me investimin dhe të procedurave të përjashtimeve e të kritereve përkatëse” pika 1, 
shkronja “a”, pika 3.1, dhe Ligjit nr 92/2014 datë 24.07.2014 “Për Tatimin mbi vlerën e 
shtuar në RSH” neni 56 pika 38/a, VKM nr. 953 datë 29.12.2014 “Për Tatimin mbi vlerën e 
shtuar në RSH” i ndryshuar duke sjellë pasojë lindjen e detyrimeve doganore të shmangura të 
TVSH-së në vlerën 15,841 mijë lekë për një rast autorizimi të përjashtimit të TVSH. 
(Më  hollësisht trajtuar në pikën 5, faqet nr. 126-133 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  
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2.1. Rekomandimi: Drejtoria e Përgjithshme e Doganave nëpërmjet Departamentit Teknik 
dhe specifikisht Drejtorinë e Tarifës dhe Origjinës në DPD në bashkëpunim me Autoritetet 
Doganore Kompetente, si struktura të varësisë të ndjekë me të gjitha format e parashikuara 
nga legjislacioni doganor, kërkimin e procedurave të kontabilizimit të borxhit doganor për 
vlera të ardhurash doganore në vlerën 15,841 mijë lekë sipas rasteve trajtuar për Autorizimin 
nr. 29 datë 28.02.2019 trajtuar materialin e Raportit Përfundimtar të Auditimit me qëllim, 
arkëtimin e borxhit doganor që do të lindë bazuar në Ligjin nr. 102/2014, datë 
31.07.2014,“Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë” dhe Udhëzimit nr. 6 datë 
23.07.2013,“Për zbatimin praktik të procedurës së evidentimit, kontabilizimit dhe vjeljes së 
borxhit doganor dhe të akcizës”. 

Menjëherë 
 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave doganore gjatë mbikëqyrjes së regjimeve 
doganore ekonomike rezultuan veprime që kanë sjelle pasoja në mosrespektim të afateve dhe 
sasive autorizuese që lidhen me veprimtarinë e operatorëve ekonomike që janë autorizuar të 
operojnë në fushën e regjimeve doganore ekonomike të përpunimit aktiv dhe pasiv si dhe 
regjimeve doganore ekonomike, për periudhën e juridiksionit të auditimit në vlerën totale 
1,126 mijë lekë për sasinë prej 587 kg mall e konstatuar gjatë veprimtarisë së regjimeve 
doganore ekonomike RPA20180829/19116/1 te përfituar nga subjekti “A.Sh SHPK”, subjekt 
i cili mbikëqyret nga Dega Doganore Vlorë duke kryer veprime në kundërshtim me 
përcaktimet ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë” i 
ndryshuar; Udhëzimit nr. 1, datë 06.09.2012 “Për zbatimin praktik të Regjimit të Përpunimit 
Aktiv”; VKM nr. 651, datë 19.11.2017, “Dispozitat Zbatuese të Kodit Doganor”.  
(Më  hollësisht trajtuar në pikën 1, faqet 13-20 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
3.1. Rekomandimi: Dega Doganore Vlorë të verifikojë dhënien e destinacionit të mallrave të 
hyra sipas autorizimeve të tipit RLP dhe RPA konform shpjegimeve të ligjit nr 102/2014, me 
qëllim dhënien e destinacionit përfundimtar doganor për mallrat e hyra në territorin doganor 
shqiptar me deklarime doganore IMP5 sipas procedurave të zgjeruara doganore 5300 të 
trajtuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit për regjimin nr. RPA20180829/19116/1 te 
përfituar nga subjekti “A.Sh Shpk” sipas afateve kohore të shprehura në nenin 224 të ligjit 
102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë” për shkeljet doganore 
të kryera nga subjekti, për shkelje doganore të kryera nga ky operator tregtarë në kundërshtim 
me nenin 10, 23,74, 224, 250,251 dhe 256 të ligjit nr. 102/2014 datë 31.07.2014 duke ndjekur 
me të gjitha format ligjore kontabilizimin dhe arkëtimin e detyrimeve doganore në vlerën 
1,126 mijë lekë për sasinë prej 587 kg mall i pa rieksportuar. 

Menjëherë 
 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i përputhshmërisë së procedurave të ndjekura nga 
Drejtoria e Kontrolleve të Akcizës dhe Paszhdoganimit (aposteriori), referuar kërkesave të 
kuadrit rregullator në fuqi, në 30 raste u konstatuan të ardhura të munguara në vlerën 
14,018,646 mijë lekë, të cilat përbëhen nga detyrime doganore në vlerën 3,522,156 mijë lekë 
dhe penalitete në vlerën 10,496,491 mijë lekë, në kundërshtim me Ligjin nr. 61/2012 “Për 
Akcizat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të 
tij.  
(Më  hollësisht trajtuar në pikën 2, faqet 20-91 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
4.1. Rekomandimi: Nga Drejtori i Përgjithshëm i Doganave, të kërkohet në mënyrë ligjore 
duke ndjekur të gjitha shkallët administrative, arkëtimi i vlerës 14,018,646 mijë lekë, nga 
subjektet e identifikuar në pikën B.3, të këtij Projektraporti Auditimi. 

Menjëherë 
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5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se janë deklaruar mallra me qëllim 
përjashtimin nga detyrimet doganore të TVSH-së në zbatim të Ligjit nr. 125/2012 për disa 
ndryshime dhe shtesa në Ligjit nr 92/2014 datë 24.07.2014 “Për Tatimin mbi vlerën e shtuar 
në RSH” neni 56, pika 38/a, VKM nr. 953 datë 29.12.2014 neni 8, pika 1/a dhe 4.1 dhe 
Aneksi i VKM nr. 13, datë 14.01.2015 Aneksi 1/1, në mospërputhje midis deklarimeve e 
dhëna në Autorizimin e Përjashtimit nr. 27.02.2019 dhe përcaktimeve të Nomenklaturës se 
Mallrave për “Kontejnerët për gaz“ të deklaruar në Kapitulli 73 si dhe dokumentacionit të 
praktikave doganore të deklaruara për këtë rast në vlerën 29,723 mijë lekë (Më  hollësisht 
trajtuar në pikën 5, faqet nr. 126-133 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  
 
5.1. Rekomandimi: Drejtoria e Përgjithshme e Doganave të analizojë dhe të ndjekë të gjitha 
rrugët ligjore, me qëllim kryerjen e procedurave doganore verifikuese sipas legjislacionit 
doganor në fuqi dhe zbatimin në rrugë ligjore për vendimmarrjen, kontabilizimin dhe më pas 
arkëtimin e detyrimeve doganore, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 
administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, me qëllim kontabilizimit 
dhe arkëtimin e detyrimeve doganoretë munguara, në vlerën 29,723 mijë lekë. 

Menjëherë 
 

E. MASA DISIPLINORE 

Mbështetur në nenin 59, pika 4, shkronja “a” dhe “b”, të ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013, 
“Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, dhe VKM nr. 115, datë 05.03.2014, “Për përcaktimin e 
procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen në 
komisionin disiplinor në shërbimin civil”, i rekomandojmë Kryetarit të Degës së Doganës 
Tiranë dhe Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave që në vlerësim të shkeljeve, të konsideruara 
nga ana jonë, sipas pikës 1 shkronja “a” dhe “b” të nenit 57 të ligjit nr. 152/2013, të urdhërojë 
fillimin e procedurave përkatëse për shqyrtimin dhe dhënien e masave disiplinore për 
personat përgjegjës të atakuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit, në proporcion me 
shkeljet e konstatuara sipas nenit 58, shkronja “b”, “c” dhe “ç” të ligjit. nr. 152/2013, datë 
30.05.2013, “Për nëpunësin civil”,“mbajtja deri në 1/3 e pagës së plotë për një periudhë deri 
në gjashtë muaj”; “pezullim nga e drejta e ngritjes në detyrë, përfshirë rritjen në shkallën e 
pagës për një periudhë deri në dy vjet”; deri në, “Largim nga shërbimi civil”. 
 
F.NJOFTIMI I DEPARTAMENTIT TË ADMINISTRATËS PUBLIKE DHE 
KOMISIONERIT TË MBIKËQYRJES TË SHËRBIMIT CIVIL 

Për punonjësit e atakuar në Raportin Përfundimtar të Auditimit, të cilët vlerësohen për masa 
disiplinore sa më sipër, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, Drejtoria e Menaxhimit të 
Burimeve Njerëzore, pasi të zbatojë procedurat e nevojshme ligjore dhe nënligjore për 
fillimin e ecurisë disiplinore dhe pas përfundimeve të afateve ankimore, të ndërmarrë 
veprimet si më poshtë: 
a. Të njoftojë Departamentin e Administratës Publike, për regjistrimin e masës disiplinore në 
Regjistrin Qendror të Personelit, në zbatim të neneve 7 dhe 17, të ligjit nr. 152/2013 “Për 
Nëpunësin Civil”, i ndryshuar. 
b. Të njoftojë Komisionerin për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, për mbikëqyrjen e 
ligjshmërisë nëadministrimin e shërbimit civil, në zbatim të nenit 11, të ligjit nr. 152/2013 
“Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar 
 
 
V. ANEKSET: 
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ANEKSI NR. 1 “Lista e shkurtimeve”: 
Kontrolli i Lartë i Shtetit   KLSH 
Drejtoria e Përgjithshme e Doganave  DPD 
Dega Doganore Tiranë   DDT 
Vendim i Këshillit të Ministrave  VKM 
Magazinë Doganore    MD 
Regjim i Përpunimit Aktiv   RPA 
Regjim i Lejimit të Përkohshëm  RLP 
Kodi Doganor     KD 
Nomenklatura e Kombinuar e Mallrave NKM 
 
ANEKSE-Auditimi i përputhshmërisë së procedurave të ndjekura nga Drejtoria e 
Vlerësimit Qëndër si dhe Drejroria e Politkave të Vlerësimit Doganor nga autoriteti 
doganor për periudhën nën auditim. 
- Drejtoria e Kontrollit Paszhdoganimit (Aposteriori operativ 5-ditor), referuar 
kërkesave të kuadrit rregullator në fuqi lidhur me procedurat e ndjekura në 
zhdoganimin e mallrave. 
 
ANEKSI Nr. 2 

DAV DOGANA SUBJEKTI NIPT SHMANGIE DOGANIERI 
VITI 2019 

R 37707 Durresi F.F  L.... 1,762,000 S. S 
R 8971 Durrës/Kont Ŵ. B-S L.... 784,000 A. B 
R 22175 Durresi F.F  L.... 1,675,000 E. D 
R 6567 Durrës/Kont F.F  L.... 1,772,000 R. Z 
R 5633 Durrës/Kont F.F  L.... 1,380,000 E. B 
R 5631 Durrës/Kont F.F  L.... 1,380,000 L. B 
R 7015 Kapshtica G.... K..... 5,000 K B 
R 17687 Kapshtica G.... K..... 15,500 A K 
R 18563 Kapshtica G.... K..... 5,000 S. S 
R 19881 Kapshtica G.... K..... 9,500 L.D 
R 20271 Kapshtica G.... K..... 3,500 L. D 
R 20205 Kapshtica N.  S L..... 23,000 LB 
R 20205 Kapshtica N. S  L.... 7,000 L B 

TOTAL 2019 8,825,000  
VITI 2020 

R 105011 Durresi F.F  L.... 595,500 A. H 
R 32289 Durresi F.F  L.... 1,303,000 B. D 
R 13737 Durrës/Konteiner F.F  L.... 1,488,500 E.a K 
R 28109 Durresi F.F  L.... 1,249,500 O. V 
R 5487 Durrës Konteiner F.F  L.... 1,476,500 R. Z 
R 7205 Durrës Konteiner F.F  L.... 669,500 J.S 
R 25144 Durresi A& CO -  L... 164,500 O. V 
R 39406 Durresi F.F L... 1,100,500 L. B 
R 8411 Kapshtica A....I-SHPK L... 10,000 A. S 
R 1790 Kapshtica G.... K..... 12,000 J. S 
R 1523 Kapshtica G.... K..... 6,000 M. K 
R 2454 Kapshtica G.... K..... 2,500 B. N 
R 5264 Kapshtica G.... K..... 12,000 B. Dani 
R 7306 Kapshtica G.... K..... 3,000 G.G 
R 22305 Qafe Thana N...T  - L... 18,500 A.V 
R 273 Kakavia Ç....-20009   K..... 4,500 B. N 
R 7678 Kapshtica A....-SHPK L... 8,000 J. S 
R 25846 Qafe Thana N.T  L... 2,000 S. T 

TOTAL 8,124,000  
VITI 2019 &2020 TOTAL 16,949,000  

 
ANEKSI Nr. 3 

NR. DAV DATË DOGANA SUBJEKTI D/SHMANGUR GJOB/1 
FISH DOGANIERI 

VITI 2019 
R 67857 17/07/2019 Durresi K.K... 106,107 106,107 E. S 
R 118352 05/12/2019 Durresi T. P.. 1,846,561 1,846,561 A. K 
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R 126704 24/12/2019 Durresi A.-T 41,891 145,000 P. R 
R 69771 22/07/2019 Durresi B.S  214,414 214,414 A.S 
R 66164 13/07/2019 Durresi B.S  176,099 176,099 A. H 
R 4933 10/05/2019 Fier R.S  411,301 411,301 E.S 
R 5298 20/05/2019 Fier R. S  170,257 170,257 K.X 
R 5862 07/06/2019 Vlora G. V 39,142 39,142 B. N 
R 14287 31/07/2019 Qafe Thana O... P 32,941 32,941 E. D 
R 56754 20/06/2019 Durresi B.S  162,589 162,589 P.R 
R 3481 07/07/2019 Durresi B.S  61,640 61,640 E.P 
R 123078 15/12/2019 Durresi B.S  190,488 190,488 A. B 
R 2654 26/10/2019 Korca T. P  1,110,024 1,110,024 E.D 
R 81116 28/08/2019 Durresi B.S  133,480 133,480 A.K 
R 117411 01/12/2019 Durresi B.S  158,445 158,445 R. B 
 13721 14/12/2019 Vlora R. M  12,822 12,822 A.K 
R 9812 09/02/2019 Durresi B.S 61,042 61,042 A .D 
R 3987 19/04/2019 Vlora V. G  15,141 15,141 A. S 
R 48407 30/05/2019 Durresi H...J-SHPK 28,595 28,595 G.G 
R 23421 24/03/2019 Durresi D.N.H 321,950 321,950 A .D 
R 87776 17/09/2019 Durresi H...-SHPK 17,813 17,813 P.R 
R 33443 19/04/2019 Durresi B.S  27,233 27,233 M. Z 
R 49888 02/06/2019 Durresi B.S  27,201 27,201 R.Z 
R 75086 03/08/2019 Durresi B.S  10,911 10,911 K. X 

TOTAL 2019 5,378,087 5,378,087  
TOTAL 2019 DETYRIM + GJOB 10,756,000  

VITI 2020 
R 44514 08/06/2020 Durresi B.S  148,859 148,859 E. P 
R 63001 24/07/2020 Durresi B.S  46,999 46,999 E. G 
R 52438 28/06/2020 Durresi B.S  272,129 272,129 E.D 
R 37393 17/05/2020 Durresi B.S  173,103 173,103 E. D 
R 18235 27/11/2020 Elbasan S. A  15,202 15,202 L.D  
R 9850 09/12/2020 Fier G.-SHPK 154,403 154,403 R.B 
R 75183 31/08/2020 Durresi B.S  65,554 65,554 R. K 
R 94945 18/10/2020 Durresi B.S  162,334 162,334 L. B 
R 115799 05/12/2020 Durresi B.S  36,464 36,464 L. B 
R 314 06/01/2020 Durresi B.S  97,537 97,537 E. S 
R 57102 10/07/2020 Durresi B.S  67,165 67,165 E. D 
R 21512 04/03/2020 Durresi B.S  40,913 40,913 B D 
R 6562 26/01/2020 Durresi B.S  36,260 36,260 A H  
R 101074 01/11/2020 Durresi B.S  55,801 55,801 O. V 
R 4501 06/06/2020 Vlora M. P  20,554 20,554 J. S 
R 101913 05/11/2020 Durresi H-SHPK 100,089 100,089 N. H 
R 4096 24/05/2020 Vlora M.  P  14,622 14,622 Jeshil 
R 4593 21/01/2020 Durresi A-T 35,205 35,205 L. B 
R 87734 02/10/2020 Durresi B.S  67,369 67,369 S.T 
R 109907 22/11/2020 Durresi B.S  41,386 41,386 S.T 
R 12139 01/07/2020 Qafe Thana O.P 13,673 13,673 E.K 
R 14682 18/09/2020 Kakavia J. B 10,179 10,179 E. S 
R 82403 19/09/2020 Durresi B.S 41,553 41,553 R.K 
R 16311 26/10/2020 Elbasan S.A  17,726 17,726 L. B 
R 112639 28/11/2020 Durresi J.M-PF 22,477 22,477 I. C 
R 5884 10/07/2020 Vlora M. P  2,263 2,263 A. M 
R 2045 16/01/2020 Durresi I. M T 139,923 139,923 E. G 

TOTAL 2020 1,900,000 1,900,000  
TOTAL 2019 (DETYRIM + GJOB) 3,800,000  

TOTAL 2019 & 2020 14,556,000  

 
ANEKSI Nr. 4  

NR DAV  DATE DOGANA  SUBJEKTI NIPT DETYRIMI/ 
SHMANGUR 

DOG/ 
PËRGJEGJËS 

Viti  2019 
R 12158  26/10/2019 Fier O.A. L... 337,499 B N 
R 8032  23/07/2019 Fier O.A. L... 385,494 P, R 
R 11913  19/10/2019 Fier R. S – P. FIZIK K.... 91,468 E,D 
R 6627  19/06/2019 Fier M. H – P. FIZIK L... 447,322 E, N 
R 649  30/01/2019 Fier O. T AMENITIES L... 96,601 L, D 
R 15183  29/08/2019 Durrës K M.... J.... 327,423 A,V 
R 5038  13/05/2019 Fier M.H – P.FIZIK L... 235,218 L, D 
R 13234  25/11/2019 Fier E. SHPK K.... 61,598 G,G 
R 102040  22/10/2019 Durresi B. S– P. FIZIK L... 26,825 A,V 
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TOTAL  2019 2,009,000  
Viti  2020 

R 12066  09/02/2020 Durresi B.S – P. FIZIK L.... 161,069 L. B 
R 63001  24/07/2020 Durresi B.S – P. FIZIK L.... 121,693 E.G 
R 66712  03/08/2020 Durresi B.S – P. FIZIK L.... 41,821 S. E 
R 7228  05/12/2020 Kakavia I.... J.... 46,624 BLU/Ajet V 
R 115799  11/05/2020 Durresi B.S – P. FIZIK L.... 115,224 L. B 
R 14900  01/11/2020 Durrës K DEDJA K... 92,948 E.V DVQ 
R 6858  06/01/2020 Kapshtica M.- SHPK K... 330,182 E. K 
R 101074  26/01/2020 Durresi B.S – P. FIZIK L.... 136,173 O.V 
R 314  05/12/2020 Durresi B.S – P. FIZIK L.... 161,505 E.S 
R 6562  09/02/2020 Durresi B.S – P. FIZIK L.... 54,377 A. H 
R 115799  17/05/2020 Durresi B.S – P. FIZIK L.... 31,275 L.B 
R 12066  04/03/2020 Durresi B.S – P. FIZIK L.... 19,494 L. B 
R 37393  09/02/2020 Durresi B.S – P. FIZIK L.... 80,768 E. D 
R 21512  24/07/2020 Durresi B.S – P. FIZIK L.... 47,227 B. D 
R 25643  03/08/2020 Durresi B.S – P. FIZIK L.... 60,455 E. P 

TOTAL  2020 1,500,000  
TOTAL  2019&2020 3,509,000  

 
ANEKSIN NR. 5 

NR DAV DATE DOGANA  SUBJEKTI NIPT DETYRIMI/ 
SHMANGUR 

DOG/ 
PËRGJEGJËS 

VITI  2019 
ORIGJINA EU 

R 19969 13/12/2019 Kakavia H-S L.... 9,712 M. Z 
R 18239 14/11/2019 Kakavia H-S L.... 6,159 E. D 
R 8316 31/05/2019 Kakavia H-S L.... 4,704 Br. K 
R 11495 24/07/2019 Kakavia H-S L.... 4,775 M. Z 
R 4001 21/03/2019 Kakavia H-S L.... 3,926 R. D 
R 9666 24/06/2019 Kakavia H-S L.... 3,896 E. B 
R 614 23/03/2019 Lezha E-F- SHPK J... 15,343 O.V 
R 831 15/04/2019 Lezha M.M I.... 14,890 A. N 
R 7966 04/06/2019 Kapshtica A. S-P.FIZIK L.... 9,761 E. S 
R 99228 15/10/2019 Durresi G. D.F L.... 9,904 A. K 
R 121024 11/12/2019 Durresi C.A -SHPK L.... 44,380 R.Z 
R 120657 10/12/2019 Durresi C.  A -SHPK L.... 28,932 BLU/K. A 
R 6424 31/12/2019 Shkodra H.. - SHPK L.... 10,292 A. D 
R 78056 12/08/2019 Durresi V.. K... 8,437 E. D 
R 76195 07/08/2019 Durresi VC& C  L.... 25,122 E. S 
R 126020 22/12/2019 Durresi VC& C  L.... 102,233 E. D 
R 93511 01/10/2019 Durresi VC& C  L.... 69,519 L. B 
R 113838 21/11/2019 Durresi VC& C  L.... 185,965 A. H 
R 100260 18/10/2019 Durresi VC& C  L.... 50,604 E.H 
R 113838 21/11/2019 Durresi VC& C  L.... 185,965 A. H 
R 5237 23/05/2019 Vlora A. E K... 22,260 Jeshil 
R 2587 28/02/2019 Kakavia A - T - SHPK L.... 153,238 E. H 
R 14636 13/09/2019 Kakavia A - T - SHPK L.... 23,230 E. N 
R 13802 30/08/2019 Kakavia A - T - SHPK L.... 50,198 K.X 
R 12096 01/08/2019 Kakavia A - T - SHPK L.... 10,318 P. R 
R 7828 23/05/2019 Kakavia A - T - SHPK L.... 4,383 O.H 
R 3991 21/03/2019 Kakavia A - T - SHPK L.... 4,259 E.N 
R 14892 25/02/2019 Durresi A.... K... 84,217 A.S 
R 7043 31/01/2019 Durresi A.... K... 76,338 M.Z 
R 26762 02/04/2019 Durresi A.... K... 80,587 A. K 
R 44366 20/05/2019 Durresi A.... K... 10,251 O. H 
R 105670 31/10/2019 Durresi A.... K... 22,715 A. B 
R 62168 03/07/2019 Durresi A.... K... 47,854 R. Z 
R 112694 18/11/2019 Durresi A.... K... 45,710 I. C 
R 105498 31/10/2019 Durresi A.... K... 15,946 E.H 
R 95544 06/10/2019 Durresi A.... K... 29,384 E.D 
R 117279 30/11/2019 Durresi A.... K... 9,109 E. N 
R 17424 30/10/2019 Kakavia " B..." SH P K K... 3,825 G. G 
R 20373 19/12/2019 Kakavia " B..." SH P K K... 5,834 E. D 
R 12125 01/08/2019 Kakavia A – B-S -SHPK K... 6,378 Jeshil 
R 3882 20/03/2019 Kakavia A – B-S -SHPK K... 2,283 A.K 
R 7090 12/05/2019 Kakavia A – B-S -SHPK K... 3,245 E.P 
R 12750 10/08/2019 Kakavia A – B-S -SHPK K... 39,033 Jeshil 
R 119567 07/12/2019 Durresi A.  - SHPK K... 2,122 Jeshil 
R 77353 09/08/2019 Durresi A.H – P. F L.... 11,588 E.S 
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ORIGJINA NEU 
R 29829 07/12/2019 Han i Hotit M. I K... 73,049 G.G 
R 14149 15/08/2019 Durrës/Konteiner A. A-SHPK K... 10,596 A. H 
R 11858 18/10/2019 Fier D D K... 13,940 A. K 
R 16634 20/09/2019 Durrës/Konteiner A..... K... 9,705 E. K 

TOTAL  2019 1,668,000  
Viti  2020 

R 55417 06/07/2020 Durresi A.M - P.FIZIK L... 10,147 F. G 
R 119397 14/12/2020 Durresi A.M - P.FIZIK L... 10,594 E.S 
R 77098 05/09/2020 Durresi A.M - P.FIZIK L... 8,783 M. K 
R 94017 17/10/2020 Durresi A.M - P.FIZIK L... 11,605 E. D 
R 30192 14/04/2020 Durresi A.M - P.FIZIK L... 10,299 E. B. 
R 27141 24/03/2020 Durresi TSB -SHPK L... 12,380 R. B 
R 15103 25/09/2020 Kakavia E...-SA K... 5,689 K.S 
R 11175 18/05/2020 Han i Hotit B.M.- SHPK K... 20,181 Jeshil 
R 121146 18/12/2020 Durresi E. G.- L... 187,043 B. D 
R 91273 10/10/2020 Durresi E.G.-  L... 171,554 L.D 
R 8114 27/05/2020 Kakavia E.-S. K.... 5,768 S. E 
R 84652 24/09/2020 Durresi V. C.& C-  L... 122,020 H.M 
R 92120 12/10/2020 Durresi V. C.& C-  L... 80,861 R. D 
R 45868 11/06/2020 Durresi V. C.& C-  L... 55,811 E.M 
R 58359 13/07/2020 Durresi V. C.& C-  L... 56,314 R. M 
R 97583 24/10/2020 Durresi V. C.& C-  L... 92,525 R. K 
R 69269 08/08/2020 Durresi V. C.& C-  L... 133,276 I. C 
R 34744 09/05/2020 Durresi V. C.& C-  L... 33,474 A.V 
R 69269 08/08/2020 Durresi V. C.& C-  L... 56,684 I. C 
R 112735 28/11/2020 Durresi V. C.& C-  L... 87,463 E. S 
R 123413 23/12/2020 Durresi V. C.& C-  L... 68,209 N. H 
R 1854 07/02/2020 Kakavia C. P. J.... 163,302 R. K 
R 980 24/01/2020 Kakavia A.– T.- SHPK L.... 4,016 E. K 
R 11446 22/07/2020 Kakavia A.– T.- SHPK L.... 114,542 K.X 
R 15455 02/10/2020 Kakavia A.– T.- SHPK L.... 44,794 E. D 
R 8808 09/06/2020 Kakavia A.– T.- SHPK L.... 138,239 A.B 
R 11444 22/07/2020 Kakavia A.– T.- SHPK L.... 18,556 E.K 
R 14289 11/09/2020 Kakavia A.– T.- SHPK L.... 4,377 E. B 
R 3261 28/02/2020 Kakavia A.– T.- SHPK L.... 17,412 L. D 
R 4874 21/03/2020 Kakavia A.– T.- SHPK L.... 29,387 A. V 
R 19847 19/12/2020 Kapshtica B BY DC - SHPK M... 5,687 G. G 
R 9057 19/11/2020 Fier D.R  L.... 59,974 R. M. 
R 8944 11/06/2020 Kakavia " B " SH P K K.... 7,916 S.E. 
R 15285 30/09/2020 Kakavia " B " SH P K K.... 9,066 A. B 
R 19135 08/12/2020 Kakavia " B " SH P K K.... 6,434 R.M 
R 31777 24/04/2020 Durresi C.A -SHPK L.... 3,274 B. D 
R 79519 12/09/2020 Durresi A...... K.... 46,758 E. B 
R 100714 31/10/2020 Durresi A.... K.... 76,154 S. S 
R 11524 23/07/2020 Kakavia  – B.S -SHPK K.... 10,839 Jeshil 
R 7579 19/05/2020 Kakavia H-S L.... 47,983 A.N 
R 11607 24/07/2020 Kakavia H-S L.... 7,419 F. G 

ORIGJINA NEU 
R 1094 25/03/2020 Shkodra I. T. K.... 35,486 A. H 
R 12689 16/07/2020 Durrës/Konteiner B.I - D G.- SH L.... 12,390 S.E 
R 14964 14/08/2020 Durrës/Konteiner A..... K.... 21,213 H.M 
R 119674 15/12/2020 Durresi F..... K.... 4,725 N. H 
R 13850 25/07/2020 Qafe Thana A...... - SHPK K.... 11,462 S. T 
R 9712 04/12/2020 Fier S.-ABB J..... 18,907 S.S 
R 3730 23/06/2020 Fier S.-ABB J.... 10,103 L. X 
R 12956 18/07/2020 Durrës/Konteiner A..... K.... 46,939 K. S 
R 1997 04/09/2020 Lezha L. - 2007 K.... 111,555 B. D 
R 2380 07/02/2020 Durrës /Konteiner F. - SHPK K.... 6,794 A.N 
R 88 09/01/2020 Fier D. D K.... 10,856 P.R 

TOTAL  2020 2,294,000  
TOTAL  2019&2020 3,962,000  

 
ANEKSI NR. 6 

NR DAV DATE DOGANA SUBJEKTI NIPT DETYRIMI/ 
SHMANGUR 

DOG/ 
PËRGJEGJËS 

VITI 2019 
6301 

R19207 05/12/2019 Elbasan R...... L.... 876,741 E. S 
R 17481 31/10/2019 Kakavia H...-S L.... 15,456 S. S 
R 33747 19/04/2019 Durresi N... PK J.... 236,322 E. D 
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R 19072 28/11/2019 Kakavia A -BI -S -SHPK K73607601F 10,180 E. D 
TOTAL 1,139,000  

6302 
R 86830 14/09/2019 Durresi B..... L.... 118,026 B. N. 
R 117226 30/11/2019 Durresi N. P K J.... 86,367 R.B. 
R 119479 06/12/2019 Durresi N. P K J.... 160,582 L. B. 
R 120621 09/12/2019 Durresi N. P K J.... 223,003 B. K. 
R 117604 02/12/2019 Durresi N. P K J.... 176,640 E.S. 
R 121310 11/12/2019 Durresi N. P K J.... 280,633 K. B. 
R 123437 16/12/2019 Durresi N. P K J.... 250,478 R. D 
R 126201 23/12/2019 Durresi N. P K J.... 214,360 A. N 
R 32030 15/04/2019 Durresi N. P K J.... 282,468 A.K 
R 85358 11/09/2019 Durresi F P L.... 10,569 E. H 
R 42930 17/05/2019 Durresi U.-S-SHPK L.... 8,203 K. X 
R 51531 07/06/2019 Durresi U-S -SHPK L.... 40,907 E. H 
R 5520 25/05/2019 Fier A. H- PERSON FIZIK K..... 44,474 A. D 
R 1850 14/02/2019 Kakavia K - T-SHPK L.... 95,662 A. H 
R 8941 12/06/2019 Kakavia K. - T-SHPK L.... 61,421 E. G 
R 3537 15/03/2019 Kakavia K - T-SHPK L.... 92,440 E. H 
R 2101 19/02/2019 Kakavia C  P J..... 38,005 A. H 
R 96466 09/10/2019 Durresi L. R - PERSON FIZIK L.... 88,335 K. B 
R 85695 12/09/2019 Durresi D. V – P.FIZIK L.... 16,174 E.H 
R 716 31/05/2019 Qafe Bota V 2015 - SHPK L.... 9,745 E. G 
R 75419 04/08/2019 Durresi A.- PERSON FIZIK  L.... 6,469 A. V 
R 41084 12/05/2019 Durresi V.H L.... 2,722 E.H 
R 18061 11/11/2019 Kakavia D A-SHPK K..... 1,435 Jeshil 
R 10155 02/07/2019 Kakavia E.L– P.FIZIK L.... 6,546 R.B 

TOTAL 2,317,000  
6303 

R 59 31/01/2019 Bllada E.M- D. L.... 17,600 A.V 
R 28601 06/04/2019 Durresi N.P.K J..... 44,478 O.V 
R 1449 18/02/2019 Fier B. L. L K..... 53,388 L.B 
R 881 31/01/2019 Vlora B. L. L K..... 9,662 R.B 

TOTAL 125,000  
TOTAL 2019 , Kodet  6301, 6302, 6303 3,581,000  

 
Viti 2020 

6302 
R 2894 16/01/2020 Durresi N. P.K J.... 324,752 A. V 
R 49057 20/06/2020 Durresi B. L - SHPK L.... 288,114 B. D 
R 45188 11/06/2020 Durresi B. L - SHPK L.... 121,000 A. S 
R 8365 30/01/2020 Durresi B. LY - SHPK L.... 36,689 A.D 
R 9955 26/06/2020 Kakavia N... - SHPK L.... 63,745 A.S 
R 10656 08/07/2020 Kakavia N... - SHPK L.... 53,427 N. H 
R 7226 12/05/2020 Kakavia N... - SHPK L.... 27,242 J.S. 
R 17072 21/10/2020 Kapshtica P.P. - SHPK L.... 17,303 H.M 
R 15625 06/10/2020 Kakavia H-S.... L.... 8,678 E.M 
R 577 17/01/2020 Kakavia H-S.... L.... 6,694 N.H 
R 10306 23/07/2020 Elbasan SR A... L.... 21,323 E. B 
R 7458 20/05/2020 Kapshtica "G.J.G" - SHPK L..... 6,218 A.S 
R 11161 26/06/2020 Durrës Kon V - 2 K..... 80,021 R.M 

TOTAL 1,056,000  
6303 

R 9580 01/12/2020 Fier V.K. H..... 28,122 I C 
R 50704 24/06/2020 Durresi L./V J.... 37,643 FG 
R 94423 17/10/2020 Durresi B.L. L. K..... 9,747 Jeshil 
R 44616 08/06/2020 Durresi X.-A. SHPK L.... 15,499 A B 
R 1067 02/02/2020 Vlora B. L.L. K..... 1,595 Jeshil 

TOTAL 93,000  
TOTAL 2020, Kodet  6302, 6303 1,149,000  

TOTAL 2019 & 2020 4,730,000  

 
ANEKSI NR. 7 

NR DAV DATE DOGANA  SUBJEKTI NIPT DETYRIMI/ 
SHMANGUR 

DOG/ 
PËRGJEGJËS 

VITI  2019 
ORIGJINA EU 

R 3141 09/03/2019 Durrës Konteiner D... -SHA K.... 6,662 AlV 
R 79074 17/08/2019 Durresi D... -SHA K.... 9,878 RB 
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R 76550 07/08/2019 Durresi D... -SHA K.... 13,958 R.B 
R 71025 25/07/2019 Durresi D... -SHA K.... 17,026 E.S 
R 2595 23/02/2019 Durrës Konteiner D... -SHA K.... 27,264 E. G 
R 7349 16/05/2019 Durrës Konteiner D... -SHA K.... 35,656 O. V 
R 98850 14/10/2019 Durresi D... -SHA K.... 38,931 K. B 
R 86109 13/09/2019 Durresi D... -SHA K.... 20,019 R.B 
R 14501 31/08/2019 Durrës Konteiner D... -SHA K.... 20,096 E.G 
R 113535 20/11/2019 Durresi D... -SHA K.... 17,566 E.. S 
R 15646 05/09/2019 Durrës Konteiner B.& CO K..... 21,761 E.S 
R 4524 30/03/2019 Durrës Konteiner B & CO K..... 21,884 E.S 
R 15455 03/09/2019 Durrës Konteiner B & CO K..... 7,057 E. S 
R 12802 29/07/2019 Durrës Konteiner B& CO K..... 7,449 L. B 
R 67297 16/07/2019 Durresi I. M.M. I K..... 21,289 Jeshil 
R 91394 26/09/2019 Durresi I. M.M. I K..... 17,320 Jeshil 
R 72891 29/07/2019 Durresi I. M.M. I K..... 19,403 Jeshil 
R 91386 26/09/2019 Durresi I. M.M. I K..... 13,829 Jeshil 
R 91390 26/09/2019 Durresi I. M.M. I K..... 10,534 Jeshil 
R 7364 16/05/2019 Durrës Konteiner G. C  K..... 20,467 A.V 

TOTAL  2019 371,000  
Viti  2020 

ORIGJINA EU 
R 25075 23/12/2020 Durrës Konteiner B....-SHPK K.... 79,214 Indrit L 
R 25082 23/12/2020 Durrës Konteiner B....-SHPK K.... 100,608 Indrit L 
R 23573 03/12/2020 Durrës Konteiner B....-SHPK K.... 114,485 Indrit L 
R 23586 05/12/2020 Durrës Konteiner B....-SHPK K.... 114,925 Indrit L 
R 25382 26/12/2020 Durrës Konteiner B....-SHPK K.... 69,828 J. M 
R 25280 24/12/2020 Durrës Konteiner B....-SHPK K.... 65,959 J. M 
R 25281 24/12/2020 Durrës Konteiner B....-SHPK K.... 64,937 J. M 
R 25386 26/12/2020 Durrës Konteiner B....-SHPK K.... 69,828 J. M 
R 27168 09/12/2020 Qafe Thana B....-SHPK K.... 60,920 K.C 
R 26933 08/12/2020 Qafe Thana B....-SHPK K.... 55,658 S.M 
R 26731 05/12/2020 Qafe Thana B....-SHPK K.... 64,108 S.M 
R 27294 10/12/2020 Qafe Thana B....-SHPK K.... 57,580 A. S 
R 28279 18/12/2020 Qafe Thana B....-SHPK K.... 54,987 K. C 
R 25279 24/12/2020 Durrës Konteiner B....-SHPK K.... 68,538 J. M 
R 25270 24/12/2020 Durrës Konteiner B....-SHPK K.... 54,863 J. M 
R 25381 26/12/2020 Durrës Konteiner B....-SHPK K.... 54,863 J. M 
R 25276 24/12/2020 Durrës Konteiner B....-SHPK K.... 54,863 J. M 
R 25272 24/12/2020 Durrës Konteiner B....-SHPK K.... 54,863 J. M 
R 25278 24/12/2020 Durrës Konteiner B....-SHPK K.... 54,863 J. M 
R 25277 24/12/2020 Durrës Konteiner B....-SHPK K.... 54,863 J. M 
R 25380 26/12/2020 Durrës Konteiner B....-SHPK K.... 54,863 J. M 
R 25271 24/12/2020 Durrës Konteiner B....-SHPK K.... 54,863 J. M 
R 25275 24/12/2020 Durrës Konteiner B....-SHPK K.... 54,863 J. M 
R 25274 24/12/2020 Durrës Konteiner B....-SHPK K.... 54,863 J. M 
R 25268 24/12/2020 Durrës Konteiner B....-SHPK K.... 54,863 J. M 
R 4034 06/03/2020 Durrës Konteiner B....-SHPK K.... 6,633 E.S. 
R 10363 18/06/2020 Durrës Konteiner D.... -SHA K.... 127,428 M.K. 
R 23417 02/12/2020 Durrës Konteiner D... -SHA K.... 24,764 A.N. 
R 8865 27/05/2020 Durrës Konteiner I. M.M. I K01421006Q 29,715 Jeshil 
R 5901 13/04/2020 Durrës Konteiner I. M.M. I K01421006Q 12,887 Jeshil 
R 68825 07/08/2020 Durresi I. M.M. I K01421006Q 7,530 Jeshil 
R 60650 19/07/2020 Durresi L.S. G21028030K 17,905 F. G. 
R 17422 17/09/2020 Durrës Konteiner P..& K.... L52227020O 68,540 S. S. 
R 8800 13/11/2020 Fier "A...." J93512436I 20,680 E.X. 
R 8832 14/11/2020 Fier "A...." J93512436I 22,712 E.X. 

TOTAL  2020 1,984,000  
TOTAL  2019&2020 2,355,000  

 
ANEKSI NR. 8 

NR DAV DATE DOGANA SUBJEKTI  NIPT DETYRIMI/ 
SHMANGUR 

DOG/ 
PËRGJEGJËS 

Viti  2019 
R 15261 04/10/2019 Kapshtica G... K... 33,723 L. B 
R 13610 07/08/2019 Durrës Konteiner G. Z. K... 46,938 E. H 
R 22289 18/12/2019 Durrës Konteiner G. Z. K... 50,964 M. H 
R 10296 27/09/2019 Vlora R. M. L.... 43,429 A. V 
R 5865 19/04/2019 Durrës Konteiner A.NI L.... 127,225 E. H 
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R 14287 31/07/2019 Qafe Thana O.P  L.... 24,428 E.D 
R 14287 31/07/2019 Qafe Thana O.P  L.... 75,981 E. D 
R 17793 23/09/2019 Qafe Thana O.P  L.... 214,000 A. S 
R 14287 31/07/2019 Qafe Thana O.P  L.... 95,981 E. D 
R 25544 12/12/2019 Qafe Thana O.P  L.... 27,258 A. B 
R 14269 16/08/2019 Durrës Konteiner G. A  L.... 42,611 L. B 
R 73258 30/07/2019 Durresi S.K. K... 61,469 R. B 
R 14287 31/07/2019 Qafe Thana O.P. L.... 33,283 E. D 
R 62424 04/07/2019 Durresi N. P. J..... 11,579 A.K 
R 87639 16/09/2019 Durresi C.... - SHPK L.... 16,787 R. B 
R 110880 14/11/2019 Durresi YLL I.-  K... 200,940 E. N 
R 13164 05/12/2019 Vlora J... K... 19,158 B. D 
R 13164 05/12/2019 Vlora J... K... 22,584 B. D 
R 37984 04/05/2019 Durresi S.K K... 101,605 K. B 
R 14269 16/08/2019 Durrës Konteiner G. A.-  L.... 11,042 L.B 
R 14269 16/08/2019 Durrës Konteiner G. A. L.... 11,042 L. B 
R 26493 01/04/2019 Durresi I.D. L.... 8,382 E. S 
R 109222 09/11/2019 Durresi M.P. L.... 10,143 E.P 
R 25544 12/12/2019 Qafe Thana O. P. L.... 24,758 A. B 
R 19975 13/03/2019 Durresi A..CO.2009 - SHPK K... 8,612 S. S 
R 25544 12/12/2019 Qafe Thana O... P. - L.... 32,146 A. B 
R 30688 12/04/2019 Durresi H....-SHPK K.... 15,037 E.H 
R 17977 13/11/2019 Kapshtica L...  B. –  L.... 11,166 M. H 
R 16738 02/03/2019 Durresi S... I. -  L.... 6,442 R.B 
R 17188 25/10/2019 Kakavia J.... B. K... 3,358 A.V 
R 14269 16/08/2019 Durrës Konteiner G.... A.-  L.... 5,367 L. B 
R 116165 28/11/2019 Durresi B... M.- L.... 5,032 B. K 
R 92230 28/09/2019 Durresi B.... K... 2,285 A. K 
R 30688 12/04/2019 Durresi H....-SHPK K... 1,682 E. H 

Total 2019 1,410,000  
Viti 2020 

R 125478 30/12/2020 Durresi H-SHPK K..... 106,359 I. C. 
R 125478 30/12/2020 Durresi H-SHPK K..... 29,759 I. C. 
R 56544 09/07/2020 Durresi S K K..... 198,531 O. V. 
R 125478 30/12/2020 Durresi H-SHPK K..... 58,949 I. C. 
R 90709 09/10/2020 Durresi K - J  K..... 22,248 R. K. 
R 52 07/01/2020 Fier "P.-V." K..... 56,490 A. V. 
R 101085 01/11/2020 Durresi MB L.... 151,341 S. S. 
R 11634 19/11/2020 Vlora J K..... 22,843 E. S. 
R 20962 03/11/2020 Durrës Konteiner F-L J. 108,534 BLU/i.M. 
125478 30/12/2020 Durresi H.-SHPK K..... 89,701 I. C. 
R 2481 07/05/2020 Fier "P.V." K..... 55,246 B. D. 
R 95829 21/10/2020 Durresi F.M. L.... 216,798 A. H. 
R 88811 04/10/2020 Durresi V.2018 - SHPK L.... 652,414 N. H. 
R 72414 19/08/2020 Durresi V.2018 - SHPK L.... 17,441 A.N. 
R 14557 30/09/2020 Elbasan S. A  L.... 22,985 R. M. 
R 7384 04/05/2020 Qafe Thana O.P  L.... 75,303 J.S. 
R 105928 13/11/2020 Durresi A.. SHPK K..... 37,996 Jeshil 
R 14557 30/09/2020 Elbasan S.A. L... 31,389 R.M 
R 4524 20/07/2020 Fier E. S. K93318403L 39,155 R.M. 
R 115428 04/12/2020 Durresi A... SHPK K..... 68,576 Jeshil 
R 105928 13/11/2020 Durresi A... SHPK K..... 37,992 Jeshil 
R 97812 25/10/2020 Durresi A... SHPK K..... 48,088 Jeshil 
R 86885 30/09/2020 Durresi A... SHPK K..... 22,792 Jeshil 
R 92741 14/10/2020 Durresi A..CO.2009 -  K... 45,795 E. D 
R 14557 30/09/2020 Elbasan S. A  L... 25,869 R.M 
R 95794 21/10/2020 Durresi L.S K... 33,708 N. H 
R 13878 14/02/2020 Durresi A..CO.2009 -  K.... 57,112 A.V 

Total  2020 2,277,000  
TOTAL  2019 & 2020 3,687,000  

 
ANEKSI NR. 9 

NR DAV DATE DOGANA  SUBJEKTI NIPT DETYRIMI/ 
SHMANGUR 

GJOB/ 
1 FISH 

DOG/ 
PËRGJEGJËS 

Viti  2019 
R 353 19/03/2019 Qafe Bota S... 2008 - SHPK K.... 39,620 39,620 E. B 
R 557 26/04/2019 Qafe Bota S.. 2008-SHPK K.... 24,565 24,565 B. N 
R 10054 22/09/2019 Vlora J... K.... 4,217 4,217 A. D 
R 961 27/07/2019 Qafe Bota L. Z. L... 9,309 9,309 A.V 
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R 645 17/05/2019 Qafe Bota L. Z. L... 15,593 15,593 E. H 
R 26750 02/04/2019 Durresi S...-SHPK K.... 10,100 10,100 L .D 
R 77760 11/08/2019 Durresi S...-SHPK K.... 19,666 19,666 A. B 
R 101889 22/10/2019 Durresi S...-SHPK K.... 80,180 80,180 A. N 
R 102209 23/10/2019 Durresi S...-SHPK K.... 69,791 69,791 E .B 
R 459 09/04/2019 Qafe Bota A... J... 60,831 60,831 E .H 
R 670 23/05/2019 Qafe Bota A... J... 45,081 45,081 O. H 
R 860 05/07/2019 Qafe Bota A... J... 37,174 37,174 A.V 
R 950 25/07/2019 Qafe Bota A... J... 8,895 8,895 E. S 
R 264 28/02/2019 Qafe Bota A... J... 29,276 29,276 A. D 
R 984 02/08/2019 Qafe Bota A... J... 9,759 9,759 E. D 
R 1314 02/11/2019 Qafe Bota A... J... 58,648 58,648 G. G 
R 1388 28/11/2019 Qafe Bota A... J... 25,406 25,406 E. B 
R 1456 17/12/2019 Qafe Bota A... J... 11,133 11,133 E. B 

TOTAL  2019 560,000 560,000  
TOTAL  2019 1,126,000  

Viti  2020 
R 2770 12/03/2020 Vlora J... K..... 12,204 12,204 K.A 
R 3278 21/04/2020 Vlora J... K..... 10,365 10,365 E.P 
R 42931 03/06/2020 Durresi F.-V K..... 109,696 109,696 L. X 
R 49318 20/06/2020 Durresi B.A K..... 21,187 21,187 BLU/E.K 
R 13469 13/02/2020 Durresi D -  K L... 28,556 28,556 P. R 
R 29414 09/04/2020 Durresi D-  K  L... 12,599 12,599 R. K 
R 68068 06/08/2020 Durresi D -  K  L... 35,855 35,855 R.M 
R 162 11/02/2020 Qafe Bota L. Z. L... 3,986 3,986 M. K 
R 464 15/04/2020 Qafe Bota L. Z. L... 66,697 66,697 R.B 
R 512 29/04/2020 Qafe Bota L. Z. L... 19,300 19,300 F. G 
R 451 22/12/2020 Saranda L. Z. L... 33,574 33,574 S. T 
R 398 20/11/2020 Saranda L. Z. L... 1,883 1,883 E. M 
R 589 21/05/2020 Qafe Bota A..... J.... 2,742 2,742 A. S 
R 491 23/04/2020 Qafe Bota A..... J.... 2,004 2,004 E. D 
R 709 23/06/2020 Qafe Bota A..... J.... 3,975 3,975 B K 
R 174 23/07/2020 Saranda A..... J.... 23,688 23,688 B D 
R 807 23/07/2020 Qafe Bota A..... J.... 7,475 7,475 K.S 
R 413 05/12/2020 Saranda A..... J.... 7,651 7,651 M.K 
R 454 23/12/2020 Saranda A..... J.... 6,758 6,758 A.V 
R 367 05/11/2020 Saranda A..... J.... 2,445 2,445 A. V 
R 416 31/03/2020 Qafe Bota A..... J.... 15,794 15,794 E. B 
R 331 13/03/2020 Qafe Bota A..... J.... 41,780 41,780 E. P 
R 331 13/03/2020 Qafe Bota A..... J.... 1,940 1,940 E.P 
R 491 23/04/2020 Qafe Bota A..... J.... 37,096 37,096 E. D 

TOTAL  2020 510,000 510,000  
TOTAL  2020 1,026,000  

TOTAL  2019&2020 2,152,000  
 
ANEKSI NR. 10 

NR DAV DATE DOGANA SUBJEKTI  NIPT DETYRIMI/ 
SHMANGUR 

DOG/ 
PËRGJEGJËS 

VITI 2019 
R18600 20/11/2019 Kakavia OL-V... J.... 75,912 A H 
R 20544 21/12/2019 Kakavia OL-V... J... 15,526 Jeshil 
R 7557 07/12/2019 Vlora A.T.Z K.... 13,588 Jeshil 
R 58890 25/06/2019 Durresi E... - T K... 47,609 EH 
R 39855 05/09/2019 Durresi E... - T K... 57,017 R. D 
R 1651 22/02/2019 Vlora K.. C K... 24,425 A. D 
R 13298 26/11/2019 Fier T... K... 416,526 E. G 
R 11604 10/10/2019 Fier F.... L.... 10,134 E. G 
R 12999 22/11/2019 Fier F.... L.... 28,173 P. R 
R 5507 25/05/2019 Fier F.... L.... 8,722 L.D 
R 6375 15/06/2019 Fier F.... L.... 10,644 R.B 
R 8507 08/02/2019 Fier F.... L.... 18,430 A. D 
R 7041 27/06/2019 Fier F.... L.... 43,634 E. N 
 R12814 15/11/2019 Fier F.... L.... 11,252 R. B 
R 12526 11/06/2019 Fier F.... L.... 14,656 E.P 
R 13793 13/12/2019 Fier F.... L.... 23,157 R. D 
R 11040 25/09/2019 Fier F.... L.... 15,006 A.D 
R 9201 13/08/2019 Fier F.... L.... 124,419 E. H 
R 12997 31/08/2019 Kapshtica D.... L.... 9,329 Jeshil 
R 19081 12/05/2019 Kapshtica D.... L.... 9,943 A. K 
R 18546 23/11/2019 Kapshtica D.... L.... 11,160 S. S 
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R 6396 05/08/2019 Kapshtica D.... L.... 16,882 A.D 
R 18090 15/11/2019 Kapshtica D.... L.... 15,671 R. D 
R 6686 14/05/2019 Kapshtica D.... L.... 25,837 P. R 
R 16826 26/10/2019 Kapshtica D.... L.... 21,804 A. V 
R 4234 30/03/2019 Kapshtica D.... L.... 27,040 E.S 
R 10834 24/07/2019 Kapshtica D.... L.... 5,564 Jeshil 
R 2060 20/02/2019 Kapshtica D.... L.... 5,625 A.V 
R 6396 05/08/2019 Kapshtica D.... L.... 9,810 A. D 
R 4234 30/03/2019 Kapshtica D.... L.... 7,536 E.S 
R 4269 20/04/2019 Fier E. M L.... 78,939 M. Z 
R 5962 06/07/2019 Fier A . M L.... 17,824 A. S 
R 13790 13/12/2019 Fier A . M L.... 76,945 R. D 
R 1341 15/03/2019 Shkodra I. T K... 79,961 G. G 
R 2017 18/04/2019 Shkodra I. T K... 127,471 E.N 
R 2015 18/04/2019 Shkodra I. T K... 107,244 L.D 
R 3392 07/02/2019 Shkodra I. T K... 95,692 K. X 
R 4528 13/09/2019 Shkodra I. T K... 213,331 A. V 
R 6041 12/10/2019 Shkodra I. T K... 227,210 A. D 
R 6274 21/12/2019 Shkodra I. T K... 35,699 S.T 
R 865 18/04/2019 Lezha D.M K... 39,527 A. K 
R 1335 06/11/2019 Lezha D.M K... 36,192 P. R 
R 1875 08/06/2019 Lezha D.M K... 41,480 S.S 
R 2498 15/10/2019 Lezha D.M K... 21,366 K. X 
R 2861 20/11/2019 Lezha D.M K... 18,440 P.R 

TOTAL 2019 2,343,000  
VITI 2020 

R 823 02/03/2020 Shkodra I. T K... 167,012 R. Z. 
R 4008 14/11/2020 Shkodra I. T K... 25,627 J. S. 
R 1645 29/05/2020 Shkodra I. T K... 19,254 M. H. 
R 3426 03/10/2020 Shkodra I. T K... 90,724 R. K. 
R 4008 14/11/2020 Shkodra I. T K... 67,370 J S. 
R 1645 29/05/2020 Shkodra I. T K... 6,208 M H. 
R 429 21/02/2020 Lezha D.M K... 22,988 H M. 
R 1456 30/06/2020 Lezha D.M K... 22,954 I C. 
R 2472 03/11/2020 Lezha D.M K... 30,945 KX. 
R 92 16/01/2020 Lezha D.M K... 29,403 A H. 
R 1649 21/07/2020 Lezha D.M K... 69,266 RZ. 
R 868 21/04/2020 Lezha D.M K... 61,427 RK. 
R 2018 08/09/2020 Lezha D.M K... 5,337 O V. 
R 2472 03/11/2020 Lezha D.M K... 30,945 KX. 
R 1140 28/05/2020 Lezha D.M K... 28,146 GG. 
R 868 21/04/2020 Lezha D.M K... 61,427 RK. 
R 1224 09/06/2020 Lezha D.M K... 19,088 K X. 
R 14393 18/06/2020 Han i Hotit A & K . - SHPK L... 25,490 N H. 
R 14345 12/09/2020 Kakavia A.C - SHPK K... 7,371 A D. 
R 7266 08/10/2020 Fier A. K.- P.FIZIK L... 78,612 EK. 
R 506 24/01/2020 Fier A & E M-SHPK L... 32,285 S E. 
R 11785 21/11/2020 Vlora A.T.Z. K... 28,317 Jeshil 
R 2559 18/02/2020 Kakavia OL-V J.... 23,008 E P. 
R 13932 04/09/2020 Kakavia OL-V J... 17,777 Jeshil 
R 18403 27/11/2020 Kakavia OL-V J... 96,618 Jeshil 
R 48560 18/06/2020 Durresi A. M.-P.FIZIK L... 10,099 R.Z. 
R 36195 14/05/2020 Durresi A. M.P.FIZIK L... 17,150 M.H. 
R 6714 28/07/2020 Vlora K. C. K... 16,547 A.V. 
R 3461 01/05/2020 Vlora K. C. K... 12,510 A. K. 
R 53766 02/07/2020 Durresi T..... K... 8,549 A.D. 
R 18861 18/11/2020 Kapshtica D.... - SHPK L... 16,896 D.M. 
R 20008 23/12/2020 Kapshtica D.... - SHPK L... 26,584 J.T. 
R 8307 04/06/2020 Kapshtica D.... - SHPK L... 10,380 A. K. 
R 3340 11/06/2020 Fier F....SHPK L... 74,661 A. B. 
R 3544 19/06/2020 Fier F....SHPK L... 87,373 L. B. 
R 7709 19/10/2020 Fier F....SHPK L... 60,622 K. A. 
R 6745 23/09/2020 Fier F....SHPK L... 37,628 E.X. 
R 6391 14/09/2020 Fier F....SHPK L... 37,628 I. M. 
R 7916 24/10/2020 Fier F....SHPK L... 35,241 Er. X. 
R 5753 28/08/2020 Fier F....SHPK L... 34,968 Re. Z. 
R 2698 15/05/2020 Fier F....SHPK L... 34,290 I. M. 
R 5754 28/08/2020 Fier F....SHPK L... 32,107 A. B. 
R 7463 13/10/2020 Fier F....SHPK L... 30,972 E.K. 
R 9418 26/11/2020 Fier F....SHPK L... 27,056 R. K. 
R 2951 27/05/2020 Fier F....SHPK L... 26,806 KA. 



150 
 

R 3135 04/06/2020 Fier F....SHPK L... 26,591 T.S. 
R 3422 15/06/2020 Fier F....SHPK L... 26,556 E. X. 
R 3749 23/06/2020 Fier F....SHPK L... 25,439 E.X. 
R 4840 27/07/2020 Fier F....SHPK L... 23,745 E. X. 
R 2787 19/05/2020 Fier F....SHPK L... 23,739 E.X. 
R 8122 29/10/2020 Fier F....SHPK L... 23,398 S.E. 
R 4839 27/07/2020 Fier F....SHPK L... 23,385 A. D. 
R 8062 27/10/2020 Fier F....SHPK L... 23,322 E. G. 
R 9323 24/11/2020 Fier F....SHPK L... 22,898 E. S. 
R 8407 05/11/2020 Fier F....SHPK L... 21,515 E.X. 
R 2965 27/05/2020 Fier F....SHPK L... 21,101 E.K. 
R 6330 11/09/2020 Fier F....SHPK L... 21,072 E. X. 
R 4997 31/07/2020 Fier F....SHPK L... 20,156 T. S. 
R 3503 17/06/2020 Fier F....SHPK L... 18,589 A.K. 
R 2350 30/04/2020 Fier F....SHPK L... 16,224 A. D. 
R 3290 09/06/2020 Fier F....SHPK L... 15,934 M. Z. 
R 2860 22/05/2020 Fier F....SHPK L... 14,507 M. Z. 
R 9404 26/11/2020 Fier F....SHPK L... 14,065 E. X. 
R 2950 27/05/2020 Fier F....SHPK L... 13,403 E.X. 
R 3256 08/06/2020 Fier F....SHPK L... 13,278 I.M. 
R 3364 12/06/2020 Fier F....SHPK L... 8,305 E. S. 
R 2348 30/04/2020 Fier F....SHPK L... 8,030 T. S. 
R 3865 27/06/2020 Fier F....SHPK L... 6,935 E. G. 
R 2370 01/05/2020 Fier F....SHPK L... 6,461 A. K. 
R 7125 03/10/2020 Fier F....SHPK L... 5,956 E.X. 
R 2788 19/05/2020 Fier F....SHPK L... 10,980 A. V. 
R 7345 10/10/2020 Fier F....SHPK L... 9,113 E. S. 

TOTAL 2020 2,171,000  
TOTAL 2019 & 2020 4,514,000  

 
ANEKSI nr. 11 

NR DAV DATE DOGANA SUBJEKTI NIPT DET//SHMA
NGUR 

GJOB/ 
1 FISH 

DOG/ 
PËRGJEGJËS 

VITI 2019 
R 4371 24/03/2019 Qafe Thana Z....SHA  K... 347,910 347,910 A. K. 
R 1417 09/02/2019 Qafe Thana Z....SHA  K... 339,603 339,603 A. D. 
R 2705 28/02/2019 Qafe Thana Z....SHA  K... 311,141 311,141 R.M. 
R 3378 11/03/2019 Qafe Thana Z....SHA  K... 315,559 315,559 E. B. 
R 1936 18/02/2019 Qafe Thana Z....SHA  K... 134,124 134,124 O. V. 
R 7400 29/04/2019 Qafe Thana Z....SHA  K... 348,391 348,391 R. B. 
R 5394 05/04/2019 Qafe Thana Z....SHA  K... 243,762 243,762 E.N. 
R 6175 15/04/2019 Qafe Thana Z....SHA  K... 335,937 335,937 Olta V. 
R 7916 05/05/2019 Qafe Thana Z....SHA  K... 308,708 308,708 R. D. 
R 5400 05/04/2019 Qafe Thana Z....SHA  K... 76,009 76,009 L. D. 
R 12604 02/07/2019 Qafe Thana Z....SHA  K... 423,652 423,652 E.S. 
R 13796 19/07/2019 Qafe Thana Z....SHA  K... 377,313 377,313 E.P. 
R 10380 03/06/2019 Qafe Thana Z....SHA  K... 296,541 296,541 E. G. 
R 14963 15/08/2019 Qafe Thana Z....SHA  K... 386,820 386,820 L.D. 
R 1655 04/07/2019 Korca F... P... K.... 21,434 21,434 M. H. 
R 2663 24/10/2019 Korca F... P... K.... 35,298 35,298 S. S. 
R 2956 27/11/2019 Korca F... P... K.... 35,455 35,455 H.M. 
R 1266 22/05/2019 Korca F... P... K.... 66,383 66,383 S. S. 
R 884 16/04/2019 Korca F... P... K.... 32,557 32,557 A. S. 
R 464 05/03/2019 Korca F... P... K.... 23,221 23,221 G. G. 
R 651 27/03/2019 Korca F... P... K.... 58,079 58,079 B. N. 
R 196 01/02/2019 Korca F... P... K.... 42,988 42,988 K. X. 
R 12237 17/08/2019 Kapshtica T.-A- L... 43,025 43,025 E.N. 
R 457 04/03/2019 Korca T.-A- L... 166,743 166,743 R.D. 
R 2520 11/10/2019 Korca T.-A- L... 299,029 299,029 E.B. 
R 405 21/01/2019 Qafe Thana A... J... L... 340,500 340,500 A.V. 

DETYRIM +GJOB/1FISH 5,411,000 5,411,000  
TOTAL 2019 10,820,000  

Viti 2020 
R 201 29/01/2020 Korca F... P... K.... 42,390 42,390 R.Z. 
R 655 08/04/2020 Korca F... P... K.... 70,550 70,550 O. V. 
R 1053 05/06/2020 Korca F... P... K.... 19,779 19,779 E.G. 
R 18664 14/11/2020 Kapshtica T...-A...- L.... 87,859 87,859 H. M. 
R 15324 17/08/2020 Qafe Thana Z... SHA  K... 39,159 39,159 Sh. S. 
R 26523 03/12/2020 Qafe Thana Z... SHA  K... 319,270 319,270 A. B. 
R 26523 03/12/2020 Qafe Thana Z... SHA  K... 55,552 55,552 A. B. 

DETYRIM +  GJOB/ 1 FISH 635,000 635,000  
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TOTAL 2020 1,270,000  
TOTAL  2019 & 2020 12,090,000  

 
ANEKSI NR. 12 

NR DAV DATE DOGANA  SUBJEKTI NIPT DETYRIMI/ 
SHMANGUR 

DOG/ 
PËRGJEGJËS 

VITI 2019 
R 27705 04/04/2019 Durresi G.L. H.... 361,000 E. D 
R 8403 04/02/2019 Durresi A. B. H.... 150,671 E. D 
R 13348 20/02/2019 Durresi A.& X. E. I.-SHPK L... 125,386 E. N 
R 50342 03/06/2019 Durresi X. H.-PERSON FIZIK L... 119,342 A. V 
R 111522 15/11/2019 Durresi U.G. - SHPK L... 103,680 I.C 
R 28056 05/04/2019 Durresi A. C. L... 97,480 E. D 
R 109293 09/11/2019 Durresi L. T. K... 95,165 I.C 
R 7488 01/02/2019 Durresi A...– T. - SHPK L... 91,813 E.D 
R 7092 31/01/2019 Durresi A...– T. - SHPK L... 71,852 E.S 
R 10386 11/02/2019 Durresi L. M. G.... 89,568 E. N 
R 57320 21/06/2019 Durresi I. B - PERSON FIZIK L... 87,956 R.B 
R 57349 21/06/2019 Durresi I.B. - PERSON FIZIK L... 81,034 K. B 
R 55989 18/06/2019 Durresi M. I. G.-SHPK L... 85,369 E.G 
R 13579 21/02/2019 Durresi L.D. - PERSON FIZIK L... 79,710 E. D. 
R 93057 30/09/2019 Durresi R. M - PERSON FIZIK L.... 78,755 K. B 
R 126726 24/12/2019 Durresi R. M - PERSON FIZIK L.... 77,103 E.S 
R 93067 30/09/2019 Durresi R. M - PERSON FIZIK L.... 70,866 E. D 
R 72393 28/07/2019 Durresi R. M - PERSON FIZIK L.... 61,486 B. N 
R 92887 29/09/2019 Durresi AK T.-SHPK L... 74,706 S. S 
R 7187 01/07/2019 Fier "SH"SHPK K... 70,980 A. S 
R 5401 25/01/2019 Durresi O. X I... 69,281 E. S 
R 47388 28/05/2019 Durresi A.T & B- SHPK L.... 67,269 E. G 
R 47420 28/05/2019 Durresi A.T & B- SHPK L.... 67,269 A. D 
R 47452 28/05/2019 Durresi A.T & B- SHPK L.... 67,269 S. S 
R 48123 29/05/2019 Durresi A.T & B- SHPK L.... 67,269 S. S 
R 48145 29/05/2019 Durresi A.T & B- SHPK L.... 67,269 K. X 
R 50930 05/06/2019 Durresi A.T & B- SHPK L.... 67,269 R. B 
R 50945 05/06/2019 Durresi A.T & B- SHPK L.... 67,269 Gr. G 
R 67345 16/07/2019 Durresi A.T & B- SHPK L.... 66,871 E. T 
R 67351 16/07/2019 Durresi A.T & B- SHPK L.... 66,871 A.S 
R 67359 16/07/2019 Durresi A.T & B- SHPK L.... 66,871 A.G 
R 67435 16/07/2019 Durresi A.T & B- SHPK L.... 66,871 A. G 
R 70790 24/07/2019 Durresi A.T & B- SHPK L.... 66,871 A. S 
R 70823 24/07/2019 Durresi A.T & B- SHPK L.... 66,871 A. K 
R 67340 18/07/2019 Durresi A.T & B- SHPK L.... 66,871 E. D 
R 70835 26/07/2019 Durresi A.T & B- SHPK L.... 66,871 E. B 
R 70812 24/07/2019 Durresi A.T & B- SHPK L.... 66,733 J. T 
R 98720 14/10/2019 Durresi R. 2002 K... 66,084 P.R 
R 68243 18/07/2019 Durresi I. T.  -SHPK L... 66,060 O. V 
R 50938 05/06/2019 Durresi A.T.S & B. - SHPK L... 66,025 A. N 
R 16306 11/10/2019 Kakavia R. G. L... 65,127 R. B 
R 27043 03/04/2019 Durresi A. X. I... 63,746 R. K 
R 28972 07/04/2019 Durresi P. C.- PERSON FIZIK K.... 63,452 E. P 
R 3169 19/03/2019 Elbasan E. B. - PERSON FIZIK L.... 62,751 R. M 
R 64557 09/07/2019 Durresi AK T.-SHPK L.... 61,645 A. H 
R 2479 16/03/2019 Vlora P. T. K..... 61,207 P.Z 
R 991 06/05/2019 Lezha P.-SHPK L.... 61,001 A. D 
R 107592 05/11/2019 Durresi I. - GROUP - SHPK L.... 60,340 Eris X 
R 25023 28/03/2019 Durresi L.V.-PERSON FIZIK L.... 59,910 R. B 
R 7334 24/05/2019 Kapshtica P. T. - SHPK L.... 59,069 E.G 
R 91569 27/09/2019 Durresi X. P. - PERSON FIZIK L.... 58,507 K. B 
R 8858 06/02/2019 Durresi L.D.- PERSON FIZIK L.... 58,338 A.K. 
R 79342 19/08/2019 Durresi E. F. I. 58,249 Al. V. 
R 6717 06/05/2019 Kakavia P. V. G. 58,176 A.D. 
R 27447 04/04/2019 Durresi E.D. - PERSON FIZIK K. 57,450 O.V. 
R 689 24/01/2019 Kakavia N.V. G. 55,707 R. B 
R 117210 03/12/2019 Durresi A.T.-SHPK L.... 55,423 S. S 
R 68239 18/07/2019 Durresi I. T.  -SHPK L.... 54,315 A. H 
R 115927 27/11/2019 Durresi E. E.-SHPK K. 53,836 E.H 
R 67175 15/07/2019 Durresi "S....."SHPK K. 53,683 M. Z 
R 13343 20/02/2019 Durresi SH.P.K. A. B. J. 53,605 I.M 
R 8677 07/06/2019 Kakavia E.-T.SHPK L.... 51,115 Ar.N 
R 9414 28/06/2019 Kapshtica L. - SHPK J.... 50,818 A.V 
R 41240 13/05/2019 Durresi E. N. H..... 49,926 A.V 
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R 50109 03/06/2019 Durresi E. S. H..... 49,926 M. Z 
R 50 28/02/2019 Saranda J.-K. J... 49,585 S. S 
R 57411 21/06/2019 Durresi K.   -SHPK L.... 49,107 E. G 
R 76398 08/08/2019 Durresi ITJ- SHPK L.... 48,919 K. B 
R 14882 28/09/2019 Kapshtica X. A.-PERSON FIZIK L.... 48,828 R. B 
R 48152 29/05/2019 Durresi A. T.& B. - SHPK L.... 47,867 A. H 
R 14569 17/09/2019 Elbasan E. EL K.... 47,666 R.M 
R 17575 05/03/2019 Durresi K. F. SHPK - SHPK L.... 47,586 B.N 
R 53106 10/06/2019 Durresi S. B. F..... 47,401 K. X 
R 1686 13/02/2019 Kapshtica M. B.I - PERSON FIZIK L.... 47,044 E. B 
R 4944 24/01/2019 Durresi D & A K.... 46,998 E. N 
R 4325 22/01/2019 Durresi R.  SHPK K.... 46,998 M. Z 
R 48060 29/05/2019 Durresi I.– G. - SHPK L.... 46,776 L.D 
R 67415 16/07/2019 Durresi I.– G. - SHPK L.... 46,499 R. M 
R 74342 01/08/2019 Durresi I.– G. - SHPK L.... 46,499 A. D 
R 49075 31/05/2019 Durresi H.D.K.-G. SHPK K.... 46,734 R.Z 
R 113921 21/11/2019 Durresi S. A. F.... 46,381 A. V 
R 45796 24/05/2019 Durresi B. C. K.... 46,209 R. B 
R 11631 15/02/2019 Durresi G. H. - PERSON FIZIK L.... 45,509 A. V 
R 7502 10/04/2019 Han.H C. SHPK K.... 45,342 K. X 
R 2472 28/02/2019 Kapshtica M... K.... 45,285 E.P 
R 79114 17/08/2019 Durresi A. B.K K.... 45,026 E. G 
R 2635 16/01/2019 Durresi P. F-PERSON FIZIK L.... 44,953 L.B 
R 63908 08/07/2019 Durresi X. D. - PERSON FIZIK L.... 44,672 A. V 
R 84854 09/09/2019 Durresi E.S. J... 44,386 E. G 
R 123361 16/12/2019 Durresi N- K-T.-SHPK L.... 44,359 E.P 
R 91773 27/09/2019 Durresi G. I. H..... 44,233 O.V 
R 13441 02/12/2019 Fier "S."SHPK K.... 43,897 A.D 
R 893 15/03/2019 Berat S.... J... 43,719 A. Sh 
R 18026 06/03/2019 Durresi I.– G. - SHPK L.... 43,649 L. B 
R 1487 08/02/2019 Kakavia A.-2013-SHPK L.... 43,415 R. D 
R 16296 01/03/2019 Durresi P.C.. PERSON FIZIK K.... 42,884 E. N 
R 66969 15/07/2019 Durresi  B - PERSON FIZIK L.... 42,282 A. V 
R 15417 27/02/2019 Durresi X. P - PERSON FIZIK L.... 41,879 E. H 
R 51886 07/06/2019 Durresi T. M J... 41,874 E.H 
R 34396 22/04/2019 Durresi S. J K.... 41,665 E. P 
R 94485 04/10/2019 Durresi S. G I.... 41,352 L.D 
R 21113 16/03/2019 Durresi X. Q - PERSON FIZIK K.... 41,124 A.D 
R 16031 28/02/2019 Durresi AK T-SHPK L.... 40,762 R. M 
R 15560 23/08/2019 Qafe Th G. S L.... 40,599 R. B 
R 123076 15/12/2019 Durresi L. K.- PERSON FIZIK L.... 40,561 E.H 
R 123073 15/12/2019 Durresi L. K - PERSON FIZIK L.... 40,548 A. B 
R 62790 05/07/2019 Durresi K.  -SHPK L.... 40,355 A. K 
R 43271 17/05/2019 Durresi F. R - PERSON FIZIK L.... 40,019 E.S 
R 74759 02/08/2019 Durresi P... J... 39,837 BLU/Sa. T 
R 26461 29/12/2019 Morina H.../K J... 39,836 L. B 
R 23632 23/11/2019 Morina H.I/K J... 39,728 S.E 
R 84858 09/09/2019 Durresi H.B. F.... 39,528 P. R 
R 85059 10/09/2019 Durresi K- TRANS - SHPK L.... 39,391 E.G 
R 101684 21/10/2019 Durresi I. - G- SHPK L.... 39,333 BLU/R. M 
R 64757 10/07/2019 Durresi A..Z J... 39,202 P. R 
R 31290 13/04/2019 Durresi G. K... 38,942 M.Z 
R 120925 10/12/2019 Durresi E. E-SHPK K... 38,861 M.K 
R 2529 16/01/2019 Durresi V.T K... 38,417 E. D 
R 47364 27/05/2019 Durresi A.S.T & B - SHPK L.... 38,333 A. V 
R 47437 28/05/2019 Durresi A.S. T& B - SHPK L.... 38,333 A.V 
R 64963 10/07/2019 Durresi Y.S. - SHPK L.... 37,754 M.H 
R 125883 22/12/2019 Durresi A.X. - PERSON FIZIK L.... 36,776 M. H 
R 117402 01/12/2019 Durresi T.K.-PERSON FIZIK K... 36,732 B. K 
R 43316 17/05/2019 Durresi L... -10  -SHPK L.... 36,619 O. H 
R 16958 25/10/2019 Elbasan L..L. J.... 36,475 S. S 
R 98153 13/10/2019 Durresi E.  K. -PERSON FIZIK K... 36,379 R.B 
R 78242 13/08/2019 Durresi E. E.-SHPK K... 36,157 B. N 
R 98474 15/10/2019 Durresi M.S. - PERSON FIZIK L.... 35,498 E. H 
R 100981 20/10/2019 Durresi E.M. J.... 35,340 M.H 
R 52834 10/06/2019 Durresi I.– G. - SHPK L.... 34,886 M.Z 
R 17934 12/11/2019 Elbasan E.Ç. H..... 34,469 E. B 
R 116137 27/11/2019 Durresi R. B L.... 35,614 A. H 
R 116186 27/11/2019 Durresi R. B L.... 35,614 E. G 
R 116213 27/11/2019 Durresi R. B L.... 35,614 B. N 
R 116237 27/11/2019 Durresi R. B L.... 35,614 O.H 
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R 95164 05/10/2019 Durresi R. B L.... 34,467 K. B 
R 95190 05/10/2019 Durresi R. B L.... 34,467 K. X 
R 95204 05/10/2019 Durresi R. B L.... 34,467 M. H 
R 95216 05/10/2019 Durresi R. B L.... 34,467 A. V 
R 101752 21/10/2019 Durresi R. B L.... 34,464 E.N 
R 101754 21/10/2019 Durresi R. B L.... 34,464 E. D 
R 101759 21/10/2019 Durresi R. B L.... 34,464 A. H 
R 101760 21/10/2019 Durresi R. B L.... 34,464 E. N 
R 63016 05/07/2019 Durresi L.....- SHPK L.... 34,254 A.N 
R 50399 03/06/2019 Durresi XH.R - PERSON FIZIK L.... 33,665 A. B 
R 38952 07/05/2019 Durresi P. F.-PERSON FIZIK L.... 33,616 R.Z 
R 22436 20/03/2019 Durresi I. - GROUP - SHPK L.... 33,565 E. G 
R 65784 12/07/2019 Durresi I. P. - SHPK L.... 33,417 A. H 
R 1998 21/08/2019 Lezha P. C. I.... 32,697 A.Sh 
R 14751 16/09/2019 Kakavia S.H. H..... 32,488 E. G 
R 101769 21/10/2019 Durresi S.K J.... 32,276 A. B 
R 15938 04/10/2019 Kakavia V.T. - SHPK  L.... 32,087 A. S 
R 119333 06/12/2019 Durresi A.SI-PERSON FIZIK K.... 31,734 B .N 
R 17824 11/11/2019 Kapshtica X. A.-PERSON FIZIK L.... 31,437 A .B 
R 119328 06/12/2019 Durresi T...  03 K.... 31,287 L. B 
R 3459 04/04/2019 Fier A E. G. - SHA K.... 30,745 DB 
R 29053 08/04/2019 Durresi S.& V. - SHPK L.... 30,561 G..G 
R 41702 13/05/2019 Durresi Ç. - TRANS K.... 29,986 A.V 
R 12278 29/05/2019 Han.H 2 V.H. K.... 29,865 S. S 
R 2624 28/10/2019 Lezha LUCA K.... 29,541 R. M 
R 2890 20/11/2019 Korca K..K J.... 28,919 B. K 
R 79200 18/08/2019 Durresi L.. H. F.... 28,828 P.R 
R 126040 22/12/2019 Durresi M.. GJ. - PERSON FIZIK L.... 28,454 S.T 
R 9959 29/08/2019 Fier H G. -SHPK K.... 28,163 E. X 
R 114269 22/11/2019 Durresi A..– T.- SHPK L.... 28,160 E.S 
R 7178 01/07/2019 Fier "SH..."SHPK K.... 28,019 E.X 
R 7180 01/07/2019 Fier "SH."SHPK K.... 27,881 E.X 
R 80497 26/08/2019 Durresi V. H K.... 27,520 A. V 
R 18091 06/03/2019 Durresi M D - PERSON FIZIK L.... 27,061 A.V 
R 13411 09/12/2019 Vlora F.L H.... 26,347 A.N 
R 7095 21/05/2019 Kapshtica X. A-PERSON FIZIK L.... 26,171 R. Z 
R 120495 09/12/2019 Durresi I... - G - SHPK L.... 25,935 I. C 
R 66953 15/07/2019 Durresi S. B - PERSON FIZIK L.... 25,633 B. K 
R 8104 14/05/2019 Morina H.M J.... 25,150 A. H 
R 11332 14/02/2019 Durresi D.– S. SHPK J.... 25,044 E. S 
R 2619 16/01/2019 Durresi D.– S. SHPK J.... 24,799 E. H 
R 2639 16/01/2019 Durresi D.– S. SHPK J.... 24,799 A.K 
R 2650 16/01/2019 Durresi D.– S. SHPK J.... 24,799 E. N 
R 2665 16/01/2019 Durresi D.– S. SHPK J.... 24,799 E. B 
R 7909 11/05/2019 Morina F.A.N.K.P.D.A.-  SHPK K.... 23,768 A. N 
R 64298 08/07/2019 Durresi M.I D L.... 23,603 R. B 
R 123451 16/12/2019 Durresi S. K J 23,547 L. B 
R 20527 21/11/2019 Durrës.K R.Ç. - PERSON FIZIK L.... 23,080 R. B 
R 20522 21/11/2019 Durrës.K R.Ç. - PERSON FIZIK L.... 23,080 R. B 
R 20524 21/11/2019 Durrës.K R. Ç - PERSON FIZIK L.... 18,635 E. B 
R 18714 27/11/2019 Kapshtica R. B - PERSON FIZIK L.... 22,465 R. G 
R 99948 17/10/2019 Durresi D.   G. I.... 21,882 I.C 
R 115377 25/11/2019 Durresi Y.K. G.... 20,932 E. P. 
R 53550 12/06/2019 Durresi J.  M. - PERSON FIZIK L.... 20,602 A. B 
R 9181 07/02/2019 Durresi "R..." K..... 19,627 El. D 
R 4706 21/09/2019 Shkodra P. D.-PERSON FIZIK L.... 19,334 E. S 
R 2887 22/03/2019 Fier S.A.V.G. K..... 19,218 A. H 
R 9901 09/02/2019 Durresi S.A.V.G. K..... 15,060 B. N 
R 4585 30/04/2019 Fier S. A.V.G. K..... 17,920 A. G 
R 24279 10/10/2019 Han.H 2 V.. H. K..... 18,354 E. G 
R 90176 23/09/2019 Durresi E. J.-PERSON FIZIK L.... 17,945 B. N 
R 5713 21/11/2019 Shkodra N.L. - PERSON FIZIK L.... 15,875 S. S 
R 2693 25/05/2019 Shkodra N.L. H... 17,688 A.S 
R 5508 29/05/2019 Vlora E.M. I... 17,135 A. S 
R 9192 25/06/2019 Kapshtica X.A.-PERSON FIZIK L.... 17,130 A. N 
R 14277 19/09/2019 Kapshtica X. A.-PERSON FIZIK L.... 16,740 A.S 
R 30145 10/04/2019 Durresi I & I T. - SHPK L.... 17,000 E.D 
R 3204 27/12/2019 Lezha A. P - SHPK L.... 16,815 E. D. 
R 6888 24/06/2019 Fier "SH."SHPK K..... 16,756 E.X. 
R 6891 24/06/2019 Fier "SH."SHPK K..... 13,817 E.X 
R 110658 14/11/2019 Durresi E.M J... 16,289 E. S. 
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R 105426 30/10/2019 Durresi T..- SHPK K..... 16,247 A. K. 
R 27416 03/04/2019 Durresi Y.S. - SHPK L.... 15,431 R. B 
R 80495 26/08/2019 Durresi V.H. K..... 15,422 E.X 
R 105448 30/10/2019 Durresi R.M.- PERSON FIZIK L.... 15,235 A. B. 
R 19845 12/12/2019 Kakavia M.B. I... 15,094 O. H 
R 104547 28/10/2019 Durresi I.– G. - SHPK L.... 14,634 A. G 
R 20775 24/10/2019 Qafe.TH K.B. K..... 14,366 H. M 
R 11422 05/10/2019 Fier F. D. K..... 14,225 T.S 
R 87497 16/09/2019 Durresi AUTO-R.- E.-SHPK L.... 14,115 B.K 
R 18042 06/03/2019 Durresi G. - SHPK J... 13,849 R. B 
R 11298 14/02/2019 Durresi A.& X. E. I.-SHPK L.... 13,597 B. N 
R 52809 10/06/2019 Durresi I.- GROUP - SHPK L.... 13,391 F. K 
R 6674 10/05/2019 Elbasan X. H.-PERSON FIZIK L.... 13,293 M. C 
R 68149 18/07/2019 Durresi V. T. K..... 13,143 A. B 
R 111224 15/11/2019 Durresi G.H. H... 12,976 A. H 
R 1129 05/03/2019 Shkodra A. T. J... 12,709 R. B 
R 71432 26/07/2019 Durresi D.-SHPK L... 12,088 G. G 
R 117394 01/12/2019 Durresi F.J. G.. 11,706 E. B 
R 10308 09/05/2019 Han.H J. G.- PERSON FIZIK L.... 11,542 A. D 
R 116597 28/11/2019 Durresi S. K J.... 11,430 S.T 
R 4670 09/04/2019 Elbasan E... K..... 10,950 E. K 
R 3467 22/03/2019 Elbasan E..... K..... 10,267 E. I 
R 1991 14/01/2019 Durresi S. B. - PERSON FIZIK L.... 10,851 I. M 
R 10789 12/07/2019 Kakavia N. S. - PERSON FIZIK L.... 10,467 A. V 
R 1881 28/02/2019 Fier N.S.. - PERSON FIZIK L.... 10,235 D. B 
R 53218 11/06/2019 Durresi K...-DE K..... 10,164 R.Z 
R 6129 12/06/2019 Vlora A. G. G... 9,065 A.S 
R 77850 14/08/2019 Durresi M..M....-PERSON FIZIK K..... 9,019 A. S 
R 7747 15/07/2019 Fier P....H L.... 8,929 A. S 
R 3227 24/06/2019 Shkodra M.L E... 8,776 E. G 
R 9291 31/08/2019 Vlora V...& R.. - SHPK L.... 8,583 E.S 
R 4135 04/11/2019 Berat MT - G - SHPK L.... 8,534 E. P 
R 8187 25/07/2019 Vlora G. I G... 8,517 E. N 
R 5495 12/04/2019 Morina B. D F.... 8,479 E H 
R 5553 27/05/2019 Fier F. D K..... 8,153 I.C 
R 104834 29/10/2019 Durresi I. B.- PERSON FIZIK K..... 7,987 O.V 
R 139 14/01/2019 Shkodra G.P G..... 7,657 L. B 
R 2122 06/09/2019 Lezha K K..... 7,222 R.M 

TOTAL 2019 10,061,000  
VITI 2020 

R 36654 15/05/2020 Durresi A. H... 14,781 A.V. 
R 2112 10/02/2020 Kapshtica O.A. H.... 11,764 K.B. 
R 3697 21/02/2020 Han. Hoti A. S. H... 16,688 Jeton S. 
R 89185 05/10/2020 Durresi L-. L.... 101,456 Jeshil 
R 7875 11/04/2020 Han.H L.T.SHPK  L.... 64,097 I. C 
R 64943 29/07/2020 Durresi F.M. G... 8,356 A.V 
R 27118 24/03/2020 Durresi M.P  L.... 51,138 A.V 
R 27128 24/03/2020 Durresi M.P  L.... 51,138 E.S 
R 27132 24/03/2020 Durresi M.P  L.... 51,138 S.E 
R 27140 24/03/2020 Durresi M.P  L.... 51,138 R.B 
R 27112 24/03/2020 Durresi M.P  L.... 46,327 I. C 
R 27155 24/03/2020 Durresi M.P  L.... 46,327 I. C 
R 27170 24/03/2020 Durresi M.P  L.... 46,327 M.K 
R 27189 24/03/2020 Durresi M.P  L.... 46,327 L. B 
R 2607 19/02/2020 Kapshtica A.G G.... 5,196 D. B 
R 12910 14/12/2020 Vlora S.... K.... 37,154 J. S 
R 12082 27/11/2020 Vlora S.... K.... 34,589 A.N 
R 30688 17/04/2020 Durresi A.M. I.... 38,920 E.S 
R 6974 27/01/2020 Durresi A.M. I.... 6,546 A. V 
R 12785 11/12/2020 Vlora A.T.Z. K.... 19,991 Jeshil 
R 6560 05/05/2020 Kapshtica T..... K.... 35,238 E. D 
R 6899 26/01/2020 Durresi U. G. - SHPK L.... 32,459 H.M 
R 736 03/02/2020 Fier L. Ç. L.... 27,386 A. H 
R 794 22/01/2020 Elbasan S.L. L.... 21,548 E.K 
R 92977 14/10/2020 Durresi M.T  L.... 14,171 O.V 
R 30749 26/11/2020 Han.H R.M  L.... 26,567 E. G 
R 31084 29/11/2020 Han.H R.M  L.... 10,760 E.S 
R 29210 11/11/2020 Han.H R.M  L.... 7,218 J.S 
R 32564 15/12/2020 Han.H R.M  L.... 16,802 I. C 
R 64910 29/07/2020 Durresi D.. K... L.... 20,360 A. N 
R 85739 27/09/2020 Durresi P... F... L.... 26,939 A.V 
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R 54004 03/07/2020 Durresi A.. O... L.... 9,747 J. S 
R 20106 29/02/2020 Durresi I... - GROUP  L.... 35,345 A. D. 
R 79512 12/09/2020 Durresi I... - GROUP  L.... 20,208 D.H. 
R 58805 14/07/2020 Durresi I.. - GROUP  L.... 20,249 J. S. 
R 2346 14/02/2020 Kakavia M..  S.. 2011   L.... 9,165 Jeshil 
R 101286 01/11/2020 Durresi N... H..I  M..... 16,672 E. D. 
R 57836 11/07/2020 Durresi B...L.. L.... 16,711 E.M. 
R 47956 17/06/2020 Durresi S.. B. L.... 13,577 R. K. 
R 49537 20/06/2020 Durresi K. M.-S L.... 11,418 A. V. 
R 9280 13/06/2020 Morina H.../K J.... 6,350 E. D 
R 55252 05/07/2020 Durresi "A.." K.... 12,811 S. 

TOTAL 2020 1,161,000  
TOTAL 2019 & 2020 11,222,000  

 
ANEKSI NR. 13 

NR DAV DATE DOGANA  SUBJEKTI NIPT DETYRIMI/ 
SHMANGUR 

DOG/ 
PËRGJEGJËS 

VITI  2019 
R 112920 19/11/2019 Durresi M. F L.... 5,916 I .C 
R 19524 03/11/2019 Durresi C. I L.... 7,988 A.V 
R 47599 28/05/2019 Durresi N– N - SHPK L.... 10,727 I. K 
R 15013 25/02/2019 Durresi N... J... 13,192 M Z 
R 984 08/02/2019 Q. Bota A... J... 17,359 E.. D 
R 9763 13/09/2019 Vlora R... J... 11,224 R. B 
R 4931 16/05/2019 Vlora J... K.... 24,429 E. B 
R 14481 23/02/2019 Durresi F..V.. K.... 43,076 E.P 
R 15336 26/02/2019 Durresi G... SHPK K.... 21,538 K. B 
R 20134 13/03/2019 Durresi G... SHPK K.... 21,759 E. H 
R 104732 28/10/2019 Durresi G... SHPK K.... 22,742 B. N 
R 9216 02/07/2019 Durresi G... SHPK K.... 43,076 R. B 
R 36862 30/04/2019 Durresi G... SHPK K.... 43,318 K. B 
R 25427 29/03/2019 Durresi L.G K.... 21,759 A. D 
R 3316 18/01/2019 Durresi L.G K.... 21,327 L. B 
R 40809 05/11/2019 Durresi L.G K.... 24,429 G. G 
R 119784 12/07/2019 Durresi L.G K.... 59,986 A.V 
R 10302 27/09/2019 Vlora A.O K.... 21,102 E. N 
R 3930 18/04/2019 Vlora A.O K.... 23,094 M.Z 
R 8773 08/07/2019 Vlora E-I. -SHPK K.... 21,019 E.G 
R 125844 22/12/2019 Durresi V. C. & C L.... 29,993 S.T 
R 80225 24/08/2019 Durresi V. C. & C L.... 42,039 K. X 
R 48459 30/05/2019 Durresi V. C. & C L.... 42,640 E. H 
R 114392 22/11/2019 Durresi V. C. & C L.... 56,794 L. B 
R 123253 16/12/2019 Durresi C. N-PERSON  L.... 6,616 E S 
R 77875 08/12/2019 Durresi G. D  L.... 7,707 E K 
R 59063 26/06/2019 Durresi G. D  L.... 12,247 P R 
R 104001 27/10/2019 Durresi G. D  L.... 12,895 K X 
R 116359 29/11/2019 Durresi G. D  L.... 18,221 M K 
R 49554 06/01/2019 Durresi L. D K.... 14,806 M. Z 
R 125593 21/12/2019 Durresi A. I L.... 22,054 N.H 
R 116514 28/11/2019 Durresi FS. I L.... 22,777 E. S 
R 6267 29/01/2019 Durresi P.L-SHPK K... 50,074 E. N 
R 65949 07/12/2019 Durresi I. L L.... 137,760 O. H 
R 95897 10/07/2019 Durresi A. S L.... 26,253 O. H 

TOTAL 2019 982,000  
VITI  2020 

R 8714 20/09/2020 Vlora A./V J... 3,028 S. S 
R 5378 27/06/2020 Vlora A./V J... 4,717 A.N 
R 94501 17/10/2020 Durresi D... K.... 169,418 T. S 
R 3074 31/03/2020 Vlora R.... J... 34,600 A. H 
R 47017 14/06/2020 Durresi V. C & C L.... 10,503 S. E 
R 34797 09/05/2020 Durresi V. C & C L.... 4,347 E. B 
R 59579 16/07/2020 Durresi V. C & C L.... 65,652 L.B 
R 56085 08/07/2020 Durresi V. C & C L.... 10,942 J. S 
R 26624 20/03/2020 Durresi V. C & C L.... 4,861 M. K 
R 38536 21/05/2020 Durresi V. C & C L.... 34,182 H. M 
R 92102 12/10/2020 Durresi V. C & C L.... 67,880 J. S 
R 16908 22/02/2020 Durresi V. C & C L.... 84,416 R. K 
R 27799 28/03/2020 Durresi V. C & C L.... 28,279 E. K 
R 32570 28/04/2020 Durresi V. C & C L.... 60,208 R.K 
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R 120487 17/12/2020 Durresi V. C & C L.... 28,519 H.M 
R 47017 14/06/2020 Durresi V. C & C L.... 32,425 S.E 
R 81566 17/09/2020 Durresi V. C & C L.... 3,772 E. K 
R 57589 11/07/2020 Durresi L. G K.... 32,826 A.B 
R 110397 23/11/2020 Durresi L. G K.... 30,338 E. S 
R 51524 26/06/2020 Durresi L. G K.... 16,412 L.X 
R 1480 13/02/2020 Vlora J... K.... 28,139 E. K 
R 3278 21/04/2020 Vlora J.... K.... 30,104 E.P 
R 69476 09/08/2020 Durresi G..    SHPK K.... 28,558 F. G 
R 36376 14/05/2020 Durresi G..    SHPK K.... 56,904 G. G 
R 28561 02/04/2020 Durresi G..    SHPK K.... 30,196 D. H 
R 367 18/01/2020 Fier A. M K.... 56,112 E.D 
R 100704 11/03/2020 Durresi MA J... 2,555 S. T 
R 6229 25/01/2020 Durresi M J... 5,260 A. D 
R 3233 19/09/2020 Shkodra A. H  K.... 45,923 O.V 
R 982 11/03/2020 Shkodra A. H K.... 28,083 E.D 
R 7180 07/08/2020 Vlora T. P  L... 6,247 Jeshil 
R 91329 10/10/2020 Durresi G.DI L... 6,252 A. N 
R 27552 26/03/2020 Durresi I. P   L... 7,942 F.G 
R 96265 21/10/2020 Durresi I. P   L... 2,325 J. T 
R 60207 17/07/2020 Durresi I. P   L... 19,745 E. G 
R 58268 13/07/2020 Durresi N- N - SHPK L... 19,278 A.S 
R 31264 21/04/2020 Durresi C.. T. -SHPK L... 4,261 I. C 
R 12535 10/02/2020 Durresi C..T. -SHPK L... 3,078 E.D 
R 8786 22/09/2020 Vlora A...C.-  L... 9,962 A. B 
R 24358 11/03/2020 Durresi M... - L K.... 4,860 M. Z 
R 48503 18/06/2020 Durresi I.L - P.FIZIK L... 92,365 A. N 
R 30914 20/04/2020 Durresi I.L - P.FIZIK L... 8,027 R.B 
R 29332 08/04/2020 Durresi I.L - P.FIZIK L... 7,215 E. S 
R 32776 29/04/2020 Durresi I.L - P.FIZIK L... 2,665 E. M 
R 80216 14/09/2020 Durresi I.L - P.FIZIK L... 5,726 R. Z 
R 28035 30/03/2020 Durresi I.L - P.FIZIK L... 3,422 S.E 
R 69534 09/08/2020 Durresi I.L - P.FIZIK L... 9,281 S.T 
R 96113 21/10/2020 Durresi I.L - P.FIZIK L... 5,109 R. Z 
R 23430 08/03/2020 Durresi I.L - P.FIZIK L... 8,135 J.S 
R 56227 08/07/2020 Durresi I.L - P.FIZIK L... 3,089 R.K 
R 13653 13/02/2020 Durresi I. R. L... 3,859 K.X 
R 96446 22/10/2020 Durresi I. R. L... 6,670 A.N 
R 3951 22/05/2020 Vlora T.& B-. -SHPK K....  16,548 E.S 
R 25897 17/03/2020 Durresi T... K.... 5,302 A. N 

TOTAL 2020 1,304,000  
TOTAL 2019 & 2020 2,286,000  

 
ANEKSI NR.14 

NR DAV DATE DOGANA  SUBJEKTI NIPT DETYRIMI/ 
SHMANGUR 

DOG/ 
PËRGJEGJËS 

VITI 2019 
R 90600 24/09/2019 Durresi C.... K.... 38,718 Jeshil 
R 15496 08/10/2019 Kapshtica C.... K.... 23,689 Jeshil 
R 87992 17/09/2019 Durresi C.... K.... 11,097 Jeshil 
R 99286 15/10/2019 Durresi C.... K.... 9,488 Jeshil 
R 17567 06/11/2019 Kapshtica C.... K.... 4,296 Jeshil 

TOTAL 2019 87,000  
VITI 2020 

R 11456 27/07/2020 Kapshtica C.... K.... 30,742 Jeshil 
R 6578 05/05/2020 Kapshtica C.... K.... 35,273 Jeshil 
R 11064 21/07/2020 Kapshtica C.... K.... 20,181 Jeshil 
R 7737 25/05/2020 Kapshtica E....  SHPK J... 3,266 D.H 
R 8309 04/06/2020 Kapshtica E....  SHPK J... 4,192 A. Ko 
R 8122 01/06/2020 Kapshtica E....  SHPK J... 5,322 E.S 
R 7463 20/05/2020 Kapshtica E....  SHPK J... 3,790 A.K 
R 7318 18/05/2020 Kapshtica E....  SHPK J... 4,141 E.S 
R 7142 14/05/2020 Kapshtica C.... K.... 4,682 Jeshil 

TOTAL 2019 112,000  
TOTAL 2019& 2020 199,000  

 
ANEKSI NR.15 
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NR DAV DATE DOGANA  SUBJEKTI NIPT DETYRIMI/ 
SHMANGUR 

DOG/ 
PËRGJEGJËS 

VITI  2019 
R 11803 08/08/2019 Kapshtica E....  SHPK J... 13,575 Jeshil 
R 12063 13/08/2019 Kapshtica E....  SHPK J... 13,794 Jeshil 
R 17365 04/11/2019 Kapshtica E....  SHPK J... 3,224 - 
R 266 14/01/2019 Kakavia A. G – P. F L.... 5,390 O. V 
R 6731 06/05/2019 Kakavia A. G - P. F L.... 5,685 R. Z 
R 112850 19/11/2019 Durresi ALB F-SHPK L.... 45,021 O.V 
R 112850 19/11/2019 Durresi ALB F-SHPK L.... 14,790 O. V 
R 13396 06/09/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 49,947 B. K 
R 12816 28/08/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 70,649 H.M 
R 12583 24/08/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 52,957 M. H 
R 18300 19/11/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 28,471 K. X 
R 16534 22/10/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 48,766 E.K 
R 12399 21/08/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 58,416 M. H 
R 220 11/01/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 39,810 E. N 
R 17076 30/10/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 35,681 H. M 
R 9442 29/06/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 41,675 L. B 
R 17509 05/11/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 35,168 A. N 
R 18094 15/11/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 17,748 S. S 
R 20233 24/12/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 26,553 I. C 
R 12217 17/08/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 69,014 R. B 
R 17918 12/11/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 34,461 A.V 
R 8601 15/06/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 73,107 R..Z 
R 9238 26/06/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 52,976 A. K 
R 20037 20/12/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 26,788 A.S 
R 19586 13/12/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 20,333 M. K 
R 9656 03/07/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 57,214 A.S 
R 14358 20/09/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 47,392 G.G 
R 18754 22/11/2019 Kakavia S... - shpk L.... 13,804 E. S 
R 14586 24/09/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 52,873 E. D 
R 15525 08/10/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 40,619 P. R 
R 13852 13/09/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 56,097 M. Z 
R 16036 15/10/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 33,204 E.H 
R 19012 03/12/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 28,456 A.D 
R 18853 29/11/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 78,683 A. B 
R 18494 22/11/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 17,142 E. S 
R 11096 27/07/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 74,503 A. V 
R 11544 03/08/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 57,753 G. G 
R 10424 17/07/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 57,577 K. X 
R 2190 22/02/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 37,766 S. S 
R 1816 15/02/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 35,896 M. Z 
R 5247 16/04/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 135,367 S.S 
R 6032 01/05/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 141,504 A.B 
R 19807 17/12/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 18,010 B. K 
R 19171 06/12/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 24,935 R. B 
R 8134 07/06/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 51,740 A. K 
R 6570 11/05/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 86,702 E. N 
R 11977 10/08/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 117,417 R.B 
R 5763 24/04/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 139,940 O. V 
R 5461 19/04/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 52,838 M.Z 
R 352 15/01/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 70,024 K. X 
R 4622 05/04/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 76,610 K. B 
R 20388 28/12/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 15,746 P. R 
R 3220 13/03/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 71,321 E.S 
 R 5040 12/04/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 45,213 K. X 
R 11226 30/07/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 42,741 E. G 
R 11740 07/08/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 27,617 O. V 
R 12399 21/08/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 16,378 M. H 
R 18836 29/11/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 14,376 M. H 
R 7789 31/05/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 67,277 A. V 
R 4009 27/03/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 72,621 L.B 
R 7335 24/05/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 56,735 G.G 
R 12217 17/08/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 28,902 R. B 
R 12583 24/08/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 14,130 M. H 
R 220 11/01/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 11,848 E.N 
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R 3220 13/03/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 4,533 E.S 
R 16534 22/10/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 9,085 E. K 
R 19586 13/12/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 11,394 M.K 
R 14358 20/09/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 10,068 G. G 
R 19807 17/12/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 12,718 B. K 
R 1456 08/02/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 26,683 E.P 
R 14586 24/09/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 8,250 E. D 
R 20388 28/12/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 9,263 P. R 
R 18094 15/11/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 18,118 S. S 
R 15042 01/10/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 7,400 A. S 
R 17918 12/11/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 12,128 A. V 
R 220 11/01/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 13,270 E. N 
R 2822 06/03/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 21,381 E. B 
R 9442 29/06/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 14,127 L. B 
R 11226 30/07/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 12,716 E. G 
R 9238 26/06/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 11,772 A.K 
R 11096 27/07/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 11,068 A. V 
R 9656 03/07/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 9,418 A. S 
R 11740 07/08/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 10,510 O.V 
R 11977 10/08/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 9,342 R. B 
R 11544 03/08/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 4,710 G. G 
R 10424 17/07/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 22,607 K. X 
R 13852 13/09/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 6,594 M.Z 
R 18679 26/11/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 9,983 R. G 
R 20037 20/12/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 5,513 A.S 
R 19012 03/12/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 4,437 A. D 
R 18836 29/11/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 8,874 M. H 
R 18494 22/11/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 8,652 E. S 
R 17509 05/11/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 6,594 A.N 
R 17076 30/10/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 5,495 H. M 
R 18300 19/11/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 5,546 K. X 
R 12816 28/08/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 3,503 H.M 
R 15525 08/10/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 3,297 P. R 
R 16036 15/10/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 3,077 E. H 
R 19171 06/12/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 6,175 R.B 
R 20233 24/12/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 6,175 I.C 
R 18679 26/11/2019 Kapshtica S... - shpk L.... 33,943 R.G 
R 9080 14/06/2019 Kakavia C... K.... 241,571 Jeshil 
R 12160 02/08/2019 Kakavia C... K.... 172,372 Jeshil 
R 9077 14/06/2019 Kakavia C... K.... 118,667 Jeshil 
R 61958 03/07/2019 Durresi C... K.... 133,495 Jeshil 
R 19993 20/12/2019 Kapshtica C... K.... 16,540 Jeshil 
R 18331 20/11/2019 Kapshtica C... K.... 5,177 Jeshil 
R 48216 30/05/2019 Durresi C... K.... 35,494 Jeshil 
R 13147 20/08/2019 Kakavia C... K.... 102,528 Jeshil 
R 11552 24/07/2019 Kakavia C... K.... 228,894 Jeshil 
 R12508 23/08/2019 Kapshtica C... K.... 87,274 Jeshil 
R 11244 19/07/2019 Kakavia C... K.... 169,022 Jeshil 
R 17018 29/10/2019 Kapshtica C... K.... 39,388 Jeshil 
R 17567 06/11/2019 Kapshtica C... K.... 39,756 Jeshil 
R 18217 18/11/2019 Kapshtica C... K.... 39,755 Jeshil 
R 42085 15/05/2019 Durresi C... K.... 102,855 Jeshil 
R 11766 07/08/2019 Kapshtica C... K.... 68,882 Jeshil 
R 87992 17/09/2019 Durresi C... K.... 82,006 Jeshil 
R 99286 15/10/2019 Durresi C... K.... 40,853 Jeshil 
R 90600 24/09/2019 Durresi C... K.... 81,518 Jeshil 
R 82898 03/09/2019 Durresi C... K.... 121,304 Jeshil 
R 101833 21/10/2019 Durresi C... K.... 63,375 Jeshil 
R 15496 08/10/2019 Kapshtica C... K.... 20,881 Jeshil 
R 10542 08/07/2019 Kakavia C... K.... 166,726 Jeshil 
R 8359 11/06/2019 Kapshtica C... K.... 32,492 Jeshil 
R 32516 17/04/2019 Durresi C... K.... 77,961 E.N 
R 163 09/01/2019 Kapshtica C... K.... 26,797 Jeshil 
R 19221 07/12/2019 Kapshtica C... K.... 5,097 Jeshil 
R 19399 11/12/2019 Kapshtica C... K.... 6,861 Jeshil 
R 13710 21/02/2019 Durresi C... K.... 28,717 Jeshil 
R 1065 31/01/2019 Kapshtica C... K.... 73,934 Jeshil 
R 19993 20/12/2019 Kapshtica C... K.... 5,881 Jeshil 
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R 19752 17/12/2019 Kapshtica C... K.... 4,117 Jeshil 
R 18637 26/11/2019 Kapshtica C... K.... 5,719 Jeshil 
R 17728 08/11/2019 Kapshtica C... K.... 3,944 Jeshil 
R 17567 06/11/2019 Kapshtica C... K.... 3,328 Jeshil 
R 18496 22/11/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 43,138 Jeshil 
R 19388 10/12/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 91,890 Jeshil 
R 5668 23/04/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 68,937 L.D 
R 6303 07/05/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 54,287 E.N 
R 9181 25/06/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 91,727 Jeshil 
R 14143 17/09/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 53,733 Jeshil 
R 15047 01/10/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 53,733 Jeshil 
R 18096 15/11/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 48,807 Jeshil 
R 16539 22/10/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 37,932 Jeshil 
R 15524 08/10/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 20,588 Jeshil 
R 12744 27/08/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 64,080 Jeshil 
R 13616 10/09/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 98,184 Jeshil 
R 12543 23/08/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 70,284 Jeshil 
R 14588 24/09/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 91,546 Jeshil 
R 9383 28/06/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 67,486 Jeshil 
R 9558 02/07/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 76,644 Jeshil 
R 982 29/01/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 64,870 E.B 
R 146 08/01/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 72,008 R.D 
R 146 08/01/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 33,220 R.D 
R 5246 16/04/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 63,171 O.H 
R 12952 30/08/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 35,762 Jeshil 
R 144 08/01/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 46,653 A.D 
R 10209 13/07/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 60,834 Jeshil 
R 339 15/01/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 55,435 K. X 
R 16539 22/10/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 10,550 Jeshil 
R 10606 19/07/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 82,911 Jeshil 
R 11920 09/08/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 68,955 Jeshil 
R 3576 19/03/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 70,515 M.Z 
R 5477 19/04/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 50,136 A.S 
R 16037 15/10/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 73,447 Jeshil 
R 17516 05/11/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 73,447 Jeshil 
R 19596 13/12/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 67,141 Jeshil 
R 16283 18/10/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 58,857 Jeshil 
R 17744 08/11/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 59,407 Jeshil 
R 19175 06/12/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 59,055 Jeshil 
R 12348 20/08/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 128,695 Jeshil 
R 14359 20/09/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 85,606 Jeshil 
R 18297 19/11/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 72,407 Jeshil 
R 8022 05/06/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 73,041 O.V 
R 20043 20/12/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 65,916 Jeshil 
R 17915 12/11/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 4,141 Jeshil 
R 8360 11/06/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 56,410 Jeshil 
R 18681 26/11/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 64,292 Jeshil 
R 17069 30/10/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 89,531 Jeshil 
R 19013 03/12/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 49,842 Jeshil 
R 14802 27/09/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 74,737 Jeshil 
R 15524 08/10/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 87,187 Jeshil 
R 13398 06/09/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 72,808 Jeshil 
R 20244 24/12/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 85,102 Jeshil 
R 19808 17/12/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 84,818 Jeshil 
R 14588 24/09/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 10,844 Jeshil 
R 3198 13/03/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 49,109 O.V 
R 6925 17/05/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 47,526 E.D 
R 13851 13/09/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 41,032 Jeshil 
R 9812 06/07/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 59,485 Jeshil 
R 15047 01/10/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 6,301 Jeshil 
R 2978 08/03/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 43,155 A.S 
R 11229 30/07/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 87,484 Jeshil 
R 4611 05/04/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 31,102 A.S 
R 4876 10/04/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 8,679 R. D 
R 7187 22/05/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 45,651 A.V 
R 14802 27/09/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 16,633 Jeshil 
R 614 22/01/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 52,379 R.B 
R 524 19/01/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 25,696 M.Z 
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R 20244 24/12/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 45,577 Jeshil 
R 19808 17/12/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 30,655 Jeshil 
R 2565 01/03/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 35,896 E. P 
R 17915 12/11/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 9,466 Jeshil 
R 814 25/01/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 34,982 A.D 
R 5035 12/04/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 31,134 E.D 
R 1820 15/02/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 28,986 A. N 
R 18496 22/11/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 12,867 Jeshil 
R 2237 23/02/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 29,166 E. B 
R 28 04/01/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 32,823 M. Z 
R 20043 20/12/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 15,879 Jeshil 
R 2237 23/02/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 48,221 E. B 
R 814 25/01/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 38,448 A. D 
R 8163 07/06/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 22,647 Jeshil 
R 1443 08/02/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 44,870 A. N 
R 1138 01/02/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 37,026 B. N 
R 2021 19/02/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 33,653 I. M 
R 6699 14/05/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 38,865 E.l N 
R 6035 01/05/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 37,602 E. N 
R 7532 28/05/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 37,014 K. B 
 R 7796 31/05/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 33,313 A.V 
R 4876 10/04/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 14,665 R. D 
R 11045 26/07/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 36,795 Jeshil 
R 8163 07/06/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 36,789 Jeshil 
R 8950 21/06/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 36,789 Jeshil 
R 8830 19/06/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 23,913 Jeshil 
R 18840 29/11/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 22,185 Jeshil 
R 524 19/01/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 37,248 M. Z 
R 28 04/01/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 37,299 M. Z 
R 2565 01/03/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 29,914 E. P 
R 1820 15/02/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 21,687 A.N 
R 1443 08/02/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 18,696 A. N 
R 1138 01/02/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 14,810 B. N 
R 3198 13/03/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 15,110 O. V 
R 982 29/01/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 14,810 E. B 
R 2021 19/02/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 5,609 I.M 
R 5477 19/04/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 24,441 A. S 
R 5246 16/04/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 22,561 O. H 
R 6925 17/05/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 11,104 E.D 
R 5035 12/04/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 9,401 E.D 
R 7187 22/05/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 9,254 A. V 
R 6303 07/05/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 7,403 E. N 
R 7532 28/05/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 7,403 K. B 
R 7796 31/05/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 7,403 A. V 
R 6699 14/05/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 5,552 E. N 
R 6035 01/05/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 5,264 E. N 
R 10606 19/07/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 25,757 Jeshil 
R 10209 13/07/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 18,398 Jeshil 
R 9181 25/06/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 16,555 Jeshil 
R 9812 06/07/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 16,558 Jeshil 
R 8360 11/06/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 14,716 Jeshil 
R 8022 05/06/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 14,806 O.V 
R 11045 26/07/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 12,878 Jeshil 
R 8830 19/06/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 12,876 Jeshil 
R 9383 28/06/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 12,876 Jeshil 
R 9558 02/07/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 7,579 Jeshil 
R 11730 07/08/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 36,492 Jeshil 
R 11920 09/08/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 36,492 Jeshil 
R 12744 27/08/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 25,544 Jeshil 
R 12543 23/08/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 14,597 Jeshil 
R 13398 06/09/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 14,654 Jeshil 
R 13851 13/09/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 10,991 Jeshil 
R 14143 17/09/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 5,495 Jeshil 
R 14359 20/09/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 5,495 Jeshil 
R 18840 29/11/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 9,244 Jeshil 
R 17744 08/11/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 7,395 Jeshil 
R 18096 15/11/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 3,919 Jeshil 
R 19388 10/12/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 22,054 Jeshil 
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R 19596 13/12/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 11,027 Jeshil 
R 19175 06/12/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 9,189 Jeshil 
R 4611 05/04/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 9,353 A.S 
R 8950 21/06/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 3,973 Jeshil 
R 5668 23/04/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 3,753 L.D 
R 17069 30/10/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 3,590 Jeshil 
R 16283 18/10/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 6,191 Jeshil 
R 12076 13/08/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 4,306 Jeshil 
R 6119 03/05/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 34,308 M.Z 
R 6119 03/05/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 11,130 M.Z 
R 12076 13/08/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 72,984 Jeshil 
R 15527 08/10/2019 Kapshtica S- F - SHPK L.... 29,453 Jeshil 

TOTAL 2019 11,273,000  
VITI  2020 

R 16431 21/10/2020 Kakavia A.G – P.F L.... 19,029 R.K 
R 16990 20/10/2020 Kapshtica C…. K…. 17,863 Jeshil 
R 16840 17/10/2020 Kapshtica C…. K…. 21,833 Jeshil 
R 18362 10/11/2020 Kapshtica C…. K…. 54,727 Jeshil 
R 74013 26/08/2020 Durresi C…. K…. 86,458 Jeshil 
R 1265 27/01/2020 Kapshtica E….  SHPK J… 1,958 BLU 
R 8703 11/06/2020 Kapshtica E….  SHPK J… 6,714 BLU/E. K 
R 2344 14/02/2020 Kapshtica E….  SHPK J… 4,690 BLU 
R 4535 23/03/2020 Kapshtica E….  SHPK J… 6,628 BLU/A. C 
R 4762 27/03/2020 Kapshtica E….  SHPK J… 6,223 BLU/E. X 
R 2695 20/02/2020 Kapshtica E….  SHPK J… 4,397 BLU/M. Z 
R 4762 27/03/2020 Kapshtica E….  SHPK J… 3,535 BLU/E.X 
R 3659 06/03/2020 Kapshtica E….  SHPK J… 4,978 BLU/J. T 
R 15435 28/09/2020 Kapshtica A. F.-SHPK L.... 18,524 K.S 
R 15214 24/09/2020 Kapshtica A.F.-SHPK L.... 29,270 A. S 
 R 15917 05/10/2020 Kapshtica A. F-SHPK L.... 8,686 E.M 
R 18840 26/02/2020 Durresi A.S  J… 41,505 A. K 
R 24229 10/03/2020 Durresi A.S J… 41,456 BLU/M. Z 
R 3296 29/02/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 17,709 Jeshil 
R 4987 01/04/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 93,205 Jeshil 
R 912 21/01/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 34,325 Jeshil 
R 1960 07/02/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 38,935 Jeshil 
R 10175 07/07/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 53,118 Jeshil 
R 10612 14/07/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 20,292 Jeshil 
R 16003 06/10/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 89,316 Jeshil 
R 19766 18/12/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 83,180 Jeshil 
R 19300 09/12/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 68,327 Jeshil 
R 19970 22/12/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 59,414 Jeshil 
R 2847 22/02/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 46,996 Jeshil 
R 3012 25/02/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 39,961 Jeshil 
R 603 15/01/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 4,165 Jeshil 
R 2382 14/02/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 53,029 Jeshil 
R 1782 04/02/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 53,213 Jeshil 
R 1128 24/01/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 48,952 Jeshil 
R 324 10/01/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 18,777 Jeshil 
R 752 17/01/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 65,756 Jeshil 
R 1782 04/02/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 23,015 Jeshil 
R 1960 07/02/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 22,350 Jeshil 
R 2574 18/02/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 18,320 Jeshil 
R 2382 14/02/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 13,923 Jeshil 
R 1620 01/02/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 10,959 Jeshil 
R 30 03/01/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 9,189 Jeshil 
R 3845 10/03/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 26,610 Jeshil 
R 3845 10/03/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 86,753 Jeshil 
R 3708 07/03/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 9,255 Jeshil 
R 1128 24/01/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 24,768 Jeshil 
R 3708 07/03/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 46,396 Jeshil 
R 3508 04/03/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 97,093 Jeshil 
R 1620 01/02/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 16,561 Jeshil 
R 2144 11/02/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 71,138 Jeshil 
R 2574 18/02/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 27,284 Jeshil 
R 912 21/01/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 4,859 Jeshil 
R 603 15/01/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 48,036 Jeshil 
R 752 17/01/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 43,472 Jeshil 
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R 5231 07/04/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 68,597 Jeshil 
R 6470 02/05/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 65,330 Jeshil 
R 5231 07/04/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 52,917 Jeshil 
R 4987 01/04/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 49,148 Jeshil 
R 9811 30/06/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 37,921 Jeshil 
R 5569 14/04/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 39,198 Jeshil 
R 7813 26/05/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 36,183 Jeshil 
R 8983 16/06/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 27,974 Jeshil 
R 6064 24/04/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 26,132 Jeshil 
R 8804 12/06/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 22,379 Jeshil 
R 6795 08/05/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 21,611 Jeshil 
R 6568 05/05/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 21,298 Jeshil 
R 7211 15/05/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 16,054 Jeshil 
R 7622 22/05/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 15,436 Jeshil 
R 9219 19/06/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 12,433 Jeshil 
R 7425 19/05/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 9,879 Jeshil 
R 9388 23/06/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 9,325 Jeshil 
R 9606 26/06/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 9,325 Jeshil 
R 8024 29/05/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 6,175 Jeshil 
R 8275 03/06/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 6,175 Jeshil 
R 6985 12/05/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 3,952 Jeshil 
R 10056 04/07/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 12,433 Jeshil 
R 10484 11/07/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 12,434 Jeshil 
R 10923 18/07/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 12,434 Jeshil 
R 11339 24/07/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 12,434 Jeshil 
R 11858 01/08/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 12,434 Jeshil 
R 13376 28/08/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 12,395 Jeshil 
R 10175 07/07/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 9,326 Jeshil 
R 10612 14/07/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 9,326 Jeshil 
R 12217 07/08/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 9,296 Jeshil 
R 11067 21/07/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 6,217 Jeshil 
R 11508 28/07/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 6,217 Jeshil 
R 11981 04/08/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 6,217 Jeshil 
R 12405 11/08/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 6,198 Jeshil 
R 12787 18/08/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 6,198 Jeshil 
R 12946 21/08/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 6,198 Jeshil 
R 13134 25/08/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 6,198 Jeshil 
R 13796 04/09/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 49,580 Jeshil 
R 17720 30/10/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 24,810 Jeshil 
R 13559 01/09/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 21,691 Jeshil 
R 17020 20/10/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 21,089 Jeshil 
R 15519 29/09/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 17,497 Jeshil 
R 16503 13/10/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 15,506 Jeshil 
R 17256 23/10/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 15,506 Jeshil 
R 14539 15/09/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 12,409 Jeshil 
R 16003 06/10/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 6,823 Jeshil 
R 17455 27/10/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 6,823 Jeshil 
R 14102 09/09/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 6,205 Jeshil 
R 14349 12/09/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 6,205 Jeshil 
R 14790 18/09/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 6,205 Jeshil 
R 15289 25/09/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 6,205 Jeshil 
R 16284 09/10/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 6,203 Jeshil 
R 15775 02/10/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 6,205 K.X 
R 19766 18/12/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 74,268 Jeshil 
R 19970 22/12/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 61,890 Jeshil 
R 17903 03/11/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 49,620 Jeshil 
R 18229 07/11/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 43,376 Jeshil 
R 18519 28/11/2020 Kakavia S- F - SHPK L.... 25,406 Jeshil 
R 18969 04/12/2020 Kakavia S- F - SHPK L.... 13,632 Jeshil 
R 18840 17/11/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 11,773 Jeshil 
R 19579 15/12/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 9,902 Jeshil 
R 19300 09/12/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 9,284 Jeshil 
R 18433 11/11/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 6,816 Jeshil 
R 18667 14/11/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 6,816 Jeshil 
R 18000 21/11/2020 Kakavia S- F - SHPK L.... 6,197 Jeshil 
R 18240 25/11/2020 Kakavia S- F - SHPK L.... 6,197 Jeshil 
R 19401 11/12/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 6,189 Jeshil 
R 6985 12/05/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 32,453 Jeshil 
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R 14102 09/09/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 38,096 Jeshil 
R 9388 23/06/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 42,272 Jeshil 
R 14539 15/09/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 55,890 Jeshil 
R 7813 26/05/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 33,120 Jeshil 
R 30 03/01/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 54,154 Jeshil 
R 17256 23/10/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 27,415 Jeshil 
R 11339 24/07/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 36,556 Jeshil 
R 15030 22/09/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 73,446 Jeshil 
R 11508 28/07/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 26,783 Jeshil 
R 15775 02/10/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 34,001 K.X 
R 17455 27/10/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 57,634 Jeshil 
R 10923 18/07/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 54,710 Jeshil 
R 12405 11/08/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 64,826 Jeshil 
R 8654 10/06/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 42,521 Jeshil 
R 14790 18/09/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 52,242 Jeshil 
R 7425 19/05/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 42,579 Jeshil 
R 5569 14/04/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 108,448 Jeshil 
R 12787 18/08/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 82,055 Jeshil 
R 6795 08/05/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 37,368 Jeshil 
R 17720 30/10/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 64,754 Jeshil 
R 6568 05/05/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 73,901 Jeshil 
R 13559 01/09/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 48,341 Jeshil 
R 18969 04/12/2020 Kakavia S- F - SHPK L.... 125,045 Jeshil 
R 13134 25/08/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 66,437 Jeshil 
R 18667 14/11/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 33,213 Jeshil 
R 7211 15/05/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 33,688 Jeshil 
R 8275 03/06/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 54,089 Jeshil 
R 10056 04/07/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 72,609 Jeshil 
R 15289 25/09/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 90,586 Jeshil 
 R 11067 21/07/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 67,765 Jeshil 
R 16284 09/10/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 57,907 Jeshil 
R 324 10/01/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 50,291 Jeshil 
R 14349 12/09/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 50,753 Jeshil 
R 10484 11/07/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 84,551 Jeshil 
R 9811 30/06/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 86,335 Jeshil 
R 18433 11/11/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 74,730 Jeshil 
R 12217 07/08/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 66,189 Jeshil 
R 13796 04/09/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 48,712 Jeshil 
R 17020 20/10/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 75,795 Jeshil 
R 8983 16/06/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 74,389 Jeshil 
R 12652 14/08/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 78,089 Jeshil 
R 12946 21/08/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 78,089 Jeshil 
R 18840 17/11/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 78,076 Jeshil 
R 11981 04/08/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 54,212 Jeshil 
R 18519 28/11/2020 Kakavia S- F - SHPK L.... 54,033 Jeshil 
R 7622 22/05/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 38,282 Jeshil 
R 11858 01/08/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 69,257 Jeshil 
R 15519 29/09/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 114,783 Jeshil 
R 13376 28/08/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 53,175 Jeshil 
R 8804 12/06/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 87,280 Jeshil 
R 9219 19/06/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 52,965 Jeshil 
R 6470 02/05/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 15,810 Jeshil 
R 9606 26/06/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 73,355 Jeshil 
R 16503 13/10/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 101,969 Jeshil 
R 18240 25/11/2020 Kakavia S- F - SHPK L.... 71,879 Jeshil 
R 6064 24/04/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 22,082 Jeshil 
R 18229 07/11/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 47,837 Jeshil 
R 17903 03/11/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 66,987 Jeshil 
R 8024 29/05/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 59,522 Jeshil 
R 18000 21/11/2020 Kakavia S- F - SHPK L.... 65,683 Jeshil 
R 19401 11/12/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 50,626 Jeshil 
R 19579 15/12/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 57,162 Jeshil 
R 20238 29/12/2020 Kapshtica S- F - SHPK L.... 62,509 Jeshil 
R 1413 31/01/2020 Kakavia S… - shpk L.... 16,195 R. K 
R 412 11/01/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 14,598 J. S 
R 601 15/01/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 13,809 E. D 
R 10613 14/07/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 39,361 E. K 
R 1129 24/01/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 33,652 P.R 
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R 285 09/01/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 28,105 I. C 
R 8982 16/06/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 9,698 R. B 
R 16764 16/10/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 23,445 R.B 
R 3712 07/03/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 19,987 N. H 
R 913 21/01/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 32,586 A. V 
R 1377 28/01/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 16,293 S. E 
R 8277 03/06/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 37,788 J.S 
R 19 04/01/2020 Kakavia S… - shpk L.... 34,698 B. N 
R 14543 15/09/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 23,483 A. S 
R 18518 28/11/2020 Kakavia S… - shpk L.... 26,338 G. G 
R 8025 29/05/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 25,044 S.T 
R 15771 02/10/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 21,815 A. V 
R 16002 06/10/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 32,526 B. K 
R 8806 12/06/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 10,742 R. K 
R 3526 04/03/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 23,390 A.V 
R 6063 24/04/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 28,191 H.M 
R 11857 01/08/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 25,365 S.E 
R 7427 19/05/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 49,643 B. D 
R 14122 09/09/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 48,767 E. K 
R 7623 22/05/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 45,815 H.M 
R 20107 24/12/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 15,581 A.N 
R 6791 08/05/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 43,345 K. X 
R 13558 01/09/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 23,551 R. K 
R 3846 10/03/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 28,279 I. C 
R 12407 11/08/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 31,354 R. K 
R 9622 26/06/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 31,779 R.B 
R 6567 05/05/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 50,051 M. H 
R 2846 22/02/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 19,052 R.K 
R 7343 18/05/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 44,012 E.B 
R 17900 03/11/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 23,155 E. K 
R 18838 17/11/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 8,060 R. D 
R 9806 30/06/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 33,748 A. B 
R 16281 09/10/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 21,034 L. B 
R 5564 14/04/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 18,815 F. G 
R 10055 04/07/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 29,824 E. K 
R 10173 07/07/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 28,051 A.S 
R 14350 12/09/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 31,494 B. K 
R 20031 23/12/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 7,308 E.B 
R 7215 15/05/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 54,953 R.M 
R 4942 31/03/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 20,603 A.V 
R 15032 22/09/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 19,507 O. V 
R 5416 10/04/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 32,398 A.B 
R 7811 26/05/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 45,049 E. D 
R 1619 01/02/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 6,473 M. H 
R 18033 04/11/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 17,749 M. H 
R 12534 12/08/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 31,012 F.G 
R 275 11/01/2020 Kakavia S… - shpk L.... 31,271 S. T 
R 11513 28/07/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 46,598 F.G 
R 18435 11/11/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 16,507 K.S 
R 13795 04/09/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 24,393 R.K 
R 9396 23/06/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 33,405 A. S 
R 2380 14/02/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 15,213 P. R 
R 2055 10/02/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 15,169 K. X 
R 2999 25/02/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 15,403 H.M 
R 18965 04/12/2020 Kakavia S… - shpk L.... 20,716 M.H 
R 6984 12/05/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 32,577 A. S 
R 3712 07/03/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 13,771 N.H 
R 12947 21/08/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 44,429 E.K 
R 18668 14/11/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 29,818 R. D 
R 15518 29/09/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 18,316 I. C 
R 11982 04/08/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 35,959 E.G 
R 5233 07/04/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 31,343 S. T 
R 11709 30/07/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 43,688 B. D 
R 2583 18/02/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 14,949 E.P 
R 19969 22/12/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 18,181 S.T 
R 13135 25/08/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 48,504 E.M 
R 12788 18/08/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 26,610 L. X 
R 10806 16/07/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 33,721 K. X 
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R 12135 06/08/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 44,354 E.B 
R 17257 23/10/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 55,421 K. X 
R 12653 14/08/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 20,452 A. N 
R 16778 16/10/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 23,788 R B 
R  9956 02/07/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 23,797 A.V 
R 5931 22/04/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 23,237 E. D 
R 10483 11/07/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 36,645 K. S 
R 11066 21/07/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 25,395 B. D 
R 17998 21/11/2020 Kakavia S… - shpk L.... 8,968 A. B 
R 8652 10/06/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 33,644 K. X 
R 18243 25/11/2020 Kakavia S… - shpk L.... 9,622 M.K 
R 13384 28/08/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 64,256 R.M 
R 11338 24/07/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 21,665 J.S 
R 17722 30/10/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 18,340 E.M 
R 12212 07/08/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 17,670 E.B 
R 17014 20/10/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 32,422 E. K 
R 20235 29/12/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 10,130 A. B 
R 3297 29/02/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 14,465 M. H 
R 72 07/01/2020 Kakavia S… - shpk L.... 12,786 L. D 
R 162 09/01/2020 Kakavia S… - shpk L.... 12,713 G. G 
R 8025 29/05/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 10,892 S.T 
R 456 15/01/2020 Kakavia S… - shpk L.... 9,693 A. D 
R 17998 21/11/2020 Kakavia S… - shpk L.... 16,731 A. B 
R 20031 23/12/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 51,795 E. B 
R 10055 04/07/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 18,127 E. K 
R 19796 18/12/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 22,295 H.M 
R 3526 04/03/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 8,793 A. V 
R 2583 18/02/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 14,582 E.P 
R 9956 02/07/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 22,006 A. V 
R 20235 29/12/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 18,938 A. B 
R 17014 20/10/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 26,691 E.K 
R 2380 14/02/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 14,319 P. R 
R 9396 23/06/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 27,004 A. S 
R 19577 15/12/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 24,583 R. B 
R 9622 26/06/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 14,920 R.B 
R 12212 07/08/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 10,709 E. B 
R 11066 21/07/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 5,371 B. D 
R 19969 22/12/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 24,033 S.T 
R 9806 30/06/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 25,662 A. B 
R 2846 22/02/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 10,332 R. K 
R 16281 09/10/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 9,378 L. B 
R 913 21/01/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 21,699 A.V 
R 8806 12/06/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 17,158 R. K 
R 18965 04/12/2020 Kakavia S… - shpk L.... 33,833 M. H 
R 10173 07/07/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 15,533 A. S 
R 7215 15/05/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 11,544 R.M 
R 18243 25/11/2020 Kakavia S… - shpk L.... 14,054 M.K 
R 19577 15/12/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 27,108 R.B 
R 2999 25/02/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 12,721 H.M 
R 13135 25/08/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 12,643 E. M 
R 10346 09/07/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 15,040 E.G 
R 19796 18/12/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 26,439 H.M 
R 20107 24/12/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 28,222 A.N 
R 1619 01/02/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 14,685 M.H 
R 1377 28/01/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 9,790 S.E 
R 9226 19/06/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 19,992 E.S 
R 10806 16/07/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 17,457 K.X 
R 18435 11/11/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 8,923 K.S 
R 6567 05/05/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 5,723 M. H 
R 6984 12/05/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 11,040 A. S 
R 14543 15/09/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 7,594 A. S 
R 12947 21/08/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 34,136 E.K 
R 5564 14/04/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 22,484 F. G 
R 17900 03/11/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 8,783 E. K 
R 18838 17/11/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 17,474 R. D 
R 19301 09/12/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 53,161 R. B 
R 12788 18/08/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 15,171 L. X 
R 18668 14/11/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 31,677 R. D 
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R 15771 02/10/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 30,154 A.V 
 R 14122 09/09/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 12,732 E.K 
R 285 09/01/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 16,220 I. C 
R 412 11/01/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 15,343 J. S 
R 4942 31/03/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 9,436 A.V 
R 601 15/01/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 7,672 E. D 
R 3297 29/02/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 6,595 M.H 
R 3846 10/03/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 3,314 I. C 
R 5931 22/04/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 16,463 E.D 
R 5416 10/04/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 7,056 A. B 
R 7811 26/05/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 6,668 E. D 
R 8277 03/06/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 6,668 J.S 
R 7343 18/05/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 5,557 E. B 
R 6791 08/05/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 3,779 K. X 
R 7427 19/05/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 3,557 B. D 
R 12135 06/08/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 23,873 E. B 
R 12407 11/08/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 12,271 R. K 
R 12534 12/08/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 12,048 F. G 
R 13384 28/08/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 10,040 R.M 
R 10483 11/07/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 7,833 K.S 
R 12653 14/08/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 7,809 A. N 
R 11982 04/08/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 7,610 E. G 
R 11338 24/07/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 6,714 J. S 
R 11404 25/07/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 5,595 E. D 
R 11857 01/08/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 5,595 S.E 
R 11709 30/07/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 3,357 B. D 
R 17722 30/10/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 19,650 E.M 
R 17257 23/10/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 16,747 K.X 
R 16002 06/10/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 9,825 B. K 
R 15518 29/09/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 8,041 I. C 
R 13558 01/09/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 6,693 R.K 
R 13795 04/09/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 5,578 R. K 
R 16778 16/10/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 5,582 R. B 
R 16764 16/10/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 4,019 R. B 
R 15032 22/09/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 3,350 O. V 
R 18033 04/11/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 5,582 M. H 
R 18518 28/11/2020 Kakavia S… - shpk L.... 3,346 G. G 
R 2055 10/02/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 15,388 K. X 
R 6063 24/04/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 10,583 H.M 
R 10921 18/07/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 6,893 K.X 
R 10346 09/07/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 6,252 E. G 
R 6288 21/04/2020 Kakavia S… - shpk L.... 34,494 A. V 
R 6288 21/04/2020 Kakavia S… - shpk L.... 6,272 A.V 
R 19301 09/12/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 10,695 R.B 
R 9226 19/06/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 16,233 K.X 
R 8982 16/06/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 17,754 R. B 
R 8652 10/06/2020 Kapshtica S… - shpk L.... 13,428 K. X 

TOTAL 2020 10,880,000  
TOTAL 2019 & 2020 22,153,000  

 
ANEKSI NR. 16 

NR/ 
 DAV DATE DOGANA SUBJEKTI DETYRIMI/ 

  SHMANGUR 
DOG/ 
 PËRGJEGJËS 

Vlera/ 
Referuese 
Në Euro 

VITI 2019 
R 2375 18/02/2021 Durrës Kont. A.... 59,875 S.S 22600 
R 3137 09/03/2021 Durrës Kont. E. Ç 271,992 A. H 21000 
R 7283 14/05/2021 Durrës Kont. R. 234000 A.K 34100 
R 7948 26/05/2021 Durrës Kont. B. S 220453 E.P 26100 
R 8347 01/06/2021 Durrës Kont. L.I C 180718 E. D 26100 
R 5921 19/04/2021 Durrës Kont. E. X 123366 R. Z 26100 
R 6821 06/05/2021 Durrës Kont. L.S 282674 E.S 22200 
R 9820 19/06/2021 Durrës Kont. A.J 105975 M. Z 9100 
R 10160 24/06/2021 Durrës Kont. L. K 258824 M. Z 25500 
R 10162 24/06/2021 Durrës Kont. A. H 160964 M. Z 13900 
R 10164 24/06/2021 Durrës Kont. A. Q 225852 M.Z 15400 
R 10165 24/06/2021 Durrës Kont. A. S 197354 M.Z 17000 
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R 10166 24/06/2021 Durrës Kont. A. H 50424 M.Z 16000 
R 12274 22/07/2021 Durrës Kont. D-A SHPK 90649 E. S 21000 
R 13275 02/08/2021 Durrës Kont. K. 199792 M. Z 22300 
R 18976 26/10/2021 Durrës Kont. AUTO_A 370672 M.Z 45500 
R 19037 28/10/2021 Durrës Kont. AUTO_A  156950 R. B 14600 
R 1680 08/02/2021 Durrës Kont. P. T 133961 E. P 26100 
R 3492 17/03/2021 Durrës Kont. H.M 57072 E. N 14900 
R 3714 19/03/2021 Durrës Kont. J. P 183684 E. B 32300 
R 3823 19/03/2021 Durrës Kont. A.I M 134869 A. K 26100 
R 3824 19/03/2021 Durrës Kont. E.H 101058 E.H 26100 
R 3882 20/03/2021 Durrës Kont. A.... 81173 A.D 26100 
R 3905 20/03/2021 Durrës Kont. A...... 130674 E. N 26100 
R 4223 25/03/2021 Durrës Kont. E. N 134869 O. H 26100 
R 4233 25/03/2021 Durrës Kont. E. H 152893 E. H 32300 
R 4234 25/03/2021 Durrës Kont. E. H 157528 E. H 29100 
R 4235 25/03/2021 Durrës Kont. E. H 139953 E. D 29100 
R 4717 03/04/2021 Durrës Kont. E. H 135107 R. B 26100 
R 5275 09/04/2021 Durrës Kont. E. H 227724 E. H 38800 
R 5276 09/04/2021 Durrës Kont. A. G 124432 E. P 26100 
R 5871 18/04/2021 Durrës Kont. F. K 148636 A. K 32300 
R 5877 18/04/2021 Durrës Kont. F.K 136488 R. B 26100 
R 5885 18/04/2021 Durrës Kont. F.  S 134556 K. X 26100 
R 5889 18/04/2021 Durrës Kont. E. E 128321 E. H 19100 
R 5891 18/04/2021 Durrës Kont. E. P 115823 E.H 20700 
R 5892 18/04/2021 Durrës Kont. D. TI 70453 A. K 22700 
R 5960 20/04/2021 Durrës Kont. T. - SHPK 248762 B. N 31700 
R 6352 27/04/2021 Durrës Kont. F.K 136810 E. D 22700 
R 6480 30/04/2021 Durrës Kont. F. P 158475 E.N 32500 
R 6657 03/05/2021 Durrës Kont. E. H 52926 A. K 15400 
R 7483 17/05/2021 Durrës Kont. P.T  130397 E. S 26100 
R 9304 14/06/2021 Durrës Kont. E. H 193028 E.P 38800 
R 9305 14/06/2021 Durrës Kont. E. H 201146 G. G 38800 
R 9307 14/06/2021 Durrës Kont. A. M 129746 A. K 26100 
R 9546 17/06/2021 Durrës Kont. A.N 139516 E.S 26100 
R 9729 18/06/2021 Durrës Kont. F. K 158932 A. V 38800 
R 11000 08/07/2021 Durrës Kont. E.H 74051 P. R 27200 
R 12244 22/07/2021 Durrës Kont. A. SV G 114570 O.H 24500 
R 12679 25/07/2021 Durrës Kont. A. B 75646 A.K 25800 
R 16392 17/09/2021 Durrës Kont. P.T 127110 E. P 27200 
R 18316 19/10/2021 Durrës Kont. E..... 194062 R. B 27200 
R 18335 20/10/2021 Durrës Kont. F.  S 108794 P. R 16300 
R 18340 20/10/2021 Durrës Kont. F.  S 191779 P. R 19900 
R 18341 20/10/2021 Durrës Kont. F.  S 194856 P. R 22000 
R 18344 20/10/2021 Durrës Kont. J.R 71726 P. R 16000 
R 20626 22/11/2021 Durrës Kont. F. S 145954 M. H 30100 
R 320 09/01/2021 Durrës Kont. I. B 24272 F. S 26100 
R 3820 19/03/2021 Durrës Kont. E.P 123123 E. P 26100 
R 3821 19/03/2021 Durrës Kont. E.P 139902 E. P 26100 
R 3822 19/03/2021 Durrës Kont. E.P 317827 E.P 51000 
R 10836 04/07/2021 Durrës Kont. A.B 131545 A. H 26100 
R 11220 09/07/2021 Durrës Kont. S.H 113709 A. B 24500 
R 14912 26/08/2021 Durrës Kont. A.U. 113069 A. V 24500 
R 6049 23/04/2021 Durrës Kont. O.B 134414 B. N 26100 
R 8160 29/05/2021 Durrës Kont. J.V 156116 R. B 29100 
R 15520 04/09/2021 Durrës Kont. T.A 114967 A. D 24500 
R 197 08/01/2021 Durrës Kont. L.T 102855 B. N 26100 
R 657 16/01/2021 Durrës Kont. L.T 132395 L.D 26100 
R 4709 03/04/2021 Durrës Kont. L.T 77667 E. D 29100 
R 5950 20/04/2021 Durrës Kont. L.T 227131 E. N 36200 
R 10104 24/06/2021 Durrës Kont. G.B. 131744 R.B. 26100 
R 10545 28/06/2021 Durrës Kont. P P 178336 E. S. 42600 
R 10548 28/06/2021 Durrës Kont. P P 785738 E. H. 45800 
R 11417 10/07/2021 Durrës Kont. P P 535785 M. Z. 32000 
R 11426 10/07/2021 Durrës Kont. P P 934753 E. S. 58400 
R 11444 10/07/2021 Durrës Kont. P P 201968 E. S 39500 
R 11445 10/07/2021 Durrës Kont. P P 419502 E. S 39500 
R 11448 10/07/2021 Durrës Kont. P P 727976 E.S 42000 
R 11709 13/07/2021 Durrës Kont. P P 392082 P/R 35000 
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R 102259 23/10/2021 Durresi A.V 185606 M.Z 57000 
R 37206 01/05/2021 Durresi E.V 104591 E. D 24600 
R 38139 04/05/2021 Durresi K. C. 426035 R. B 49800 
R 92103 27/09/2021 Durresi J. X. 113440 A. V 24500 

TOTAL VITI 2019 15,715,000   

VITI 2020 
R 8861 27/05/2020 Durrës Kont. F. L  71,795 L. X 17800 
R 10529 19/06/2020 Durrës Kont. G. P 32,221 M.H 33800 
R 11613 01/07/2020 Durrës Kont. G. S  17,912 L.X 11400 
R 12268 13/07/2020 Durrës Kont. F. M  93,812 A. V 13300 
R 13081 20/07/2020 Durrës Kont. E.G 13,780 L. B 16300 
R 13591 27/07/2020 Durrës Kont. N.CJ  75,672 N.H 12200 
R 18269 01/10/2020 Durrës Kont. L. G 15,857 L.D 19500 
R 18535 03/10/2020 Durrës Kont. E. G 13,993 B. D 16300 
R 18926 08/10/2020 Durrës Kont. L. A  53,682 Sh. S 12000 
R 20293 23/10/2020 Durrës Kont. E. G  69,462 I. C 9800 
R 22264 19/11/2020 Durrës Kont. E. G 4,569 Sh. S 16300 
R 248 06/01/2020 Durrës Kont. A... 95,599 G. G 17200 
R 251 06/01/2020 Durrës Kont. A... 71,420 P. R 16000 
R 25460 28/12/2020 Durrës Kont. E. G  51,661 I. C 31300 
R 3650 27/02/2020 Durrës Kont. O. P 26,065 A. H 10200 
R 429 09/01/2020 Durrës Kont. ALI S  66,784 A. V 16000 
R 430 09/01/2020 Durrës Kont. ALI S  69,477 A.V 14300 
R 432 09/01/2020 Durrës Kont. ALI S  66,878 I.C 15700 
R 434 09/01/2020 Durrës Kont. ALI S  73,823 I. C 14300 
R 435 09/01/2020 Durrës Kont. ALI S  104,785 S.T 14300 
R 11770 03/07/2020 Durrës Kont. I. K  59,908 M. H 24200 
R 10035 15/06/2020 Durrës Kont. D. M 61,633 S.T. 21700 
R 10674 20/06/2020 Durrës Kont. A. Z  93,978 B. D 13600 
R 13071 20/07/2020 Durrës Kont. G.H  13,990 A. B 16300 
R 13280 22/07/2020 Durrës Kont. A. B 49,238 A. V 12100 
R 1417 24/01/2020 Durrës Kont. F. K 62,424 O. V 24200 
R 14878 11/08/2020 Durrës Kont. E. B  175,407 J. S 16300 
R 11005 06/02/2020 Durresi E. L  127,689 J. S 16100 
R 113947 01/12/2020 Durresi T. C 114,655 A. H 16300 
R 115797 05/12/2020 Durresi E. H  15,644 K. S 9300 
R 116313 06/12/2020 Durresi S. M 1,069,632 B. D 71800 
R 118566 12/12/2020 Durresi A. C 195,516 H. M 19400 
R 119737 15/12/2020 Durresi E. L 246,832 K. S 27500 
R 14484 15/02/2020 Durresi A. E 74,688 R. B 26400 
R 17910 24/02/2020 Durresi A. S  277,806 I. C 40800 
R 1792 12/01/2020 Durresi AUTO A  139,525 P. R 12300 
R 2152 14/01/2020 Durresi G. RI 99,413 R. K 17800 
R 2192 14/01/2020 Durresi J. P 30,580 J. S 11900 
R 32607 28/04/2020 Durresi X. A 33,612 I.C 21700 
R 71443 14/08/2020 Durresi A. K 43,878 H. M 15700 
R 79623 12/09/2020 Durresi E. S 14,890 A. B 17000 

TOTAL VITI 2020 4,152,000   
TOTAL VITI 2019 DHE 2020 19,867,000   

 
ANEKSE- Auditim i çështjeve të tjera që mund të rezultojnë gjatë procesit të auditimit 
 
ANEKSI NR. 17 
 

DAV Dogana NIPTI SUBJETI Artikull Kodi Pesha Vlera 
(lekë) 

TVSH 
(lekë) Proc Lëshuar 

20271 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 24400 2,497,360 509,461 MP0 DPD 
7034 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 27204 2,275,487 464,198 MP0 DPD 
7041 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 27100 2,266,787 462,423 MP0 DPD 
7095 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 27092 2,266,118 462,287 MP0 DPD 
20269 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 22762 2,253,629 459,740 MP0 DPD 
20266 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 21457 2,212,870 451,425 MP0 DPD 
20268 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 21457 2,212,870 451,425 MP0 DPD 
7113 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 25810 2,158,885 440,411 MP0 DPD 
7086 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 25636 2,144,331 437,442 MP0 DPD 
7096 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 25628 2,143,661 437,305 MP0 DPD 
7103 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 25542 2,136,468 435,838 MP0 DPD 
7029 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 25526 2,135,129 435,565 MP0 DPD 
7032 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 25506 2,133,456 435,224 MP0 DPD 
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7056 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 25382 2,123,085 433,108 MP0 DPD 
7110 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 25350 2,120,408 432,562 MP0 DPD 
7078 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 25342 2,119,739 432,425 MP0 DPD 
7055 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 25326 2,118,400 432,152 MP0 DPD 
7026 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 25318 2,117,731 432,016 MP0 DPD 
7099 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 25318 2,117,731 432,016 MP0 DPD 
7093 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 25316 2,117,564 431,982 MP0 DPD 
7111 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 25314 2,117,396 431,947 MP0 DPD 
7043 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 25306 2,116,728 431,811 MP0 DPD 
7028 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 25304 2,116,561 431,777 MP0 DPD 
7121 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 25304 2,116,561 431,777 MP0 DPD 
7036 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 25302 2,116,393 431,743 MP0 DPD 
7037 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 25296 2,115,891 431,640 MP0 DPD 
7088 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 25296 2,115,891 431,640 MP0 DPD 
7118 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 25282 2,114,720 431,401 MP0 DPD 
7112 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 25280 2,114,553 431,367 MP0 DPD 
7109 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 25270 2,113,716 431,197 MP0 DPD 
7027 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 25262 2,113,047 431,060 MP0 DPD 
7030 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 25256 2,112,546 430,958 MP0 DPD 
7061 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 25250 2,112,044 430,856 MP0 DPD 
7077 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 25230 2,110,370 430,514 MP0 DPD 
7057 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 25208 2,108,531 430,139 MP0 DPD 
7085 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 25066 2,096,653 427,716 MP0 DPD 
7089 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 25050 2,095,314 427,443 MP0 DPD 
7074 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 25044 2,094,812 427,340 MP0 DPD 
7100 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 24832 2,077,080 423,723 MP0 DPD 
7102 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 24826 2,076,578 423,621 MP0 DPD 
7107 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 24824 2,076,411 423,586 MP0 DPD 
7044 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 24822 2,076,243 423,552 MP0 DPD 
7076 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 24800 2,074,403 423,177 MP0 DPD 
7031 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 24788 2,073,399 422,972 MP0 DPD 
7042 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 24788 2,073,399 422,972 MP0 DPD 
7054 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 24780 2,072,730 422,836 MP0 DPD 
7071 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 24774 2,072,228 422,733 MP0 DPD 
7082 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 24760 2,071,057 422,494 MP0 DPD 
7094 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 24740 2,069,384 422,153 MP0 DPD 
7091 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 24526 2,051,484 418,501 MP0 DPD 
7073 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 24350 2,036,763 415,498 MP0 DPD 
7114 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 24348 2,036,596 415,464 MP0 DPD 
7070 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 24336 2,035,592 415,259 MP0 DPD 
7047 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 24320 2,034,253 414,986 MP0 DPD 
7046 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 24296 2,032,246 414,577 MP0 DPD 
7040 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 24280 2,030,907 414,304 MP0 DPD 
7069 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 24276 2,030,573 414,235 MP0 DPD 
7039 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 24274 2,030,405 414,201 MP0 DPD 
7087 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 24264 2,029,569 414,031 MP0 DPD 
7117 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 24260 2,029,235 413,963 MP0 DPD 
7035 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 24256 2,028,900 413,894 MP0 DPD 
7120 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 24248 2,028,231 413,758 MP0 DPD 
7048 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 24090 2,015,015 411,062 MP0 DPD 
7072 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 22744 1,902,428 388,094 MP0 DPD 
7105 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 22740 1,902,093 388,026 MP0 DPD 
9584 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 22736 1,895,986 386,780 MP0 DPD 
9587 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 22726 1,895,151 386,609 MP0 DPD 
7079 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 22574 1,888,209 385,193 MP0 DPD 
9586 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 21642 1,804,756 368,169 MP0 DPD 
9590 Durrës K.... A.I Pjesë/ko.GAS 73110099 17722 1,477,862 301,482 MP0 DPD 

        29,723,236   
 
ANEKSI Nr. 18 

DAV Dogan Nipti Subjekt Lloji Origj Kodi Vlera Proc 
2368 D.Kont K... A.... Investim IN 85023920 13,029,600 MP0/Verifkim 
13699 D.Kont K... A.... Investim IN 85044055 872,560 MP0/Verifkim 
13697 D.Kont K... A.... Investim IN 85437090 5,235,360 MP0/Verifkim 
13699 D.Kont K... A.... Investim IN 85439000 4,690,010 MP0/Verifkim 
11910 Vlora L... A....-2013 Investim CH 84295110 6,899,215 MP0/Verifkim 
15578 Tirana L... A... - TRE  Investim SI 85023920 21,332,136 MP0/Verifkim 
2887 Tirana L... A... - TRE  Investim TR 85042290 1,265,055 MP0/Verifkim 
16195 Elbasan L... CC Investim IN 84171000 2,268,124 MP0/Verifkim 
15440 Elbasan L... CC Investim IN 84171000 2,517,913 MP0/Verifkim 
7186 Elbasan L... CC Investim CN 84282020 271,482 MP0/Verifkim 
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7186 Elbasan L... CC Investim CN 84615090 1,376,125 MP0/Verifkim 
7186 Elbasan L... CC Investim CN 84798200 796,942 MP0/Verifkim 
2913 Korça L.... E.T.H.H Investim CN 85023920 10,767,900 MP0/Verifkim 
743 Elbasan K... F.... Investim CN 84775100 9,387,240 MP0/Verifkim 
742 Elbasan K... F.... Investim CN 84775100 14,485,617 MP0/Verifkim 
1619 D.Kont L.... K... Investim CN 84749010 4,674,043 MP0/Verifkim 
6348 D.Kont L.... K.... Investim CN 84282020 11,874,318 MP0/Verifkim 
6344 D.Kont L.... K.... Investim CN 87051000 4,000,801 MP0/Verifkim 
6345 D.Kont L.... K.... Investim CN 87051000 8,001,826 MP0/Verifkim 
103625 Tirana K.... L.G Investim TR 84642080 9,354,675 MP0/Verifkim 
103621 Tirana K.... L.G Investim TR 84659400 2,002,812 MP0/Verifkim 
103621 Tirana K.... L.G Investim TR 84748090 2,002,812 MP0/Verifkim 
102212 Tirana L.... M. I Investim IT 84262000 1,232,500 MP0/Verifkim 
102210 Tirana L.... M. I Investim IT 84262000 1,355,750 MP0/Verifkim 
102211 Tirana L.... M. I Investim IT 84262000 1,232,500 MP0/Verifkim 
102489 Tirana L.... M. I Investim IT 84262000 1,848,750 MP0/Verifkim 
112056 Tirana L.... M. I Investim IT 84262000 1,470,240 MP0/Verifkim 
16560 D.Kont L.... M. I Investim CN 84392000 3,870,650 MP0/Verifkim 
91905 Durrësi L.... M. I Investim IT 84401040 1,795,164 MP0/Verifkim 
263 Korça K... M. HC .. Investim TR 85042210 2,555,120 MP0/Verifkim 
9730 Vlora L. P. CR Investim DE 87051000 25,828,624 MP0/Verifkim 
9731 Vlora L. P. CR Investim DE 87051000 5,067,980 MP0/Verifkim 
87958 Tirana K... P. P Investim ES 84778099 742,092 MP0/Verifkim 
49071 Tirana K... P. P Investim IT 84778099 18,578,445 MP0/Verifkim 
87954 Tirana K... P. P Investim ES 84778099 888,282 MP0/Verifkim 
13572 Vlora K... R.E. Investim IT 84603100 8,852,070 MP0/Verifkim 
13571 Vlora K... R.E. Investim IT 84603100 9,178,959 MP0/Verifkim 
13571 Vlora K... R.E. Investim IT 84641000 346,971 MP0/Verifkim 
45316 Tirana K... S.D Investim IT 84591000 445,810 MP0/Verifkim 
45316 Tirana K... S.D Investim IT 84615011 1,273,743 MP0/Verifkim 
45316 Tirana K... S.D Investim IT 84629980 76,424 MP0/Verifkim 
45316 Tirana K... S.D Investim IT 84659110 229,273 MP0/Verifkim 
45316 Tirana K... S.D Investim IT 84659600 318,436 MP0/Verifkim 
45316 Tirana K... S.D Investim IT 85151990 1,082,682 MP0/Verifkim 
45316 Tirana K... S.D Investim IT 85153990 1,464,804 MP0/Verifkim 
113204 Tirana K.... U. E. Investim JP 85181095 638,270 MP0/Verifkim 
113204 Tirana K.... U. E. Investim JP 85258099 10,192,888 MP0/Verifkim 
113204 Tirana K.... U. E. Investim JP 85437090 3,707,138 MP0/Verifkim 
113204 Tirana K.... U. E. Investim JP 90021100 2,322,349 MP0/Verifkim 

SHUMA 243,702,480   
 
 
 
Për sa më sipër u mbajt ky Raport Përfundimtar Auditimi.  
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