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I. PËRMBLEDHJE  EKZEKUTIVE 

 

a. Përshkrim i shkurtër i Projektit 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 DD Durrës, në bazë të Programit 

të Auditimit, të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, me shkresën nr. 16/1 datë 

17.01.2022, me ndryshime, me afat auditimi deri në datën 13.05.2022, për auditimin e  

përputhshmërisë në DD Durrës. Projektraporti i Auditimit u hartua bazuar në Letrat e punës, Akt 

Konstatimet, Akt Verifikimet, vërejtjet e bëra nga subjekti DD Durrës, etj., sipas drejtimeve të 

auditimit të përcaktuara në Programin e Auditimit. Projekt Raporti i Auditimit u dërgua në 

subjekt me shkresën nr 16/17 prot datë 08.06.2022, si dhe është konfirmuar njohja dhe janë 

dërguar objeksionet nga subjekti i audituar, me shkresat përcjellëse nr.615 prot datë 17.06.2021, 

nr.615/43, prot., datë 13.06.2022, nr. 615/47 prot Dega Doganore Durres date 08.07.2022, 

615/49 datë 07.07.2022, nr. 615/52 datë 08.07.2022. 

 

b. Përshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimet 

 
GJETJA 

NR. 

PËRMBLEDHJA E GJETJES REFERENCA ME 

RPA 

RËNDËSIA REKOMANDIMI 

1. Nga auditimi i dokumentacionit të 

praktikave doganore të regjistruara dhe të 

transaktuara pranë Degës Doganore 

Durrës rezultoi se për disa subjekte vlerat 

e artikujve të importuar janë deklaruar 

dhe trajtuar me transaksion edhe pse 

dokumentacioni bashkëlidhur nuk i 

plotëson kushtet për t’u trajtuar me  këtë 

metodë vlerësimi; i njëjti subjekt për të 

njëjtin artikull të importuar në shumë 

raste është rivlerësuar dhe për raste të 

tjera jo; deklarime të çmimeve të 

produkteve të gatshme nën çmimin e 

lëndës së parë; trajtimi i mallrave të 

përdorur me transaksion nën çmimin e 

lëndës së parë, duke kryer veprime jo në 

përputhje të kërkesave të udhëzimit në 

fuqi për përllogaritjen e vlerës së mallit 

si dhe me kërkesat e pikës 6, 7, 8, 10 dhe 

11 të Udhëzimit nr. 3 datë 23.01.2018 të 

Ministrit të Financave dhe Ekonomisë 

“Për vlerësimin e mallrave për qëllime 

doganore”, si dhe për mallra të importuar 

nga NEU trajtimi i tyre është bërë me 

transaksion në momentin e hedhjes për 

qarkullim të lirë, të gjitha këto, jo në 

përputhje me kërkesat e legjislacionit 

doganor. Gjithashtu rezultoi se nga 

shqyrtimi i dokumentacionit 

bashkëlidhur praktikave doganore import 

4, të artikujve të deklaruar në kodet 

përkatëse tarifore të NM të mallrave ne 

RSH rezultoi se nga agjencitë doganore 

Drejtimi nr.3,  

faqe  30-102 

I Lartë 

Dega Doganore Durrës të 

bashkërendojë me 

Drejtorinë e Përgjithshme të 

Doganave dhe të ndjekë të 

gjitha rrugët ligjore me 

qëllim analizimin dhe 

nxjerrjen e vendimeve 

administrative për 

kontabilizimin dhe më pas 

arkëtimin e detyrimeve 

doganore në shumën 

182,290,466 lekë (detyrim 

dhe penalitet) për periudhën 

nga data 01.01.2021 deri në 

datën 31.12.2021 që lidhen 

me rillogaritje pagesash 

detyrime doganore në 

import për të cilat nuk është 

vepruar në përputhje  me 

kuadrin ligjor dhe 

rregullator përkatës. 
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janë keqklasifikuar mallra në kodin 

tarifor, (në kuadratin 31 dhe 33 të DAV), 

me pasojë: shmangien e detyrimeve 

doganore; shmangien e taksës së 

ambalazhit (TAM), si dhe shmangien e 

detyrimeve të akcizës në shumën 

182,290,466 lekë. 

2 Nga auditimi i dokumentacionit të 

procedurave doganore të subjekteve që 

operojnë në zonën e Lirë Porto Romano 

u konstatuan veprimeve në kundërshtim 

me shpjegimet dhe përcaktimet e në 

manualit praktik nxjerrë sipas shkresës 

nr. 4425 prot DPD datë 24.02.2020 të 

Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave, 

duke autorizuar njohjen e firove të 

lejuara në procedura të thjeshta të 

transferimit të mallit, përtej përcaktimeve 

dhe normativave të lejuara sipas 

legjislacionit në fuqi. Gjithashtu u 

klasifikuan edhe detyrime doganore 

bazuar në përcaktimet e pikës 1, 2 dhe 3 

të nenit 47 “Kontrolli Aposteriori” për 

detyrime doganore që lindin si pasojë e 

daljes së një informacioni të ri doganor, 

në lidhje me ndryshime të densitetit të 

karburantit me efekte pozitive në 

volumin e litrave të pa regjistruar në 

zonën e lirë Porto Romano, në momentin 

pas ardhjes së rezultateve të dala nga 

Certifikatat e nxjerra nga Laboratori 

Kimik Doganor, në lidhje me analizat e 

kryera gjatë procedurës së mostrimit, në 

momentin e shkarkimit të anijeve ne 

zonën e lirë Porto Romano, si dhe 

detyrime doganore për sasi malli 

karburant që ka rezultuar në tepricë pas 

matjeve ligjore nga shoqëritë e 

autorizuara me statusin “Survejore” ose 

pas matjeve te shprehura në "Raport 

Ullage" në momentin e matjes para 

fillimit të shkarkimit ose pas hyrjes ne 

Depot Respektive te njohura ligjërisht 

nga Drejtori i Përgjithshëm i Doganave 

ne Zonën e Lirë Porto Romano,   duke 

shkaktuar të ardhura të munguara në 

shumën 88,600,197 lekë (penalitet dhe 

detyrim doganor akcize). 

 

Drejtimi nr.4,  

faqe  102-183 

I Lartë 

Dega Doganore Durrës në 

bashkëpunim me Drejtorinë e 

Përgjithshme të Doganave të 

ndjekë të gjitha rrugët për 

nxjerrjen e vendimeve 

administrative, kontabilizimin 

dhe arkëtimin e detyrimeve 

doganore në shumën 

88,600,197 lekë për periudhën 

01.12.2021 deri në datën 

31.12.2018 për rillogaritje të 

pagesave të detyrimeve 

doganore në procedurat e 

regjistrimit të mallit në Zonën 

e Lirë Porto Romano dhe në 

procedurat e deklarimit 

doganor  IMP 9 (Firo te 

thjeshta) për të cilat nuk është 

vepruar në përputhje të 

procedurave për  evidentimin e 

firove, skarcove dhe humbjeve 

ligjore në regjimin e 

magazinimit dhe përcaktimit të 

tyre gjatë  prodhimit, 

magazinimit, transportit etj. 

3 Nga auditimi u konstatuan problematika 

në veprimtarinë e regjimeve RPA dhe RLP 

që kanë operuar pranë DDD, ku më 

hollësisht: 

- Nga auditimi u konstatua mos respektim 

afati në mbylljen e regjimeve RPA dhe 

RLP konform kuadrit rregullator në fuqi. 

Më hollësisht, për 42 subjekte regjimet 

RPA rezultojnë të mbyllur jashtë afatit 

kohor prej 30 ditësh për mbylljen e 

regjimit veprim ky, jo në përputhje me 

kërkesat e nenit 251/2/1 të Kodit Doganor 

“Mosrespektimi nga mbajtësi i regjimit të 

Drejtimi nr.4,  

faqe  102-183 
I Lartë -Kryetari i Degës Doganore 

Durrës, të shqyrtojë,  

kontabilizojë dhe arkëtojë 

detyrime doganore dhe 

penalitete për subjektet që 

kanë kryer shkelje në 

procedurat e mbylljes së 

regjimit të përpunimit aktiv në 

drejtim të kufirit të rieksportit; 

importeve të produkteve 

parësore të pa përfshira në 

autorizim; diferencave sasiore 

në produktet kompensuese, 
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përpunimit aktiv të detyrimit për mbylljen 

e regjimit doganor brenda afatit kohor të 

përcaktuar në nenin 230”, pasi regjimi 

duhej mbyllur 30 ditë pas dhënies së 

destinacionit të produkteve parësore 

kompensuese. Nga autoriteti përgjegjës 

nuk është mbajtur procesverbal konstatimi 

referuar nenit 273.3 të KD. Nga 

mosveprimi referuar nenit 256, pika1, 

shkronja “b” të KD penaliteti është 20,000 

lekë, dhe në rast përsëritës 50,000 lekë, 

dhe si rezultat efekti financiar me të 

ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit 

rezulton në total 1,120,000 lekë. 

Gjithashtu, lidhur me procedurat e 

ndjekura për subjektet që operojnë nën 

regjimin e RLP ato rezultojnë të pa 

mbyllura për 3 subjekte, ku bazuar në 

nenin 250, pika 1 a, nenin 252 pika a, 

nenin 257 pika 1.b e Kodit Doganor, 

lindin detyrimet doganore dhe penalizimi 

në masën 50.000 lekë dhe si rezultat efekti 

financiar me të ardhura të munguara në 

Buxhetin e Shtetit rezulton në total 

150,000 lekë. 

-Nga auditimi u konstatuan mangësi në 

dokumentin 8 të mbylljes së regjimit 

konform përcaktimeve të udhëzimit nr. 4, 

datë 28.03.2019  në disa elementë të tij, ku 

sipas parashikimeve të nenit 256, pika 1, 

shkronja “b” të KD penaliteti është 20,000 

lekë dhe si rezultat efekti financiar me të 

ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit 

rezulton në total 520,000 lekë për 20 

subjekte. 

-Nga auditimi konstatohet se nga analizimi 

i deklaratave të eksportit të produkteve 

kompensues te regjimeve, për mallrat që 

janë ri eksportuar me origjinë 

preferenciale MSABE origjinë AL 

rezulton diferenca e taksës doganore që 

janë TDP e papaguar, si detyrime të taksës 

doganore të produkteve jo origjinuese të 

trupëzuara në produktin kompensues të ri 

eksportuar, në kundërshtim me pikën XII 

të udhëzimit datë 28.03.2019 i DPD 

“Rregulli i pagimit të detyrimeve për 

shkak të përfitimit të origjinës”, në zbatim 

të neneve 687 dhe 689 të VKM-së nr. 651 

datë 10.11.2017, të nenit 5 të 

Marrëveshjes së tregtisë së lirë, etj në 

mbështetje të neneve 73,74,253, 28/1 të 

KD, nenit 15 të MTL, dhe nenit 256, pika 

1.a të KD “ Sanksionet e vendosura për 

kundërvajtjet doganore, të përcaktuara në 

nenin 251, duhet të jenë efektive, 

proporcionale e dekurajuese dhe vendosen 

brenda kufijve të mëposhtëm: a) kur 

kundërvajtja ka të bëjë me mallrat 

(ndryshime në sasi, vlerë, origjinë, lloj) 

dhe sjell diferenca në pagesën e 

detyrimeve që duhen paguar për mallrat, 

mos pagesës taksës TDP etj., 

në vlerën totale prej  

10.629.957 lekë detyrim 

doganor dhe penalitet, (të 

përshkruara hollësisht në 

aneksin 4.1) 

Brenda 31.12.2022 

- Kryetari i DDD të ngrejë një 

grup pune me qëllim 

verifikimin e problematikave 

ku është konstatuar mungesa e 

shtesave në autorizim për disa 

kode  të cilat nuk u vendosën 

në dispozicion të grupit, por as 

nuk u konfirmua mungesa e 

tyre, dhe në rast se konstatohet 

se për kodet respektive nuk 

janë miratuar nga titullari, të 

përllogarisë detyrimet 

përkatëse për të gjitha 

procedurat e importit të kryera 

për këto kode  sikundër është 

vepruar për subjektet e tjera në 

këtë material. 
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zbatohet sanksion në masën 1-fish të 

detyrimit të munguar”, operatori 

penalizohet me 1 fishin e detyrimit, dhe si 

rezultat efekti financiar me të ardhura të 

munguara në Buxhetin e Shtetit rezulton 

në total 1,432,242 lekë për 4 subjekte, nga 

të cilat detyrimi doganor 960.375 lekë dhe 

penaliteti 472,049  lekë.      

-Nga auditimi u konstatua kryerja e 

importit të produkteve parësore nën 

regjimin e RPA për kode që nuk janë pjesë 

e autorizimit të operatorit, apo për të cilat 

shtesa në autorizim është marrë në një 

kohë të mëvonshme nga ajo e kryerjes së 

importit veprime këto, jo në përputhje me 

kërkesat e nenit 250.1/a, 250.2 dhe 250.4 

të KD. Nga sa më sipër artikujt e pa 

përfshirë në kodet tarifore të përcaktuara 

në pikën 7 të autorizimit, duheshin 

deklaruar në regjimin IM4. Referuar 

neneve të sipërcituara për shkeljen 

doganore të kryer, subjektet përveç 

detyrimeve doganore (të cilat nuk janë 

përllogaritur në këto raste duke qenë se ato 

janë rieksportuar në produkte 

kompensuese), për kodin tarifor që nuk 

është përfshirë në autorizim subjekti duhej 

penalizuar me 20,000 lekë për çdo 

deklaratë, referuar nenit 251, pika 1 dhe 

nenin 256, pika 1, shkronja “b” të KD, 

efekti financiar me të ardhura të munguara 

në Buxhetin e Shtetit është 340.000 lekë 

për 8 subjekte. Gjithashtu, gjatë auditimit 

u konstatuan disa raste në të cilat nuk u 

vendosën në dispozicion shtesat në 

autorizim për disa kode tarifore të 

subjekteve RPA, por nuk u konfirmua as 

mungesa e tyre nga doganieret përkatës, të 

cilat mbeten objekt verifikimi nga DDD 

nëse subjektet janë pajisur me to apo jo. 

-Nga auditimi u konstatua mos respektim i 

afatit të përcaktuar në autorizim për t’i 

dhënë destinacion mallit të importuar nën 

regjimin RPA, ku krahasuar me datën në 

të cilën është kryer importi, ri eksportimi i 

produkteve 

kompensuese/transferimi/asgjesimi i tyre 

është kryer jashtë afatit, veprim ky jo në 

përputhje me kushtet në autorizim referuar 

periudhës kohore për dhënien destinacion 

të produkteve kompensuese, krahasuar me 

momentin e importit të tyre. Nga autoriteti 

përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal 

konstatimi referuar nenit 273.3 të KD. Nga 

mosveprimi referuar nenit 256, pika1, 

shkronja “b” të KD penaliteti është 20,000 

lekë për çdo rast, ku efekti financiar me të 

ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit 

390.000 lekë për 14 subjekte. 

- Nga auditimi u konstatuan diferenca mes 

sasisë së importuar nën regjimin doganor 

dhe atyre të dhëna destinacion duke mos 
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përmbushur kushtet e vendosura në 

autorizim dhe duke kryer kundravajtje 

parashikuar nga neni 252/c i ligjit nr. 

102/2014 “Kodi Doganor i Republikës së 

Shqipërisë”, i ndryshuar, ku për këto sasi, 

efekti financiar me të ardhura të munguara 

në Buxhetin e Shtetit rezulton në detyrime 

doganore për 14 subjekte në vlerën prej  

2,225,905 lekë dhe penalitet 2 fish . 

4 Nga auditimi u konstatua se me 

përfundimin e afatit për dhënien e 

destinacionit të mallit sikundër 

përcaktuar në autorizim, deri në 

përfundim të auditimit u konstatua se 

rezultonin subjekte me sasi gjendje të 

mallit të importuar të cilit nuk i është 

dhënë destinacion, në tejkalim të afatit. 

Për këto regjime nuk ka patur shtesa në 

afatin e ri eksportit, si dhe nuk janë kryer 

procedura transferimi në regjime të tjera. 

Për këtë arsye, në kushtet kur deri në 

përfundim të auditimit në terren, malli i 

vendosur nën regjimin doganor nuk është 

ri eksportuar apo transferuar në një 

regjim pasardhës brenda afateve të 

autorizimit, subjektet rezultojnë se nuk 

kanë përmbushur kushtet e vendosura në 

autorizim, duke kryer kundravajtje 

parashikuar nga neni 252/c i ligjit nr. 

102/2014 “Kodi Doganor i Republikës së 

Shqipërisë”, i ndryshuar, ku për këto 

sasi, efekti financiar me të ardhura të 

munguara në Buxhetin e Shtetit rezulton 

në vlerën prej 6,469,840 lekë detyrim 

doganor dhe penalitet në masën dyfish  

(nga te cilat: 3 subjekte RPA me detyrim 

4,453,000 leke dhe penalitet dyfish; dhe 

3 subjekte RLP me detyrim 2.016.840 

leke dhe penalitet dyfish). 

Drejtimi nr.4,  

faqe  102-183 

 Kryetari i Degës Doganore 

Durrës, të shqyrtojë 6 rastet e 

evidentuara dhe të pasqyruara 

në këtë material për të 

kontabilizuar dhe ndjekur të 

gjitha procedurat e nevojshme 

administrative në të gjitha 

shkallët e gjykimit në mënyrë 

që të arkëtojë vlerën e 

detyrimeve doganore prej 

6,469,840 lekë dhe penalitetin 

2 fish, në kushtet kur mallit të 

vendosur nën regjimin doganor 

nuk i është dhënë destinacion 

konform afateve të përcaktuara 

në autorizim. 

5 Nga auditimi i kryer lidhur me procesin e 

ndjekur për planifikimin e  ardhurave 

doganore që pritet të gjenerohen, 

konstatohet se Dega Doganore Durrës 

nuk përfshihet në këtë vendimmarrje, por 

plani sipas çdo muaji përcillet nga 

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, dhe 

është pikërisht ky autoritet që kryhen dhe 

ndjekjen e realizimit. Ky planifikim 

përcillet elektronikisht dhe pëson 

ndryshime të shpeshta edhe përgjatë 

muajit, të cilat ndjekin nivelin e 

realizimit. Pra, Dega Doganore nuk 

dispononte një plan fillestar vjetor sipas 

çdo muaji, apo një informacion për 

metodologjinë e ndjekur për planifikimin 

e të ardhurave doganore që ndiqet nga 

DPD. Për këtë arsye nuk mund të kryhej 

një krahasim mes planit fillestar dhe atij 

Drejtimi nr.2, 

faqe  27-30 

I larte Strukturat përgjegjëse pranë 

Drejtorisë së Përgjithshme 

të Doganave të marrë masat 

për të përmirësuar procesin 

e planifikimit të të 

ardhurave doganore për 

arritjen e efiçencës dhe 

efektivitetit të duhur duke 

vlerësuar metodologjinë 

aktuale të planit të të 

ardhurave doganore duke 

bërë pjesë të këtij procesi 

edhe degën doganore, si 

dhe të shmanget praktika e 

kryerjeve të ndryshimeve të 

shpeshta në plan duke 

ndjekur nivelin e realizimit. 

Dega Doganore Durrës, të 

ndjekë limitet e përcaktuara 

në planin mujor duke kryer 
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të ndryshuar, dhe për sa kohë plani mujor 

pëson ndryshime të shpeshta, mbetet një 

faktor kryesor në finalizimin të realizimit 

të të ardhurave doganore me mbi realizim 

apo me realizim pothuajse 100% të planit. 

Kontributi i DDD në planifikimin e tyre 

konsiston vetëm në paraqitjen e 

statistikave në nivel tepër sintetik dhe të 

pa shoqëruara me analiza të  mirëfillta 

mbi faktorët që kanë ndikuar në realizim 

apo mosrealizim. 

analiza të mirëfillta sipas 

llojit të të ardhurave 

doganore të gjeneruara, për 

të përcaktuar saktë faktorët 

që rezultojnë në mbi 

realizim apo mos realizim 

apo kryerjen e analizave 

krahasimore me vitin 

paraardhës, duke mos u 

mjaftuar vetëm në evidenca 

sintetike statistikore.  

 

 

6 Nga auditimi u konstatua se rezultojnë 

të deklaruara mallra në kreun *2704* 

dhe *2701* të natyrës “Koks Qymyri 

për lëndë djegëse” dhe “Qymyr për 

lëndë djegëse” të cilat sipas 

shpjegimeve të nenit 50 dhe 51 të 

Ligjit nr 61/2012 për Akcizat në RSH 

jane artikuj ’’Produkte Energjitike“. 

Konstatohet se këto mallra janë 

deklaruar si mallra me destinacion për 

përdorim si lëndë djegëse por nuk janë 

të përfshira në Listën e Mallrave 

trajtuar në Aneksin e Shtojcës 2 

(bashkelidhur ligjit 61/2012) ku 

trajtohen kategoritë e mallrave që 

duhet të paguajnë Taksë Kombëtare 

Akcize. Konstatohet se nga 

administrata doganore nuk është 

ndjekur destinacioni i përdorimit të 

këtyre produkteve energjitike. 

Gjithashtu konstatohet se në krahasim 

nga artikulli *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 

artikujt “Koks Qymyri për lëndë 

djegëse” dhe “Qymyr për lëndë 

djegëse” edhe pse janë produkte 

energjitike sipas shpjegimeve të ligjit 

nr. 61/2012 për “Akcizat në RSH” dhe 

përdoren si lëndë djegëse nuk 

rezultojnë të trajtohen me taksë 

kombëtare akcize. Gjithashtu nga 

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 

nëpërmjet Drejtorisë se 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 kryera 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 

Drejtimi nr.3, 

faqe  3 0 - 1 0 2  

I larte Nga Drejtoria e Përgjithshme e 

Doganave, të konkludohet në 

bashkërendim të plotë me 

Ministrinë e Financave dhe të 

Ekonomisë me qëllim 

përfshirjen e artikujve “Koks 

Qymyri për lëndë djegëse” dhe 

“Qymyr për lëndë djegëse”në 

listën e Shtojcës nr. 2 

bashkëlidhur lidhur Ligjit nr 

61/2012 për Akcizat në RSH 

për pagesë të taksës kombëtare 

akcize sipas nivelit 2 lek/kg në 

Republikën e Shqipërisë. Në 

përfundim të procedurës nga 

Drejtoria e Përgjithshme e 

Doganave të informohet 

menjëherë Institucioni i 

Kontrollit të Lartë të Shtetit 

mbi rezultatet e këtij 

bashkëpunimi që lidhet me 

vërtetësinë e transaksioneve të 

gjeneruara dhe përzgjedhura sa 

më sipër për mallrat që duhet 

përfshihen në listën e mallrave 

që duhet të paguajnë taksë 

kombëtare akcize. Drejtoria e 

Përgjithshme e Doganave, të 

vlerësojë me profesionalizëm 

rekomandimin e Kontrollit të 

Lartë të Shtetit dhe të veprojë 

në përputhje të plotë me ligjin. 

Mbetet në diskrecion të plotë 

të Drejtorisë së Përgjithshme të 

Doganave që të vlerësojë 

impaktin e çdo kësaj gjetje 

auditimi, duke vlerësuar risqet, 

por edhe duke marra masa 

vetëm në rast se gjykon se 

kanë prekur të ardhurat e 

buxhetit duke e kombinuar në 

rastin konkret me procedura 

verifikimi, të dhënat të 

kontabilitetit të aktivitetit 

tregtar dhe financiar të 

operatorëve të trajtuar në këto 

anekse. 
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për lëndë djegëse” dhe “Qymyr për 

lëndë djegëse”, trajtuar më sipër të 

cilat do te kishin sjelle efekte pozitive 

ne të ardhurat doganore nëse do te 

ishin trajtuar me shkalle akcize në 

nivelin 2 lek/kg, trajtuar në këtë Raport 

Auditimi. 

7 Nga auditimi i procedurave mbi vendimet 

administrative të nxjerra nga autoriteti 

doganor kompetent për shkeljet në fushën 

doganore rezultoi se Autoriteti Doganor 

kompetent ka dalë me vendime 

administrative jo në përputhje të kërkesave 

të nenit: 28, pika 2; 253, shkronja “c”; 

250, pika 4; 258, pika 1, shkronja “a”; 

250, pika 1, shkronja “b”; 250, pika 3 dhe 

4; 266, pika 1; 268, pika 2; 239, pika 2; 

266, pika 2 dhe 268, pika 2, të Ligjit nr. 

102/2014, ‘Kodi Doganor në Republikën e 

Shqipërisë”; veprime në kundërshtim me 

nenet 273 dhe 274 të Kodit Doganor, 

Udhëzimit nr. 5, datë 26.10.2018, Kreu 

IV, pika d.9; pika d.11 pika d.10, në 

kundërshtim me nenet 252, pika c dhe 

257/1/b te Kodit Doganor, nenet 192, 252, 

pika c dhe 257/1/b, 260, 261, 262, 273, 

274, 276 ,262 dhe 268 të Kodit Doganor, 

281 dhe nenin 282 te Kodit Doganor dhe 

nenet 14, 16 , 28,  29,  43, 77 të Kodit 

Procedurave Administrative të Republikës 

së Shqipërisë, duke sjellë të ardhura të 

munguara për Buxhetin e Shtetit të 

evidentuara në 119 vendime në shumën 

totale 11,993,724 leke (penalitet dhe 

detyrim). 

Drejtimi nr.7, 

faqe  198-217 
I Lartë Dega e Doganës Durrës të 

marrë masa për kontabilizimin 

dhe zbatimin në rrugë ligjore, 

duke ndjekur të gjitha 

procedurat e nevojshme 

administrative dhe procedurat 

e tjera në të gjitha shkallët e 

gjykimit, me qëllim kërkimin 

për shpërblimin e dëmit për 

119 raste, në vlerën 

11,993,724 lekë. (Në mënyrë 

të detajuar janë pasqyruar në 

aneksin nr. 7 të Raportit të 

Auditimit). 

8 Nga auditimi dhe shqyrtimi i 

dokumentacionit të praktikave doganore 

të operatorëve që kanë operuar nën 

mbikëqyrjen doganore në regjimin e 

tranzitit (T1), rezultuan veprime jo në 

përputhje me kërkesat e nenit 126.1/a 

pasi nuk është respektuar afati i caktuar 

kohor për mbërritje në doganën e 

destinacionit. Nga personeli përpunues 

doganor të kontrollit dokumentar/fizik 

në pikën e kontrollit nuk është vepruar 

në përmbushje të detyrave funksionale 

në përputhje me kërkesat e nenit 273.3 

të KD, pasi nuk është mbajtur 

procesverbal konstatimi, ku të aplikohej 

edhe sanksioni për kundërvajtjen sipas 

përcaktimeve të nenit 256.1/b të KD në 

1362 raste në shumën 27,240,500 lekë. 

Drejtimi nr.4, 

faqe  102-183 
I Lartë Dega e Doganës Durrës të 

marrë masa për 

kontabilizimin e detyrimeve 

duke ndjekur të gjitha 

procedurat e nevojshme 

administrative apo 

procedurave të tjera në të 

gjitha shkallët e gjykimit, 

me qëllim kërkimin për 

shpërblimin e dëmit, në 

1362 raste në shumën 

27,240,500 lekë. 

9 Nga auditimi mbi zbatimin e 

rekomandimeve të lëna nga auditimi i 

mëparshëm u konstatua se, Dega 

Doganore Durrës nuk ka zbatuar plotësisht 

rekomandimet e lëna nga Kontrolli i Lartë 

i Shtetit, sipas Raportit Përfundimtar të 

Auditimit dhe anekseve përkatëse, 

përcjellë nga KLSH me shkresën me 

zbatimin e rekomandimeve nr. 922/11, 

Drejtimi nr.1, 

faqe  20-27 
I Lartë Dega e Doganës Durrës dhe 

Drejtoria e Përgjithshme e 

Doganave në cilësinë e 

organit epror, të marrin 

masat e nevojshme me 

qëllim analizimin e masave 

dhe  rekomandimet e pa 

realizuara, deleguar për 
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prot, datë 07.05.2020, protokolluar në 

D.D.Durrës, me nr. 20055/18 prot, datë 

08.05.2020, pasi nuk ka ndjekur të gjitha 

procedurat e duhura administrative, si dhe 

të gjitha shkallët e gjykimit me qëllim 

shpërblimin e dëmit dhe përmirësimin e 

gjendjes, konkretisht: 

a. Zbatimin e rekomandimeve për 5  

(pesë) masa organizative, nga të cilat 1  

(një) është zbatuar pjesërisht dhe 1 (një) 

nuk është zbatuar. 

b. Zbatimin e rekomandimeve për 7 ( 

shtatë) masa për shpërblim dëmi, nga të 

cilat, nuk janë pranuar plotësisht 2 

rekomandime e konkretisht, rekomandimi 

nr.2.1 dhe nr.6.1 . Në total  vetëm për këto 

dy rekomandime nuk janë pranuar 

plotësisht vlera prej: 123,550,328 lekë  për 

661 raste për anekset nr.4.2; 4.3; 4.4 dhe 

4.5. 

Nga totali i rekomanduar prej: 

453,211,372 lekë për shpërblim dëmi, që i 

përkasin 2671 rasteve, Janë pranuar vlera 

prej: 60,807,130 lekë nga Dega e Doganës 

Durrës si masë shpërblim dëmi. Nuk është 

pranuar për shpërblim dëmi vlera prej: 

392,404,242 lekë. 

Për vlerën e pranuar prej: 60,807,130 lekë, 

nga Dega e Doganës Durrës janë nxjerrë 

vendimet përkatëse dhe janë arkëtuar deri 

më datë 30.04.2022 vlera prej: 45,352,307 

lekë.  

Kanë ngelur si detyrime të pa arkëtuara 

vlera prej: 15,352,307 lekë (detyrime + 

penalitete) të cilat i përkasin 42 

subjekteve.   

c. Zbatimin e rekomandimeve për 

vlerësimin e dhënien e masave disiplinore 

ndaj 28 (njëzet e tetë ) personave, nga të 

cilat 24 ( njëzet e katër )janë deleguar 

Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave 

dhe për 4 të tjera është vendosur 

ndërprerja e ecurisë disiplinore. Si 

përfundim nuk është dhënë asnjë masë 

disiplinore. Për sa më sipër,veprime këto, 

në kundërshtim me ligjin nr. 154/2014, 

datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit”, neni 15 “Të drejtat dhe detyrat e 

KLSH-së” dhe neni 30 “Rekomandimet e 

KLSH-së dhe ecuria e zbatimit. 

kompetencë për 

vendimmarrje Degës 

Doganore Durrës, duke 

analizuar shkaqet dhe 

nxjerrë përgjegjësitë 

konkrete ligjore për mos 

zbatimin e tyre. Nga këto dy 

institucione të ndiqen të 

gjitha procedurat e 

nevojshme verifikuese dhe 

administrative ligjore në të 

gjitha shkallët e gjykimit 

për shpërblimin e masës së 

dëmit të pranuar nga Dega 

Doganore Durrës dhe të 

mbetur pa arkëtuar në 

vlerën prej, 15,352,307 lekë  

dhe për     përmirësimin e 

gjendjes, si është dhe 

rekomanduar më parë në 

Raportin Përfundimtar të 

Auditimit të dërguar me 

shkresën nr. nr. 922/11, 

prot., datë 07.05.2020, 

protokolluar në D.D.Durrës, 

me nr. 20055/18 prot., datë 

08.05.2020. 

10 Nga shqyrtimi dhe verifikimi i 

dokumentacionit, materialeve, si dhe të 

dhënave elektronike (data-baza)  të vëna 

në dispozicion nga Zyra e Borxhit 

Durrës, rezulton se gjendja e borxhit 

doganor më 01.01.2021 paraqitet me 

919 raste, 798 subjekte debitorë në 

vlerën 7,102,880,839 lekë. Gjendja e 

borxhit më datë 31.12.2021 paraqitet 

me 947 raste, 813 subjekte debitorë në 

vlerën 7,187,458,907 lekë, pra gjatë 

Drejtimi nr.5, 
faqe  183-191 

I Lartë DDD, në bashkëpunim me 

institucionet e përmendura 

në Udhëzimin nr. 15, të 

Drejtorisë së Përgjithshme 

të Doganave Tiranë “Mbi 

evidentimin, kontabilizimin 

dhe rikuperimin e 

detyrimeve të papaguara 

doganore dhe të akcizës”, 

të marrin masa konkrete 

dhe efektive nëpërmjet një 
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vitit ushtrimor 2021, borxhi doganor 

është rritur në numër me 15 subjekte 

debitorë ose 1.9 % dhe 28 numër 

rastesh ose 3 % në krahasim me numrin 

në fillim të vitit, ndërsa në vlerë është 

shtuar me 84,578,068 lekë ose 1.2 %. 

Nga auditimi me zgjedhje i dosjeve të 

debitorëve të 

përzgjedhura/kampionuara për t’ju 

nënshtruar procedurave audituese, 

kontrolleve të detajuara dhe testeve 

përkatëse, si dhe shqyrtimi i 

dokumentacionit përkatës të paraqitur 

nga zyra e borxhit në lidhje me 

zbatimin e akteve dhe nën akteve 

ligjore të nxjerra për vjeljen e 

detyrimeve dhe rikuperimin e borxhit 

doganor, lidhur me titujt ekzekutivë të 

detajuar për subjektet e përzgjedhura 

dhe audituara deri më 31.12.2021, 

rezultuan mungesa në dokumentacionin 

e plotë të dosjeve të përcaktuara në 

Udhëzimin e DPD nr. 15, datë 

03.12.2018, “Mbi evidentimin, 

kontabilizimin dhe rikuperimin e 

detyrimeve të papaguara doganore dhe 

të akcizës”. Nga përllogaritja e rasteve 

të debitorëve, borxhi i të cilëve ka 

lindur prej vitit 2019 deri në vitin 2021 

dhe është ende i hapur në datën 

31.12.2021, rezultoi se vlera e 

kamatëvonesave është 20,679,207 lekë, 

ndërkohë vlera e kamavonesave për 

këto raste sipas zyrës së borxhit 

rezulton në vlerën 19,631,705 lekë. Pra 

sipas përllogaritjeve të grupit të 

auditimit, vlera e borxhit për këtë 

popullatë është 1,047,502 lekë më 

shumë. 

programi të posaçëm për të 

zgjidhur në rrugë ligjore 

problemet që pengojnë 

rikuperimin e borxhit 

doganor në vlerën prej 

7,187,458,907 lekë, 

nëpërmjet krijimit të 

marrëveshjeve të reja me 

institucionet e tjera, për të 

bërë të mundur një 

harmonizim të veprimeve 

dhe bashkëpunim me 

efektiv në mënyrë të tillë 

që të bëhet i mundur 

rikuperimi i borxhit 

doganor. 

 

 

11 Nga auditimi i dokumentacionit për 

procedurat e doganore të subjekteve që 

operojnë sipas ligjit nr. 61 datë 

24.05.2012 “Për Akcizat në RSH” u 

konstatuan veprime të kryera jo në 

përputhje me gërmën (c) të pikës 3, neni 

20 dhe 85 të ligjit nr. 61 datë 24.05.2012 

për "Akcizat në Republikën e 

Shqipërisë“, nenin 51 të VKM nr. 612 

datë 05/09/2012 për "Dispozitat Zbatuese 

për Akcizat" pika dh/e, "Akti i Kalibrimit 

të kontejnerëve depozitave dhe siloseve“, 

veprime të kryera jo në përmbushje të 

legjislacionit bazë në fuqi sipas neneve, 

85, 90, 97, 98, 99 61 datë 24.05.2012 të 

ligjit “Për Akcizat në RSH” me pasojë 

lindjen dhe mos arkëtimin e sanksioneve 

administrative në shumën 762,322 lekë 

trajtuar si të ardhura të munguara në 

Buxhetin e Shtetit. 

Drejtimi nr.6, 

faqe  191-197 
I Mesëm Dega Doganore Durrës të 

marrë të gjitha masat e 

duhura ligjore dhe 

administrative sipas 

legjislacionit në fuqi me 

qëllim ndjekjen, 

kontabilizimin dhe 

arkëtimin e detyrimit 

doganor dhe sanksioneve 

doganore për arkëtimin e 

shumës së rekomanduar në 

shumën 762,322 lekë për 11 

raste trajtuar më hollësisht 

në aneksin respektiv dhe 

materialin e Raportit të 

Auditimit. 
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3. Konkluzioni i përgjithshëm dhe Opinioni i Auditimit 

 

Konkluzion: Nga auditimi si dhe nga ballafaqimi me personat përgjegjës gjatë auditimit në 

terren, shqyrtimit të observacioneve së bashku me dokumentacionin bashkëlidhur për aktet e 

mbajtura gjatë ballafaqimit në terren, si dhe shqyrtimit të observacioneve me dokumentacionin 

bashkëlidhur pas fazës së auditimit në terren, kemi arritur në konkluzionin se, në dinamikën e 

veprimeve të përditshme të Degës së Doganës Durrës, ka mospërputhje në procedura; të meta e 

mangësi në zbatimin e legjislacionit dhe akteve administrative që rregullojnë funksionimin e 

institucionit si në drejtim të procesit të vlerësimit e pranimit të deklaratave doganore të subjekteve 

të biznesit dhe individëve, objekt i veprimtarisë së doganave, të cilat kanë sjellë për pasojë 

mungesë të ardhurash për Buxhetin e Shtetit në vlerën 340,926,686 lekë, nga të cilat: vlera 

prej 182,290,466 lekë               në fushën e auditimit të vlerësimit doganor dhe klasifikimit tarifor, (detyrim 

doganor dhe  lekë penalitet); për vlera prej 88,600,197 lekë në fushën e auditimit të procedurave 

të ndjekura nga sektori doganor pranë Zonës së  Lirë të depozitimit të produkteve hidrokarbure në 

Porto Romano, (detyrim doganor dhe  penalitet); vlera prej  30,039,477 lekë në fushën e auditimit 

të procedurave të ndjekura nga sektori                       i regjimeve doganore ekonomike për Regjimin e Lejimit të 

Përkohshëm dhe për Regjimin e Përpunimit Aktiv, (detyrim doganor dhe penalitet); vlera prej 

11,993,724 lekë në fushën e auditimit të procedurave të ndjekura nga Autoriteti Doganor për 

vendimet administrative; vlera prej 27,240,500 lekë në fushën e auditimit të procedurave të 

ndjekura nga sektori operacional për mbylljen e tranziteve ndërkombëtare; si dhe vlera prej 

762,322 lekë në fushën e auditimit të procedurave të ndjekura nga sektori i veprimtarisë 

ekonomike që operojnë sipas ligjit 61/2012 “Për Akcizat në RSH”. 

 

 

OPINIONI I AUDITIMIT 

Ne kemi audituar zbatueshmërinë e akteve ligjore, nën ligjore dhe rregullatore (kriteret e 

paracaktuara të vlerësimit1) në lidhje me: planifikimin, realizimin dhe raportimin e të ardhurave 

doganore; vlerësimin doganor të mallrave, regjimet doganore dhe akcizën, menaxhimin e borxhit 

doganor, etj. Auditimi, ka përfshirë ekzaminimin në bazë testimesh, të të dhënave në sistemin 

Asycuda dhe Oracle, dokumenteve që mbështesin kryerjen e procedurave në lidhje me çështjet e 

cilësuara më lart. Në kryerjen e këtij auditimi ne u mbështetëm në analizë risku, duke 

përzgjedhur kampionin mbi të cilin u kryen teste analitike. 

Opinion i cilësuar/kualifikuar2: 

Sipas opinionit tonë, përveç efekteve të çështjeve të cilësuara në paragrafin e “Bazës për 

opinionin e cilësuar” subjekti i audituar, Dega Doganore Durrës, ka vepruar në përputhje me 

kriteret e vlerësimit (Kodi Doganor në Republikën e Shqipërisë, VKM nr. 651/ Dispozitat 

zbatuese të Kodit Doganor; Ligjin 61/2012 "Për akcizën në RSH", VKM nr. 612/2012 

"Dispozitat zbatuese për akcizën", Rregulloren e Brendshme të DD, etj.), gjatë ushtrimit të 

veprimtarisë së saj. 

Baza për opinionin e cilësuar: 

                                                      

1ISSAI/IFPP-4900, të INTOSAI 

2Opinioni i modifikuar, i cilësuar/kualifikuar: Audituesi duhet të shprehë një opinion të cilësuar, 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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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 

paragrafin e mëposhtëm, ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit për përputhshmërinë.  

Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar është e mjaftueshme dhe e përshtatshme3 

për të shërbyer si bazë për opinionin tonë. (ISSAI 400 & ISSAI 4000). 

Opinionin e dhënë e mbështesim në faktin se, subjekti i audituar Dega Doganore Durrës, 

përgjithësisht 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: 

Rezultuan në përfundim gjetje dhe konstatime në vlerën 340,926,686 lekë për periudhën 

01.01.2021 deri 31.12.2021  sipas problematikave të trajtuara sa më poshtë vijon: 

- Janë konstatuar mangësi dhe parregullsi në procedurat doganore të importit, mos aplikimin e 

saktë të elementëve të vlerës së mallit për qëllime të vlerësimit doganor, procedura vlerësimi të 

transportit për qëllime të vlerësimit doganor jo në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi, 

klasifikime tariforë jo në përputhje me nomenklaturën e mallrave në RSH, deklarime doganore 

me pasojë mos pagesën e detyrimeve të akcizës, rivlerësime të mallrave të natyrës autovetura jo 

në përputhje me legjislacionin ne fuqi, raste ku për disa subjekte vlerat e artikujve të importuar 

janë deklaruar dhe trajtuar me transaksion edhe pse dokumentacioni bashkëlidhur nuk i plotëson 

kushtet për tu trajtuar me transaksion; i njëjti subjekt për të njëjtin artikull të importuar në shumë 

raste është rivlerësuar artikulli për raste të tjera jo, deklarime të çmimeve të produkteve të 

gatshme nën çmimin e lëndës së parë, trajtimi i mallrave të përdorur me transaksion nën çmimin 

e lëndës së parë, si dhe për mallra të importuar nga vende jashtë Komunitetit Evropian trajtimi i 

tyre është bërë me transaksion në momentin e hedhjes për qarkullim të lirë, veprime jo në 

përputhje me kërkesat e legjislacionit doganor në lidhje me klasifikimin tarifor të mallrave. 

Gjithashtu rezultoi se nga agjencitë doganore janë keq klasifikuar mallra në kodin tarifor, (në 

kuadratin 31 dhe 33 të DAV), me pasojë, shmangien e detyrimeve doganore; shmangien e taksës 

së ambalazhit (TAM), si dhe shmangien e detyrimeve të akcizës; nga ana e Sektorit të Vlerësimit 

Doganor në Qendër (SQV), si dhe nga ana e Sektorit të Kontrollit Aposterior Operativ (SKAO) 

pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, për importet e mallrave të kryer nga një numër i 

madh subjektesh, pranimi i transaksionit nuk ka qene i justifikuar  dhe nuk janë ndjekur metoda 

dhe hapa të unifikuara dhe efektive të vlerësimit doganor me efekte financiare në shumën 

182,290,466 lekë. 
- janë konstatuar veprimeve të kryera nga nëpunësit doganore të autorizuar pranë Sektorit 

Doganor Porto Romano në kundërshtim me shpjegimet dhe përcaktimet e në manualit praktik 

duke autorizuar njohjen e firove të lejuara në procedura të thjeshta të transferimit të mallit mbi 

përcaktimet e normativave të lejuara sipas legjislacionit në fuqi. Gjithashtu u klasifikuan gjetjet 

dhe rekomandimet në lidhje me ndryshime të densitetit të karburantit me efekte pozitive në 

volumin e litrave të paregjistruar në zonën e lirë Porto Romano si dhe detyrime doganore për sasi 

malli karburant që ka rezultuar në tepricë pas matjeve ligjore nga shoqëritë e autorizuara me 

statusin “Survejore” ose pas matjeve te shprehura në ‘Raport Ullage’ në momentin e matjes para 

fillimit të shkarkimit ose pas hyrjes ne depot respektive te njohura ligjërisht nga Drejtori i 

Përgjithshëm i Doganave me efekte negative në të ardhurat e Buxhetit të Shtetit në shumën 

88,600,197 lekë. 
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- janë konstatuar veprime në kundërshtim me legjislacionin në fuqi gjatë veprimtarisë doganore 

të regjimeve ekonomike RPA dhe RLP me pasojë mos pagesën e detyrimeve doganore efektive 

dhe shkelje të afateve ri eksportuese dhe autorizuese të shtyrjeve të afateve të veprimtarisë së 

këtyre aktiviteteve, mospërputhje me kuadrin ligjor në fuqi gjatë procedurave administrative të 

vendimmarrjes nga ana e Autoritetit Doganor me pasoja ne te ardhurat doganore ne shumën 

30,039,477 lekë. 
- janë konstatuar veprime të kryera jo në përputhje me legjislacionin për akcizat në Republikën e 

Shqipërisë“, me pasojë lindjen dhe mos arkëtimin e sanksioneve administrative në shumën 

762,322 lekë trajtuar si të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit. 

- gjatë vitit ushtrimor 2021, borxhi doganor është rritur në numër me 15 subjekte debitorë ose 1.9 

% dhe 28 numër rastesh ose 3 % në krahasim me numrin në fillim të vitit, ndërsa në vlerë është 

shtuar me 84,578,068 lekë ose 1.2 %. 

- nga auditimi i procedurave mbi vendimet administrative rezultoi se Autoriteti Doganor 

kompetent ka dalë me vendime administrative jo ligjore ku si rezultat i të cilave është 

konkluduar me të ardhura të munguara për Buxhetin e Shtetit për 119 raste  në shumën totale 

11,993,724 lekë. 

 - nga auditimi i operatorëve që kanë operuar nën mbikëqyrjen doganore në regjimin e transitit 

(T1), rezultoi se nuk është respektuar afati i caktuar kohor për mbërritje në doganën e 

destinacionit për 1362 raste me sanksione doganore të munguara në shumën 27,240,500 lekë. 

-nga auditimi mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga auditimi i mëparshëm u konstatua se 

Dega Doganore Durrës nga totali i rekomanduar prej 453,211,372 lekë për shpërblim dëmi, që i 

përkasin 2671 rasteve, është pranuar vlera prej 60,807,130 lekë nga Dega e Doganës Durrës si 

masë shpërblim dëmi dhe nuk është pranuar për vlera shpërblim dëmi në shumën prej 

392,404,242 lekë. Ne lidhje me zbatimin e rekomandimeve për vlerësimin dhe dhënien e masave 

disiplinore ndaj 28 (njëzet e tetë ) personave, për 24 nëpunës (njëzet e katër) janë deleguar 

Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave dhe për 4 të tjera nga Dega Doganore Durrës është 

vendosur ndërprerja e ecurisë disiplinore. Nga Komisioni Disiplinor pranë Drejtorisë te 

Përgjithshme  Doganave nuk është dhënë asnjë masë disiplinore në lidhje me rekomandimin  e 

Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit për dhënie mase disiplinore për 24 nëpunës (njëzet e 

katër) . 

Përgjegjësitë e Drejtuesve të Degës Doganore Durrës:  

Stafi drejtues është përgjegjës për kryerjen e aktiviteteve dhe funksioneve të strukturës në 

përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi. Gjithashtu strukturat drejtuese janë 

përgjegjëse për përputhshmërinë e veprimtarisë së DDD-së me rregullat financiare dhe aktet 

nënligjore për implementimin e tyre, përfshirë rregullat mbi procedurat doganore në drejtim të 

planifikimit, realizimit dhe raportimit të të ardhurave doganore; vlerësimit doganor të mallrave, 

regjimet doganore dhe akcizën, menaxhimin e borxhit doganor, etj 

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH mbi Auditimin e Përputhshmërisë: 

Objektivi i audituesit të jashtëm publik lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme, 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 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.  
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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. 
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II. HYRJA 

Mbështetur në Ligjin 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH”, 

në zbatim të Projektit dhe Programit të Auditimit nr. 16.1 datë 17.01.2022 i shtyrë më shkresën nr. 

16.2 prot datë 24.04.2022  miratuar nga Kryetari i KLSH, me periudhe auditimi në terren nga  data 

17.01.2021 deri në datë 06.05.2022, në subjektin Dega e Doganës Durrës për periudhën nën 

juridiksion auditimi nga data 01.01.2021 deri në 31.12.2021 u krye auditimi “Mbi auditimin e 

përputhshmërisë” nga Grupi i Auditimit me përbërje: 

1. M. K, Përgjegjës Grupi; 

2. A. D, Auditues; 

3. J.  T, Auditues; 

4. B. D, Auditues; 

5. F. D Auditues. 

Kontrolli i Lartë i Shtetit (këtu e në vazhdim KLSH) ushtroi “Auditim të Përputhshmërisë” në 

Degën e Doganës, Durrës (këtu e në vazhdim DDD), duke i kushtuar vëmendjen e posaçme 

çështjeve që lidhen me realizimin e të ardhurave dhe zbatimin e legjislacionit doganor. Auditimi u 

krye me zgjedhje dhe në bazë risku, për vlerësimin e saktësisë së procedurave të ndjekura si dhe 

çështjeve që lidhen me organizimin dhe vlerësimin e saktësisë së informacioneve në të gjitha 

aspektet materiale në përputhje me kuadrin ligjor e rregullator në fuqi mbi bazën e te cilit ushtron 

veprimtarinë DDD. 

1. Objektivat e auditimit: 

Objektivat specifike të auditimit ose pohimet për marrjen e garancive për besueshmërinë e 

sistemeve të ngritura, procedurave të ndjekura nga DDD gjatë procesit të realizimit të objektivave 

në përputhje me legjislacionin në fuqi janë: 

-Evidentimi i shmangieve në lidhje me përputhshmërinë e veprimtarisë së DDD me kriteret e 

vlerësimit në bazë të kërkesave të kuadrit rregullator për periudhën objekt i auditimit; 

-Evidentimi i të metave dhe mangësive në lidhje me rregullshmërinë e proceseve në përputhje me 

kërkesat e legjislacionit dhe rregullave të funksionimit të miratuara nga Drejtoria e Përgjithshme 

e Doganave (këtu e në vazhdim DPD); 

-Vlerësim i procedurave të ndjekura në kuadër të programimit dhe realizimit të të ardhurave 

doganore për periudhën e auditimit; 

-Vlerësim i sistemit të vlerësimit doganor dhe klasifikimit tarifor të mallrave gjatë procedurave të 

zhdoganimit për periudhën nën auditim; 

-Vlerësim i procedurave doganore të ndjekura nga sektori regjime/përjashtime gjatë mbikëqyrjes 

së regjimeve ekonomike për RPA, RLP, Tranzit, Magazinat Doganore, Zona e Lire (Porto 

Romano). 

-Vlerësim i borxhit doganor, niveli i borxhit dhe analiza e tij. Masat e marra për rikuperimin e tij 

-Vlerësim i procedurave në zbatim të ligjit nr.61, datë 24.05.2012 “Për Akcizat në Republikën e 

Shqipërisë”; 

-Vlerësim i procedurave mbi vendimet administrative të nxjerra nga autoriteti doganor kompetent 

-Vlerësimi i transparencës me publikun dhe biznesin, krahasimi i rezultateve të veprimtarisë së 

institucionit midis viteve objekt i auditimit. 

-Ballafaqimi dhe diskutimi i rezultateve të auditimit me personat përgjegjës. 

-Përcaktimi i rekomandimeve në bazë të gjetjeve nga auditimi, për përmirësimin e gjendjes në të 

ardhmen, shlyerjen e dëmeve të mundshme ekonomike dhe parandalimin e mospërputhjeve në të 

ardhmen. 
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2. Qëllimi i auditimit: 

Qëllimi i auditimit është: vlerësimi objektiv dhe i pavarur i sistemeve të ngritura, vlerësimi 

profesional i përputhjes së veprimeve procedurale, administrative, ekonomike e financiare, me 

kriteret dhe kërkesat e legjislacionit në fuqi; vlerësimi objektiv dhe i pavarur i parimeve, 

normave, rregullave dhe përcaktimeve në marrëveshjet ndërkombëtare në lidhje me liritë dhe 

kufizimet në sistemin doganor të Republikës së Shqipërisë (këtu e në vazhdim RSH); evidentimi i 

shkeljeve të parimeve të ligjshmërisë dhe menaxhimit të shëndoshë financiar, shfrytëzimin me 

eficencë, efektivitet dhe ekonomicitet të pasurisë shtetërore dhe fondeve publike si dhe dhënia e 

rekomandimeve me qëllim përmirësimin e punës të kësaj Dege Doganore (këtu e në vazhdim DD), 

gjatë veprimtarisë së saj. 

 

3. Identifikimi i çështjes 

Veprimtaria e personelit doganor të DDD, realizohet në përputhje me: Ligjin nr. 102/2014, datë 

31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë” (këtu e në vazhdim KD); 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; Urdhrave dhe Udhëzimeve të Ministrisë së Financave (këtu e në vazhdim MF) dhe 

DPD, si dhe detyrave funksionale të përcaktuara në Rregulloren e Brendshme të Degëve 

Doganore sipas Urdhërit nr. 146 prot DPD datë.07.15.2018. Veprimtaria e DDD realizon 

kontrollin dhe përputhshmërinë e deklarimeve dhe procedurave të kryera nga operatorë 

ekonomikë sipas legjislacionit të fushës.  

 

4. Përgjegjësitë e Drejtuesve të Degës Doganore Durrës:  

Stafi drejtues është përgjegjës për kryerjen e aktiviteteve dhe funksioneve të strukturës në përputhje 

me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi. Gjithashtu strukturat drejtuese janë përgjegjëse për 

përputhshmërinë e veprimtarisë së DDD-së me rregullat financiare dhe aktet nënligjore për 

implementimin e tyre, përfshirë rregullat mbi procedurat doganore në drejtim të planifikimit, 

realizimit dhe raportimit të të ardhurave doganore; vlerësimit doganor të mallrave, regjimet doganore 

dhe akcizën, menaxhimin e borxhit doganor, etj 

 

5. Përgjegjësitë e audituesve 

Përgjegjësia jonë është që nëpërmjet auditimit të realizuar të bëjmë të mundur që: 

- Të evidentojmë dhe vlerësojmë nëse informacioni mbi çështjet në të gjitha aspektet materiale 

është në përputhje me kriteret e përcaktuara sipas legjislacionit në fuqi, si dhe në çfarë mase 

subjekti i audituar ndjek rregullat, legjislacionin dhe aktet normative, politikat, kodet e miratuara 

apo kushtet e përcaktuara; 

- Të krijojmë bindjet, të cilat do të shprehen në opinionin e grupit të auditimit mbi saktësinë, 

vërtetësinë dhe besueshmërinë e ndërtimit të pasqyrave financiare dhe Raportimit Financiar. Në 

këtë funksion, auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit. Këto 

standarde kërkojnë që ne si auditues t’i përmbahemi kërkesave etike, të planifikojmë dhe të 

kryejmë auditimin për të marrë siguri të arsyeshme, për përputhshmërinë dhe rregullshmërinë e 

veprimeve të ndjekura nga subjekti i audituar, për faktin nëse pasqyrat financiare, nuk kanë 

gabime materiale, pra pasqyrat në tërësi nuk përmbajnë gabime materiale qoftë nga mashtrimi ose 

gabimi; 

- Të kryejmë në mënyrë efektive auditimin sipas standardeve; 

- Të vlerësojmë nëse është siguruar evidenca e mjaftueshme dhe e përshtatshme e auditimit dhe, 

nëse bazuar në ketë evidencë, nga ana jonë mund të arrijmë në konkluzionet përkatëse. (ISSAI 
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(100, 400-499, 4000-4899; 4900). 

-Të kryejmë procedura të përshtatshme auditimi në funksion të këtij objektivi. 

6. Kriteret e vlerësimit 

Kriteret bazë mbi të cilat grupi i auditimit ushtroi punën audituese janë: 

- Ligji nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”; 
- Ligji nr. 8474 datë 14.04.1999 “Për miratimin e Nomenklaturës dhe të Tarifës Doganore”, i 

ndryshuar; 

- Ligji nr. 44/2015, datë 30.4.2015 “Kodi i Procedurave Administrative i RSH”; 

- Ligji nr. 61, datë 24.05.2012 “Për Akcizat në RSH”, i ndryshuar; 
- Ligjin Nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, i ndryshuar. 

- Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar. 

- Udhëzimi i MF, nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorin publik”; 

- Rregullore e Brendshme e Degëve Doganore nr. 19095/2 prot., datë 12.11.2012; 
- Udhëzimi nr. 05, datë 26.01.2018, të DPD, “Mbi procedurat standarde të funksionimit të SVQ 

dhe SKAO” 

- Marrëveshjet e RSH me vendet e tjera të EU apo NEU lidhur me trajtimin preferencial të 

mallrave etj. 

 

7. Standardet e auditimit 

Për kryerjen e punës audituese u aplikuan standardet e auditimit në përputhje me kërkesat e: 

- Ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e KLSH”; 
- Manualit të Auditimit Financiar; 

- Manualit të Auditimit të Përputhshmërisë; 

- Rregullores së Procedurave të Auditimit në KLSH, miratuar me vendimin nr. 107, datë 

08.08.2017. të Kryetarit të KLSH-së; 

- Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit.  

 

8. Metodat e auditimit 

 Auditim mbi bazë risku. 

Praktikat e ndjekura në kryerjen 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 pasqyrat 

financiare si edhe nivelin e pohimeve, nëpërmjet të kuptuarit e 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 të gabimeve materiale që konsistoi në 

vlerësimin e kontrolleve të brendshme në institucion sa i takon: (a) hartimit; (b) implementimit; dhe 

(c) funksionimit të të 5-të komponentëve të kontrollit të brendshëm. 

Vlerësimi i kontrollit të brendshëm u krye nëpërmjet testeve të kontrolleve. 

1.1. Kontrolli aritmetik që konsiston në thelb në regjistrimin e fakteve në një formë numerike, si dhe 

në paraqitjen sintetike të tyre, midis regjistrimit fillestar të fakteve dhe paraqitjes së tyre në formë 

sintetike, që cilat kanë të bëjnë me evidentimin në llogari, mbartjet, klasifikimin dhe rigrupimin. 

Kontrolli aritmetik u krye me qëllim që të sigurohemi nëse veprimet e llogaritjes dhe të hedhjeve në 

llogaritë përkatëse, që përfundojnë me nxjerrjen e gjendjeve sintetike, nuk përmbajnë asnjë gabim 

(ditari i kontabilizimit të urdhër shpenzimeve). 

1.2. Kontrolli i vlerësimit për të përcaktuar nëse vlerat që u atribuohen gjendjeve ekzistuese janë të 
sakta, nëse pasuritë duhet të qëndrojnë në bilanc me vlerat që u janë vendosur atyre. 
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2. Verifikimi i transaksioneve duke marrë informacion shtesë nga burime të tjera verifikuese 

3. Intervistimi i personelit që ka patur role specifike në subjektin që u auditua. 

4. Raporte dhe informacione nga shfrytëzimi i raporteve/informacioneve që lidhen direkt me 

objektivat e auditimit. 

5. Pyetësorët për vlerësimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm në lidhje me informacionet e 
funksionimit të sistemit së kontrollit të brendshëm të subjektit 

6. Pyetësorët sipas teknikës së grumbullimit të të dhënave në rastet kur veprime të caktuara kanë 
karakteristika të ngjashme dhe janë të përsëritura në struktura të ndryshme të organizatës. 

7. Teknika të ndryshme të ekzaminimeve nëpërmjet sistemit IDEA 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). 

 

9. Dokumentimi i auditimit 

Dokumentimi i rezultateve të auditimit u mbështetet në kërkesat e Manualit të Auditimit të 

Përputhshmërisë, si edhe në Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit. 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 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. 
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III. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT 

 

1. Informacioni i përgjithshëm mbi subjektin nën auditim:  

Dega e Doganës Durrës (DDD), është një njësi që varet në mënyrë të drejtpërdrejtë nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Doganave (DPD), dhe ka në varësi të saj Sektorin Operacional që operon në Portin 

Detar, si dhe zyrën doganore të Porto Romanos, e cila kryen operacione të deklarimit dhe 

zhdoganimit hidrokarbureve. Si pozicion gjeografik është në perëndim të RSH e cila është një 

doganë kufitare. Nga pikëpamja doganore kryen funksione në mbledhjen e të ardhurave doganore 

sipas legjislacioni doganor në fuqi të RSH. Kuadri rregullator nga e cila udhëhiqet administrata e 

DDD, është legjislacioni doganor ku respektivisht detyrat funksionale sipas funksionit organik janë 

sanksionuar në Rregulloren e Brendshme të Degëve Doganore sipas Urdhërit nr. 146 prot DPD 

datë.07.15.2018 dhe Udhëzimin nr. 05, datë 26.01.2018, të DPD, “Mbi procedurat standarde të 

funksionimit të SVQ dhe SKAO”. 

DDD ka si objektiva kryesore: 

- Rritjen e nivelit të të ardhurave doganore 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 në këtë 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. 

 

 

2. Përshkrimi i rezultateve sipas drejtimeve të auditimit. 

 

2.1. Auditimi i zbatimit të rekomandimeve të lëna nga auditimet e mëparshme 

Për auditimin e këtij drejtimi u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

1. Raporti përfundimtar i auditimit të ushtruar në Degën Doganore Durrës, për periudhën 

01/01/2018-31/12/2018. 

2. Plani i Punës i Degës Doganore Durrës për mbikëqyrjen e zbatimit të rekomandimeve. 

3. Dokumentacioni justifikues i paraqitur nga ana e Degës Doganore Durrës mbi zbatimin e 

rekomandimeve. 
 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar rezulton: 

I. Hartimi i programit (Plan veprimit) dhe respektimi i afatit prej 20 ditë për kthimin e 

përgjigjes për zbatimin e rekomandimeve, siç është përcaktuar në nenin 15 shkronja (j) të 

ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2914 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollin të Lartë të 

Shtetit”. 

Nga Dega Doganore Durrës me shkresën nr. 20055/21 datë 20.05.2020 është dërguar (Programi i 

Punës me nr.20055/20 prot. datë 20.05.2020) plani i masave mbi auditimin e zhvilluar me qëllim 

marrjen e masave të plota për shqyrtimin, analizimin dhe përmbushjen e rekomandimeve të lëna nga 

KLSH duke u ngritur për këtë qëllim dhe një Grup Pune me Urdhrin Nr.17 datë 18.05.2020 ( me 

nr.20055/19 prot. datë 18.05.2020 )  të Kryetarit të D. Doganore Durrës z. L. M.  

Sa më sipër rezulton se është zbatuar afati 20 ditor përkthimin e përgjigjes për zbatimin e 

rekomandimeve. Zbatuar. 

 

II. Respektimi i afatit ligjor prej 6 muajsh nga data e marrjes së njoftimit të raportit të 

auditimit, për raportimin në KLSH, të ecurisë së zbatimit të rekomandimeve të lëna nga 
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auditimi i mëparshëm (pika 2 e nenit 30 të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014“Për organizimin 

dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit 

Nga Dega Doganore Durrës me shkresën nr. 20055/83 datë 16.10.2020 është dërguar Relacioni i 

Grupit të punës të ngritur nga D.D.Durrës për shqyrtimin e Rekomandimeve të lëna nga KLSH. 

(Relacioni i këtij Grupi pune është miratuar nga titullari me nr. 20055/82 prot. datë 14.10.2020)  

Në këto kushte konsiderohet se është dërguar plani i masave mbi auditimin e zhvilluar me qëllim 

marrjen e masave të plota për shqyrtimin, analizimin dhe përmbushjen e rekomandimeve të lëna nga 

KLSH, për raportimin brenda 6 muajve nga marrja e njoftimit të Raportit Përfundimtar të Auditimit), 

ku rezulton se është raportuar brenda afatit. Zbatuar 

Në lidhje me ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të lëna nga KLSH për Degën Doganore 

Durrës gjendja në mënyrë më të detajuar paraqitet si më poshtë: 

Në lidhje me masat organizative rezulton se, janë rekomanduar 5 (pesë) masa organizative dhe 

nga Dega e Doganës Durrës janë zbatuar  3(tre) është zbatuar pjesërisht 1 ( një) dhe është e pa 

zbatuar 1 (një).  

Në lidhje me masat për shpërblim dëmi rezulton se, janë rekomanduar 7 ( shtatë) masa për 

shpërblim dëmi rezulton si më poshtë: 

Nuk janë pranuar plotësisht 2 rekomandime e konkretisht, rekomandimi nr.2.1 dhe nr.6.1.  

Këto i përkasin vlerave të rekomanduara për shpërblim dëmi respektivisht: 

Rekomandimi 2.1  - rekomanduar vlera 111,050,328 lekë për 36 raste sipas anekseve nr.4.3; 4.4 dhe 

4.5. 

Rekomandimi 6.1  - rekomanduar vlera 12,500,000 lekë për 625 raste sipas aneksit nr.4.2. 

Në total vetëm për këto dy rekomandime nuk janë pranuar plotësisht vlera prej: 123,550,328 lekë  

për 661 raste për anekset nr.4.2; 4.3; 4.4 dhe 4.5. 

Nga totali dëmi i rekomanduar prej 453,211,372 lekë për shpërblim që i përkasin 2671 rasteve, 

është pranuar vlera prej: 60,807,130 lekë nga Dega e Doganës Durrës si masë shpërblim, dhe nuk 

është pranuar për shpërblim dëmi vlera prej 392,404,242 lekë. 

Nga auditimi rezulton se, për vlerën e pranuar prej: 60,807,130 lekë janë nxjerrë Vendimet 

përkatëse, si dhe janë arkëtuar deri më datë 30.04.2022 vlera prej: 45,352,307 lekë, ose 74 % e vlerës 

së demit të pranuar. Kanë ngelur si detyrime të pa arkëtuara vlera prej: 15,352,307 lekë 

(detyrime + penalitete) të cilat i përkasin 42 subjekteve.   

Në lidhje me masat disiplinore të rekomanduara rezulton se, janë rekomanduar vlerësimi e fillimi i 

ecurisë disiplinore për 28 persona. Këto janë marrë në shqyrtim nga titullari DDD më datë 20.05.2020 

dhe është konstatuar se për 24 (njëzetekatër) punonjës është shpallur me Vendim mos kompetenca e 

shqyrtimit të shkeljeve disiplinore duke ja dërguar për procedim të mëtejshëm Drejtorisë së 

Përgjithshme të Doganave, ku personat janë punonjës e për më tej nuk ka përgjigje. Nga ana e DDD 

datë 02.10.2020 janë marrë Vendimet Përfundimtare për ndërprerjen e ecurisë disiplinore ndaj katër 

punonjësve. 

Në këto kushte ky rekomandim në lidhje me masat disiplinore, konsiderohet si rekomandim i 

zbatuar pjesërisht por tashmë i ezauruar. 

Këto masa të dërguara  me shkresën përcjellëse të rekomandimeve  nga KLSH në D.D.Durrës 

trajtohen në mënyrë të detajuar si më poshtë: 

A. MASA ORGANIZATIVE 

 

1.1- Rekomandimi: Dega e Doganës Durrës në cilësinë e organit administrativ juridiksional dhe 

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave në cilësinë e organit epror, të analizojnë rekomandimet e pa 

realizuara, deleguar për kompetencë për vendimmarrje Degës Doganore Durrës duke marrë masa të 
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menjëhershme për analizimin e shkaqeve dhe përgjegjësive konkrete ligjore për moszbatimin e tyre. 

Nga këto dy institucione të ndiqen të gjitha procedurat e nevojshme verifikuese dhe administrative 

ligjore në të gjitha shkallët e gjykimit për shpërblimin e dëmit të shumës prej 320,167,658 lekë dhe 

për përmirësimin e gjendjes, rekomanduar më parë në Raportin Përfundimtar të Auditimit përcjellë 

me shkresën nr. 526/9, prot., datë 05.10.2018. 

Gjendja e Rekomandimit: Në lidhje me këtë rekomandim nga ana e Degës Doganore Durrës i është 

drejtuar me shkresën nr.20055/22 prot. datë 20.05.2020 Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave  

(Drejtorisë së Vlerësimit Qendër) duke i përcjellur dokumentacionin me qëllim dhënien e komenteve 

dhe shpjegimeve brenda datës 30.06.2020. 

Nga verifikimi dhe sipas Relacionit të Grupit të punës  të miratuar me nr.20055/82 prot datë 

14.10.2020 rezulton se nga D.Doganës Durrës është mbajtur i njëjti qëndrim duke u shprehur se: “ 

Dega Doganës Durrës ju ka bërë me dije lidhur me masat e marra mbi shkresën tuaj “Raport 

përfundimtar të Auditimit” me nr.526/99 prot datë 05.10.2018 me objekt auditimi “Mbi 

përputhshmërinë e veprimtarisë së Degës Doganore Durrës me kriteret dhe kërkesat e kuadrit 

rregullator në fuqi” me shkresat nr.17089 Prot., datë 19.09.2019 “Dërgim i evidencës së Vendimeve 

Administrative të D.D.Durrës mbështetur në RPA me nr. 526/9 prot., datë 05.10.2018...” 

Shkresën nr. 6452/36 prot., datë 05.04.2019 “Relacion i grupit të punës mbi RPA” përcjellur me 

shkresën nr. 6452/37 prot., datë 08.04.2019 “Dërgim relacioni të grupit të punës mbi RPA nr. 526/9 

prot., datë 05.10.2018”.  

Pra gjendja e këtij rekomandimi është ajo e konstatuar dhe në Raportin Përfundimtar të Auditimit të 

ushtruar për aktivitetin e vitit 2018 në të cilën është konsideruar e zbatuar pjesërisht. Dhe nuk ka 

veprimtari tjetër në lidhje me këtë rekomandim duke e konsideruar si të pa realizuar. 

 

4.1- Rekomandimi: DDD, në bashkëpunim me institucionet e përmendura në Udhëzimin nr. 15, të 

Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave Tiranë “Mbi evidentimin, kontabilizimin dhe rikuperimin e 

detyrimeve të papaguara doganore dhe të akcizës”, të marrin masa konkrete dhe efektive nëpërmjet 

një programi të posaçëm për të zgjidhur në rrugë ligjore problemet që pengojnë rikuperimin e borxhit 

doganor në vlerën prej 4,223,320,917 lekë, nëpërmjet krijimit të marrëveshjeve të reja me 

institucionet e tjera, për të bërë të mundur një harmonizim të veprimeve dhe bashkëpunim me efektiv 

në mënyrë të tillë që të bëhet i mundur rikuperimi i borxhit doganor. 

Gjendja e Rekomandimit: Nga verifikimi dhe sipas Relacionit të Grupit të punës  të miratuar me 

nr.20055/82 prot datë 14.10.2020 rezulton se,  nga Dega Doganës Durrës është vepruar në lidhje me 

zbatimin e këtij rekomandimi duke parashtruar ndër të tjera se: Udhëzimi i borxhit Nr.15 datë 

03.12.2018, ka hyrë në fuqi në të njëjtën datë dhe se D.D.Durrës pasi ka marrë zyrtarisht këtë 

Udhëzim ka vijuar punën për verifikimin e dosjeve, mbylljen e evidencës së dhjetorit 2018 dhe ka 

vijuar menjëherë me zbatimin e pikës 2.6 të Udhëzimit nr.15, ku brenda 20 ditëve janë pezulluar 86 

subjekte ( informacione për të cilat është sqaruar KLSH në vitin 2019). Në lidhje me 85 rastet e 

përmendura nga ana e KLSH janë sqaruar në mënyrë të detajuar gjendja e tyre deri në hartimin e 

këtij relacioni dhe gjendja deri në përfundim të këtij auditimi  që lidhet me mbajtjen e këtij akt 

verifikimi paraqitet si më poshtë:  

Nga 85 raste  rezulton se janë shlyer ( mbyllur) 74 raste, paraqiten në proces gjyqësor 4 raste dhe 

rezultojnë akoma debitorë 7 raste të cilat rezultojnë të mbuluar 100% me urdhra ekzekutimi si dhe 

me procedura pezullimi.  

Statusi i këtij rekomandimi:  i zbatuar pjesërisht . 

 

B.MASA PËR SHPËRBLIM DËMI 

Në shkresën përcjellëse të rekomandimeve të dërguara nga KLSH në D.D.Durrës në pikën, “B.Masa 

shpërblim dëmi” citohet: “Nisur nga gjetjet të trajtuara në Raportin e Auditimit, nga Dega e Doganës 
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Durrës të kryhet kontabilizimi dhe të kërkohet në rrugë ligjore, duke ndjekur të gjitha procedurat e 

nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, me qëllim kërkimin 

për arkëtimin e të ardhurave të munguara në Buxhetin e Shtetit për 2671 raste/subjekte, në vlerën 

453,211,372 lekë, në mënyrë analitike sipas anekseve në faqe nr. 198-231.  

Këto rekomandime trajtohen në mënyrë të detajuar si më poshtë: 

1.1- Rekomandimi: D.D.Durrës të marrë masa për kontabilizimin dhe zbatimin në rrugë ligjore, 

duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha 

shkallët e gjykimit, me qëllim arkëtimin e detyrimeve doganore për 1916 raste, në vlerën 

169,645,130 lekë, referuar: nenit 171, pika 2; 67, pika 1, shkronja “d/i”; 70, pika 2, shkronja “a” dhe 

“b”; 70, pika 3; 251, pika 2, shkronja “a”; neni 256, pika 1, shkronja “a”, të Ligjit nr. 102/2014, datë 

31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”; si dhe nenit: 3, pika 8; 4, pika 8, shkronja 

“a”; 5, shkronja “ë/i”, të Ligjit nr. 9975, datë 28.07.2008 “Për taksat kombëtare”, i ndryshuar. (Në 

mënyrë të detajuar janë pasqyruar në anekset nr.: 3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4 dhe 3.5 të Raportit të 

Auditimit). 

Gjendja e Rekomandimit: Nga verifikimi dhe sipas Relacionit të Grupit të punës  të miratuar me 

nr.20055/82 prot datë 14.10.2020 rezulton se,  nga Dega Doganës Durrës sipas Grupit të punës nga 

vlera e rekomanduar prej:169,645,130 lekë të cilat i përkasin 1916 rasteve, janë pranuar si 

detyrime doganore vlera prej: 46,344,441 lekë të cilat i përkasin 612 rasteve për të cilat kanë dalë 

dhe Vendimet përkatëse.  ( këto përfshihen në anekset 3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4 dhe 3.5 ) . 

 Statusi i këtij rekomandimi :  i zbatuar pjesërisht . 

2.1- Rekomandimi:- Dega e Doganës Durrës të marrë masa për zbatimin në rrugë ligjore, duke 

ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e 

gjykimit, me qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit për 36 raste/subjekte, në vlerën 116,050,328 

lekë, referuar nenit: 250.4; 251, pika 2, shkronja “a”, si dhe 256, pika 1, shkronja “a” dhe “b”, të 

Ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”. (Në mënyrë të 

detajuar janë pasqyruar në aneksin nr. 4.3, 4.4 dhe nr. 4.5, të Raportit të Auditimit) 

Gjendja e Rekomandimit: Nga verifikimi dhe sipas Relacionit të Grupit të punës  të miratuar me 

nr.20055/82 prot datë 14.10.2020 rezulton se,  nga Dega Doganës Durrës sipas Grupit të punës nga 

vlera e rekomanduar si shpërblim dëmi prej:116,050,328 lekë të cilat i përkasin 36 rasteve, nuk 

janë pranuar.  ( këto sipas anekseve 4.3; 4.4 dhe 4.5 )  

 Statusi i këtij rekomandimi :  i pa pranuar dhe i pa zbatuar.  

3.1- Rekomandimi:- D.D.Durrës të marrë masa për kontabilizimin dhe zbatimin në rrugë ligjore, 

duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha 

shkallët e gjykimit, me qëllim arkëtimin e detyrimeve doganore për 6 raste, në vlerën 111,219,608 

lekë referuar nenit: 224, pika1, 2 dhe 3; 250, pika 4; 251, pika 1; 259, pika 1, shkronja “a” dhe “b” 

dhe 273, pika 3, të Ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”. 

(Në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në aneksin nr. 4.1 të Raportit të Auditimit) 

Gjendja e Rekomandimit: Nga verifikimi dhe sipas Relacionit të Grupit të punës të miratuar me 

nr.20055/82 prot datë 14.10.2020 rezulton se nga Dega Doganës Durrës sipas Grupit të punës nga 

vlera e rekomanduar prej: 111,219,608 lekë ( detyrime dhe Penalitete) të cilat i përkasin 6 

rasteve, janë pranuar si detyrime doganore vlera prej: 1,202,839 lekë ( detyrime dhe penalitete) të 

cilat i përkasin 3 rasteve për të cilat kanë dalë dhe Vendimet përkatëse.  ( këto përfshihen në 

aneksin 4.1). 

Statusi i këtij rekomandimi :  i zbatuar pjesërisht . 

4.1- Rekomandimi:- D.D.Durrës të marrë masa për kontabilizimin dhe zbatimin në rrugë ligjore, 

duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha 
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shkallët e gjykimit, me qëllim arkëtimin e detyrimeve doganore për 56 raste/subjekte, në vlerën 

28,119,014 lekë referuar nenit: 250, pika 4; 258, pika 1, shkronja “a”; 251, pika 1; 260; 251, pika 2, 

shkronja “i”; 251, pika 2, shkronja “a”; 273, pika 3; 230, pika 1; 256, pika 1, shkronja “b” dhe 251, 

pika 2, shkronja “a”, të Ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së 

Shqipërisë. (Në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në aneksin nr. 4 të Raportit të Auditimit) 

Gjendja e Rekomandimit: Nga verifikimi dhe sipas Relacionit të Grupit të punës  të miratuar me 

nr.20055/82 prot datë 14.10.2020 rezulton se,  nga Dega Doganës Durrës sipas Grupit të punës nga 

vlera e rekomanduar prej: 28,119,014 lekë  të cilat i përkasin 56 rasteve, janë pranuar si detyrime 

doganore vlera prej: 1,040,000 lekë të cilat i përkasin 3 rasteve për të cilat kanë dalë dhe 

Vendimet përkatëse.  ( këto përfshihen në aneksin nr. 4) . 

Statusi i këtij rekomandimi :  i zbatuar pjesërisht. 

5.1- Rekomandimi:- Dega e Doganës Durrës të marrë masa për kontabilizimin dhe zbatimin në 

rrugë ligjore, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në 

të gjitha shkallët e gjykimit, me qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit për 25 raste, në vlerën 

15,327,292 lekë. (Në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në aneksin nr. 7 të Raportit të Auditimit) 

Gjendja e Rekomandimit: Nga verifikimi dhe sipas Relacionit të Grupit të punës  të miratuar me 

nr.20055/82 prot datë 14.10.2020 rezulton se,  nga Dega Doganës Durrës sipas Grupit të punës nga 

vlera e rekomanduar prej: 15,327,292 lekë të cilat i përkasin 25 rasteve, janë pranuar si shpërblim 

dëmi vlera prej: 11,696,850 lekë të cilat i përkasin 14 rasteve për të cilat kanë dalë dhe Vendimet 

përkatëse.  ( këto përfshihen në aneksin nr.7)  

Statusi i këtij rekomandimi :  i zbatuar pjesërisht . 

6.1- Rekomandimi:- Dega e Doganës Durrës të marrë masa për kontabilizimin dhe zbatimin në 

rrugë ligjore, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në 

të gjitha shkallët e gjykimit, me qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit për 625 raste, në vlerën 

12,500,000 lekë, referuar nenit 273, pika 3 dhe nenit 256, pika 1, shkronja “b” të ligjit nr. 102/2014, 

datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”. (Në mënyrë të detajuar janë pasqyruar 

në aneksin nr. 4.2 të Raportit të Auditimit) 

Gjendja e Rekomandimit: Nga verifikimi dhe sipas Relacionit të Grupit të punës  të miratuar me 

nr.20055/82 prot datë 14.10.2020 rezulton se,  nga Dega Doganës Durrës sipas Grupit të punës nga 

vlera e rekomanduar si shpërblim dëmi prej:12,500,000 lekë të cilat i përkasin 625 rasteve, nuk 

janë pranuar.  ( këto sipas aneksit nr. 4.2 )  

 Statusi i këtij rekomandimi :  i pa pranuar dhe i pa zbatuar.  

7.1- Rekomandimi:- Dega e Doganës Durrës të marrë masa për kontabilizimin dhe zbatimin në 

rrugë ligjore, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në 

të gjitha shkallët e gjykimit, me qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit për 7 raste, në vlerën 

350,000 lekë, referuar nenit 85, pika 1, shkronja “a” dhe nenit 96, pika 1, shkronja “a” të Ligjit 

nr. 61/2012, datë 24.05.2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. (Në 

mënyrë të detajuar janë      pasqyruar në aneksin nr. 6 të Raportit të Auditimit) 

Gjendja e Rekomandimit: Nga verifikimi dhe sipas Relacionit të Grupit të punës  të miratuar me 

nr.20055/82 prot datë 14.10.2020 rezulton se,  nga Dega Doganës Durrës sipas Grupit të punës nga 

vlera e  rekomanduar prej: 350,000 lekë të cilat i përkasin 7 rasteve, janë pranuar si shpërblim dëmi 

vlera prej: 250,000 lekë të cilat i përkasin 5 rasteve për të cilat kanë dalë dhe Vendimet 

përkatëse.  ( këto përfshihen në aneksin nr.6)  

Statusi i këtij rekomandimi :  i zbatuar pjesërisht. 
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C. MASA DISIPLINORE 

Në shkresën përcjellëse të rekomandimeve të dërguara nga KLSH në D.D.Durrës në pikën B.Masa 

shpërblim dëmi citohet: “Mbështetur në nenin 59, pika 4, shkronja “a” dhe “b”, të ligjit nr. 152/2013, 

datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil” 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 Durrës që në vlerësim 

të shkeljeve, si dhe rikuperimit të efekteve financiare në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme 

të Doganave, ku, bazuar në deviacione dhe në nivelin e gjetjeve të cilat janë materiale, për shkeljet të 

konsideruara nga ana jonë si shkelje shumë të rënda dhe të rënda, 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, në proporcion me shkeljet dhe vlerat 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”; 

“pezullimin nga e drejta e ngritjes në detyrë , përfshirë rritjen në shkallën e pagës për një periudhë 

deri në dy vjet”; deri në, “Largimin nga shërbimi civil” .  

Kjo për 28 punonjës të renditur në të cilën në përfundim të këtij shqyrtimi kërkohet sipas pikës D 

njoftimin i Departamentit të Administratës Publike dhe Komisionerit të Mbikëqyrjes të Shërbimit 

Civil. 

Gjendja e Rekomandimit: Nga verifikimi rezulton se sipas Programit të Punës të D.D.Durrës me 

nr.20055/20 prot., datë 20.05.2020 rezulton se ky rekomandim është në kompetencë të ish titullarit të 

D.D.Durrës z. L. M. 

Në lidhje me këtë pikë rezulton se: janë marrë në shqyrtim nga titullari D.D.Durrës më datë 

20.05.2020 masat disiplinore të rekomanduara nga KLSH dhe është konstatuar se për 24 

(njëzetekatër) punonjës është shpallur me Vendim mos kompetenca e shqyrtimit të shkeljeve 

disiplinore duke ja dërguar për procedim të mëtejshëm Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, ku 

personat janë punonjës. Këto Vendime janë të datës 20.05.2020 dhe mbajnë numrin e protokollit 

20055 dhe nr. fraksioni nga 23 deri në 46.  Këto vendime i janë dërguar Drejtorisë së Përgjithshme të 

Doganave dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë Departamentit Administrativ Komisionit Disiplinor me 

shkresën nr.20055/56 prot., datë 22.05.2020. dhe nga ana e këtij Departamenti nuk ka asnjë përgjigje 

shkresore përgjigje pasi punonjësit janë nomenklature e tyre.  

Nga ana e D.Doganës Durrës në datë 02.10.2020 janë marrë Vendimet Përfundimtare për ndërprerjen 

e ecurisë disiplinore ndaj katër punonjësve. Këto Vendime janë të datës 02.10.2020 e mbajnë numrin 

20055 prot., dhe numër fraksioni nga nr.76 deri në 80. Këto akte i janë dërguar me shkresën 

nr.20055/81 prot., datë 06.10.2020 Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave. 

Në të gjitha këto Vendime nuk ka një dokumentim për një analizim të detajuar administrativ për 

secilin person sipas përgjegjësisë përkatëse dhe arsyet e ndërprerjes së ecurisë disiplinore. 

Në një rast kemi Vendim për mos kompetencë dhe njëkohësisht dhe Vendim për ndërprerje të 

ecurisë disiplinore e konkretisht në rastin e punonjëses znj A. Ç me detyrë doganierë 

klasifikim/vlerësim/kontroll fizik. Për këtë punonjëse gjendet nga auditimi: Vendimi i D.D.Durrës 

me nr.20055/43 datë 20.05.2020 “Vendim për Shpallje mos kompetence” dhe njëkohësisht gjendet 

Vendimi Përfundimtar  me nr.20055/80 prot., datë 02.10.2020 me të cilën është vendosur ndërprerja 

e ecurisë disiplinore. Shpjegimi në këtë rast është se është kthyer për kompetencë nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Doganave dhe nga Dega e Doganës Durrës është Vendosur ndërprerje e ecurisë 

disiplinore.   

Ky rekomandim në lidhje me masat disiplinore, konsiderohet si rekomandim i ezauruar. 

Statusi i këtij, Rekomandimi :  i zbatuar pjesërisht por tashmë i ezauruar  
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Titulli i gjetjes: Mbi mos zbatimin e rekomandimeve të lëna nga auditimi i 

mëparshëm i ushtruar në DDD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nga auditimi mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga auditimi i 

mëparshëm u konstatua se, Dega Doganore Durrës nuk ka zbatuar 

plotësisht rekomandimet e lëna nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, sipas 

Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe anekseve përkatëse, përcjellë nga 

KLSH me shkresën nr. 922/11, prot, datë 07.05.2020, protokolluar në 

D.D.Durrës, me nr. 20055/18 prot, datë 08.05.2020, pasi nuk ka ndjekur 

të gjitha procedurat e duhura administrative, si dhe të gjitha shkallët e 

gjykimit me qëllim shpërblimin e dëmit dhe përmirësimin e gjendjes, 

konkretisht: 

a. Zbatimin e rekomandimeve për 5 (pesë) masa organizative, nga të 

cilat 1 (një) është zbatuar pjesërisht dhe 1 (një) nuk është zbatuar. 

b. Zbatimin e rekomandimeve për 7 (shtatë) masa për shpërblim dëmi, 

nga të cilat nuk janë pranuar plotësisht 2 rekomandime e konkretisht, 

rekomandimi nr.2.1 dhe nr.6.1 . Në total  vetëm për këto dy 

rekomandime nuk është pranuar plotësisht vlera prej: 123,550,328 lekë, 

për 661 raste sipas anekseve nr.4.2; 4.3; 4.4 dhe 4.5. 

Nga totali i rekomanduar prej 453,211,372 lekë për shpërblim dëmi, që i 

përkasin 2671 rasteve, është pranuar vlera prej: 60,807,130 lekë nga 

Dega e Doganës Durrës si masë shpërblim dëmi. Nuk është pranuar për 

shpërblim dëmi vlera prej 392,404,242 lekë. 

Për vlerën e pranuar prej 60,807,130 lekë, nga Dega e Doganës Durrës 

janë nxjerrë vendimet përkatëse dhe është arkëtuar deri më datë 

30.04.2022 vlera prej 45,352,307 lekë.  

Kanë ngelur si detyrime të pa arkëtuara vlera prej 15,352,307 lekë ( 

detyrime + penalitete) të cilat i përkasin 42 subjekteve.  (Vlera e mbetur 

e detyrimeve të pa arkëtuara është në shumën 15,352,307 lekë). 

c. Zbatimin e rekomandimeve për vlerësimin e dhënien e masave 

disiplinore ndaj 28 (njëzet e tetë) personave, nga të cilat 24 (njëzet e 

katër) raste i janë deleguar Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave dhe 

për 4 të tjera është vendosur ndërprerja e ecurisë disiplinore. Si 

përfundim nuk është dhënë asnjë masë disiplinore. 

 

Kriteri: 

 

 

 

 Mosveprime në kundërshtim me ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 

“Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, neni 

15 “Të drejtat dhe detyrat e KLSH-së” dhe neni 30 “Rekomandimet e 

KLSH-së dhe ecuria e zbatimit”. 

Ndikimi/Efekti: Ndikon në mos arritjen e qëllimit për të cilat lihen rekomandimet që 

është ai i përmirësimit të gjendjes së subjektit të audituar e në këtë rast 

të DDD. 

Shkaku: Mos zbatim i rregullt i detyrimeve ligjore e administrative e mos 

përmbushje e detyrës nga ana e strukturës drejtuese të DDD. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime: Drejtoria e Përgjithshme e Doganave të shqyrtojë dhe të analizojë në 

veçanti zbatimin e rekomandimeve të dhëna në auditimin e mëparshëm, 

duke nxjerrë përgjegjësitë për moszbatimin dhe/ose mosrealizimin në 
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afat, si dhe të marrë masa që të sigurojë zbatimin e plotë të tyre të 

pranuara nga Dega Doganore Durrës dhe të pa arkëtuar në vlerën prej 

15,352,307 lekë e rekomanduar në auditimin e mëparshëm.              

 

 

2.2. Auditimi i programimit dhe realizimit të të ardhurave doganore për periudhën e auditimit. 

 

Në zbatim të pikës 2 të programit të auditimit “Nr. 161/1 datë 17.01.2022 i shtyrë më shkresën nr. 

16.2 prot datë 24.04.2022 ”, për periudhën objekt auditimi, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

-Plani dhe realizimi i të ardhurave doganore të DDD për vitin 2021 

-Plani dhe realizimi i të ardhurave doganore të DDD për vitin 2020 

-Plani dhe realizimi i ardhurave të tjera dytësore të realizuara nga DDD 

-Etj. 

Planifikimi i të ardhurave doganore dhe realizimi i tyre për vitin 2021 sipas zërave dhe përgjatë 

muajve për Degën e Doganës Durrës paraqitet si më poshtë. 

 

Tabela nr.1  Plani dhe realizimi mujor sipas llojit i të ardhurave doganore  sipas llojit 

Në mijë lekë 
Viti 2021 

Taksa TAKSA DOGANORE AKCIZA TVSH 

Durrës Plan Fakt 
Ne 

% 
Plan Fakt 

Ne 

% 
Plan Fakt 

Ne 

% 

                    

Janar 115,955 124,660 108 1,604,022 1,521,802 95 3,071,039 2,850,094 93 

Shkurt 152,955 120,036 78 1,635,225 1,545,325 95 2,968,667 2,947,093 99 

Mars 148,443 146,241 99 1,844,095 1,895,699 103 3,500,774 3,782,381 108 

Prill 146,377 135,189 92 1,811,026 1,995,543 110 3,738,586 3,799,887 102 

Maj 142,837 157,746 110 1,937,084 2,169,890 112 3,386,734 3,957,302 117 

Qershor 137,155 163,428 119 2,282,332 2,251,452 99 3,209,444 4,448,185 139 

korrik 143,710 190,974 133 2,252,413 2,400,190 107 3,676,346 4,552,795 124 

Gusht 142,290 179,467 126 2,500,222 2,675,714 107 3,828,775 4,380,929 114 

Shtator 126,659 180,644 143 2,202,608 2,214,237 101 3,140,172 4,133,636 132 

Tetor 140,504 199,329 142 2,257,248 2,056,749 91 3,666,440 4,780,087 130 

Nëntor 148,502 156,813 106 2,217,785 1,983,193 89 3,656,061 4,537,623 124 

Dhjetor 163,259 208,827 128 2,233,560 2,053,110 92 3,473,715 4,767,964 137 

 Viti  1,708,647 1,963,353 115 24,777,619 24,762,903 100 41,316,754 48,937,976 118 

   
  

      

 
 

   

 
RENTA MINERARE TOTALI  

   

 

Plan Fakt 
Ne 

% 
Plan Fakt 

Ne 

% 

   

 

            

   

 

27,506 24,516 89 4,818,522 4,521,073 94 

   

 

21,857 54,097 248 4,778,704 4,666,551 98 

   

 

33,643 36,757 109 5,526,955 5,861,077 106 

   

 

32,299 27,364 85 5,728,289 5,957,983 104 

   

 

33,346 21,118 63 5,500,000 6,306,055 115 

  
 

 

28,419 22,899 81 5,657,350 6,885,966 122 

   

 

27,531 20,862 76 6,100,000 7,164,821 117 

   

 

28,713 46,284 161 6,500,000 7,282,393 112 

   

 

30,560 31,410 103 5,500,000 6,559,927 119 
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35,809 19,873 55 6,100,000 7,056,038 116 

   

 

34,220 40,460 118 6,056,568 6,718,088 111 

   

 

29,466 51,000 173 5,900,000 7,080,900 120 

   

 

363,368 396,640 109 68,166,388 76,060,872 112 

   Burimi: Të dhëna të DDD, përpunuar nga grupi i auditimit sipas të dhënave të DDD 

Të ardhurat doganore janë realizuar nga Dega e Doganës Durrës për vitin 2021 në masën 76,060,872 

mijë lekë, nga 68,166,388 mijë lekë të planifikuara pra 112%, ose rreth 7,894 milion lekë më shumë 

se plani vjetor. Ky tejkalim vjen kryesisht nga realizimi i të ardhurave nga TVSH, në masën 118%, 

ose me 7,621 milion lekë më shumë se plani. Krahasuar me një vit më parë (ku të ardhurat rezultonin 

60,124 milion lekë), të ardhurat doganore të DDD janë rritur me 15,936 milion lekë. Ndër faktorët që 

kanë ndikuar në rritjen e të ardhurave janë: rritja totale e fluksit të importit, rritja e të ardhurave nga 

çmimet ndërkombëtare, rifillimi i importit të mallrave me origjinë jashtë BE-së, rritja e importit të 

produkteve specifikë si karburanti, cigaret, birra, mallrat e konsumit të përditshëm, automjeteve të 

përdorura, metaleve, veshjeve, ushqimet e përgatitura, etj. Megjithatë, për sa kohë edhe procesi i 

planifikimi të këtyre te ardhurave, pëson ndryshime të shpeshta përgjatë gjithë muajit, dhe për të 

cilin DDDurrës nuk është pjesë, kjo mund të jetë edhe shkak për realizimin mbi planin e rishikuar.  

 

Në total, planifikimi dhe realizimi i të ardhurave doganore sipas muajve paraqitet si më poshtë: 

 
Burimi: Të dhëna të DDD, përpunuar nga grupi i auditimit sipas të dhënave të DDD 

 

Me mos realizim rezultojnë vetëm muaji Janar dhe Shkurt, përkatësisht me një realizim prej 94% dhe 

98%, ndërsa muajt e tjerë rezultojnë me tejkalime.  

 

Tabela nr.2  Planifikimi dhe realizimi i të ardhurave në total për çdo zë 

          Në mijë lekë 
Taksa Fakti 2020 Plani 2021 Fakti 2021 Realizimi % 

Taksa doganore 1,624,908 1,708,647 1,963,353 115 

Akciza 21,542,017 24,777,619 24,762,903 100 

TVSH 36,623,810 41,316,754 48,937,976 118 

Renta minerare 334,104 363,368 396,640 109 

Totali 60,124,839 68,166,388 76,060,872 112 

Burimi: Përpunuar nga grupi i auditimit sipas të dhënave të DDD 

 

Të ardhurat më të larta gjenerohen përkatësisht nga TVSH-ja, ndjekur më pas me të ardhurat nga 
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akciza, ku respektivisht realizimi është 118% dhe 100%. 

Nga analiza sipas llojit të të ardhurave doganore, realizimi i tyre për vitin 2021 rezulton si vijon: 

- Të ardhurat nga TVSH rezultojnë zëri më performues gjatë vitin 2021, me një kontribut prej 64% 

në totalin e të ardhurave të arkëtuara për vitin 2021, kundrejt 61% në vitin 2020. Në fund të 

periudhës ky zë rezulton me një realizim 48,937 milion lekë, ose në një realizim kundrejt planit në 

masën 118%  dhe 12,314 milion lekë më shumë krahasuar me vitin 2020, si rezultat i rritjes së 

konsumit të mallrave të konsumit të përditshëm, karburantit, metaleve bazë, automjeteve të 

përdorura, gazit, plastikës, ushqimeve të përgatitura etj.  

-Të ardhurat nga akciza janë zëri i dytë më i rëndësishëm në drejtim të kontributit total të të 

ardhurave (në masën 33%). Realizimi i këtij zëri në fund të vitit paraqitet në totalin prej 24,762 

milion lekë, kundrejt planit në masën pothuajse 100% dhe 3,220 milion lekë më shumë krahasuar me 

vitin 2020, për shkak të rritjes së importit të karburantit, birrës, cigareve, etj.  

-Të ardhurat nga taksat doganore deri në fund të vitit 2021 janë realizuar në totalin prej 1,963 

milion lekë, kundrejt planit në masën 115%, dhe 339 milion lekë më shumë krahasuar me vitin 2020, 

si rezultat i rifillimit të importit të mallrave me origjinë jashtë BE-së.  

-Të ardhurat nga renta minerare deri në fund të vitit 2021 janë realizuar në totalin prej 396 milion 

lekë, kundrejt planit në masën 109%, dhe 62 milion lekë më shumë krahasuar me vitin 2020, për 

shkak të efektit të kombinuar mes rritjes së sasisë së eksportuar të naftës bruto dhe gati dy fishimit të 

çmimit ndërkombëtar mesatar 12 mujor; si dhe nga rritja e mineraleve te tjera.  

Grupi i auditimit kërkoi informacion nga dega doganore lidhur me procesin sipas së cilit kryhet 

planifikimi për të ardhurat që pritet të gjenerohen, ku konstatohet se dega doganore nuk përfshihet në 

këtë vendimmarrje, por plani sipas çdo muaji përcillet nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, dhe 

është pikërisht ajo që kryhen dhe ndjekjen e realizimit. Ky planifikim përcillet elektronikisht dhe 

pëson ndryshime të shpeshta përgjatë gjithë muajit, të cilat ndjekin nivelin e realizimit.  DDDurrës 

nuk disponon informacion për metodologjinë e caktuar për planifikimin e të ardhurave doganore që 

ndiqet nga DPD. Për këtë arsye nuk mund të kryhej një krahasim mes planit fillestar dhe atij të 

ndryshuar, dhe për sa kohë plani mujor pëson ndryshime të shpeshta, mbetet një faktor kryesor në 

finalizimin të realizimit të të ardhurave doganore me mbi realizim apo me realizim pothuajse 100% 

të planit. Kontributi i DDDurrës në planifikimin e tyre konsiston vetëm në paraqitjen e statistikave në 

nivel tepër sintetik dhe të pa shoqëruara me analiza të  mirëfillta mbi faktorët që kanë ndikuar në 

realizim apo mosrealizim.  

Gjithashtu përgjatë vitit 2021 Dega Doganore Durrës ka realizuar të ardhura të tjera dytësore, për 

zërat si më poshtë, për të cilat nuk ka një plan të përcaktuar paraprakisht, por dega kryen vetëm 

ndjekjen e arkëtimit të tyre.  

 

Tabela nr.3  Realizimi i të ardhurave dytësore të DDD për vitin 2021 

Përshkrimi Totali 
Pjesa e 

Institucionit 

Kamatëvonesa te sistemit doganor 1,139,446   

Te ardhura nga shërbimet administrative dhe te ardhura sekondare 5,395,100   

Te ardhura nga shitja e mallrave dhe shërbimeve 7,398,600   

Gjoba, kamatëvonesa, sekuestrime dhe zhdëmtime 36,967,324 18,483,662 

Derdhur gabim, te vitit ne vazhdim 120,006   

Depozitime te tjera ne ruajtje, te vitit ne vazhdim 914,318   

Totali i te ardhurave dytësore 50,900,470 18,483,662 

Totali 51,934,794   

Krahasuar me vitin paraardhës, këto të ardhura rezultojnë me rënie, përkatësisht për vlerën 6,194 

mijë lekë më pak. 
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Titulli i gjetjes: Hartimi i planit vjetor i ndare ne muaj përgatitet nga DPD pa marre ne 

konsiderate  dhe pa analizuar me  DDD, duke sjelle për pasojë mungesën e 

nje plani fillestar dhe ndryshime te shpeshta gjate vitit.  

Situata: Nga auditimi i kryer lidhur me procesin e ndjekur për planifikimin e të  

ardhurave doganore që pritet të gjenerohen, konstatohet se Dega Doganore 

Durrës nuk përfshihet në këtë vendimmarrje, por plani sipas çdo muaji përcillet 

nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, dhe është pikërisht ky autoritet që 

kryhen dhe ndjekjen e realizimit. Ky planifikim përcillet elektronikisht dhe 

pëson ndryshime të shpeshta edhe përgjatë muajit, të cilat ndjekin nivelin e 

realizimit. Pra, Dega Doganore nuk dispononte një plan fillestar vjetor sipas 

çdo muaji, apo një informacion për metodologjinë e ndjekur për planifikimin e 

të ardhurave doganore që ndiqet nga DPD. Për këtë arsye nuk mund të kryhej 

një krahasim mes planit fillestar dhe atij të ndryshuar, dhe për sa kohë plani 

mujor pëson ndryshime të shpeshta, mbetet një faktor kryesor në finalizimin të 

realizimit të të ardhurave doganore me mbi realizim apo me realizim pothuajse 

100% të planit. Kontributi i DDD në planifikimin e tyre konsiston vetëm në 

paraqitjen e statistikave në nivel tepër sintetik dhe të pa shoqëruara me analiza 

të  mirëfillta mbi faktorët që kanë ndikuar në realizim apo mosrealizim.  

Kriteri: Ligji 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor në Republikën e Shqipërisë”; 

Ligji nr.9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, i 

ndryshuar; 

Ndikimi/efekti: Realizimi i të ardhurave nuk pasqyron performances reale te kësaj dege 

doganore; statistikat e realizimit të të ardhurave paraqiten në nivel tepër sintetik 

dhe të pa shoqëruara me analiza të  mirëfillta mbi faktorët që kanë ndikuar në 

realizim apo mosrealizim. 

Shkaku: Dega doganore nuk përfshihet në vendimmarrjen për planifikimi e të ardhurave 

doganore; por plani sipas çdo muaji përcillet nga Drejtoria e Përgjithshme e 

Doganave elektronikisht dhe pëson ndryshime të shpeshta edhe përgjatë muajit, 

të cilat ndjekin nivelin e realizimit 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandimi: Strukturat përgjegjëse pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave të marrin 

masat për të përmirësuar procesin e planifikimit të të ardhurave doganore për 

arritjen e efiçencës dhe efektivitetit të duhur, duke vlerësuar metodologjinë 

aktuale të planit të të ardhurave doganore duke bërë pjesë të këtij procesi edhe 

degën doganore, si dhe të shmanget praktika e kryerjeve të ndryshimeve të 

shpeshta në plan duke ndjekur nivelin e realizimit. Në vijim, Dega Doganore 

Durrës, të ndjekë limitet e përcaktuara në planin mujor duke kryer analiza të 

mirëfillta sipas llojit të të ardhurave doganore të gjeneruara, për të përcaktuar 

saktë faktorët që rezultojnë në mbi realizim apo mos realizim apo kryerjen e 

analizave krahasimore me vitin paraardhës, duke mos u mjaftuar vetëm në 

evidenca sintetike statistikore. 

 

 

2.3. Auditim i sistemit të vlerësimit doganor dhe klasifikimit tarifor të mallrave gjatë 

procedurave të zhdoganimit për periudhën nën auditim 

 

Për auditimin e këtij drejtimi, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:  

- Sistemi elektronik ORACLE i të dhënave për deklaratat doganore Import 4 (IM4) të përpunuara në 
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DDD në bazë të përzgjedhjes 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; praktika doganore; 
auditimin e metodave të vlerësimit doganor nisur nga vlera e lëndëve të para të futura ose të 

trupëzuara në produktin përfundimtar; deklarime mallrash në praktika doganore për të cilat mund të 
paguhet taksë doganore akcize, taksë kombëtare TAM (takse ambalazhi), mallrat e zhdoganuar nga 

magazina doganore të hedhur për qarkullim të lirë, mallra të deklaruar në praktika doganore me 
origjinë MSABE të cilat duhet të paguajnë tarifë bazë, deklarime në praktika doganore në të cilat 

janë kryer klasifikime të gabuara tariforë, praktika doganore në të cilat nuk është respektuar kushti 

material në faturat shoqëruese të mallit i përfitimit të mos pagesës së tarifës bazë të NM, duke synuar 
që të mbulohej e gjithë periudha e programuar, pa krijuar mbivendosje me strukturat e tjera 

kontrolluese; 

- Dokumentacioni tregtar elektronik i praktikave doganore me artikuj të njëjtë nga e njëjta origjinë 

deklaruar dhe transaktuar me çmime të ndryshme, të përpunuara në këtë degë doganore, për të cilët 

nga SVQ apo SKAO nuk është ndjekur i njëjti kriter apo standard vlerësimi, të cilat janë përzgjedhur 

dhe vlerësuar me risk.  

- Sistemi elektronik ORACLE i të dhënave për deklaratat doganore IM4 të përpunuara në DDD ku si 

kriter vlerësimi u përzgjodhën praktikat doganore ku: mallrat janë lëvruar në inkotermin FOB & 

EXŴ;   vlerat të deklaruara dhe transaktuara; mallrat e importuar nga NEU; 

- Dosjet e subjekteve të cilët operojnë me transaksion pranë kësaj dege doganore, si dhe Dosje të 

subjekteve për të cilat ka verifikime doganore nga Autoritetet Doganore Homologe dhe Vendime 

Gjyqësore të formës së prerë për artikuj identik me periudhën për të cilën u krye auditimi. 
 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të praktikave doganore në lidhje me vlerësimin doganor të 

mallrave, gjatë procedurave të zhdoganimit të cilat janë vlerësuar me risk në bazë të metodave 

të ekzaminimit të kryqëzuar, 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 dokumentave justifikuese, krahasimi me dokumentat bazë dhe 

ekzaminimi analitik (auditimi i  vërtetësisë, rakordimet, krahasimet), 

 

Në total për vitin 2021 rezultojnë të deklaruara dhe të transaktuara numri prej 207,285 deklarata 

doganore me një të ardhur totale në shumen prej 76,060,872 mijë lekë në Buxhetin e Shtetit. Nga 

popullata totale e deklaratave doganore, grupi i auditimit ka shqyrtuar të dhënat e raportuara për 

deklaratat doganore Import 4 te cilat rezultojnë në një numër deklaratash prej 117,791 me një 

mbulim te auditimit mbi nivelin 50%  për : 

1-procedura të vlerësimit doganor të mallrave.  

2-procedura klasifikimit tarifor te mallrave.  

3-procedura të deklarimeve per pagesën e taksave kombëtare të ambalazhit TAM, 

4-procedura të deklarimeve per pagesën e detyrimeve doganore të akcizës . 

5-procedura të deklarimeve për cilat nuk përmbushet kushti preferencial MSABE,  

6-procedura të deklarimeve per rillogaritje detyrimesh doganore të shpenzimeve të transportit,  

7-procedura te deklarimeve per te tjera detyrime doganore. 

Gjatë auditimit, rezultuan gjetje për rreth 2,700 deklarata doganore, në vlerën 183,780 mijë lekë që 

lidhen me auditimin e vlerësimit doganor dhe klasifikimit tarifor për periudhën 01.01.2021 deri 

31.12.2021 ndërkohë që për vitin 2021 rezultojnë rreth 207,285 deklarata doganore te tipit 

IMP/4/5/6/7/8/9, EXP 1/2/3, të përpunuara gjatë vitit 2021. 

Trajtuar në tabelën nr. 3  të Raportit të Auditimit edhe tabela e mbulimit me auditim te procedurave 
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doganore te cilat gjenerojne dhe mbartin risk ne te ardhurat doganore duke marre ne konsiderate 

klasifikimet tarifore te mallrave bazuar ne Kapitujt e Nomenklatures se Mallrave ne RSH. 

Më konkretisht  

Auditimi i dokumentacionit bashkëlidhur praktikave doganore IM4 në lidhje me vlerësimin 

doganor të mallrave, përpunuar nga sektori i vlerës pranë DDD, Sektorit të Vlerësimit Doganor 

në Qendër -SVQ dhe sektorit të kontrollit aposterior operativ SKAO, pranë DPD.  

Nga auditimi me përzgjedhje i dokumentacionit të paraqitur në lidhje me procedurat e kryera nga 

personeli përpunues doganor gjatë procesit të vlerësimit të sistemit të vlerësimit doganor, klasifikimit 

tarifor të mallrave të kryera nga Autoriteti Doganor Durrës për periudhën nën juridiksion auditimi 

rezultuan gjetje dhe konstatime sa më poshtë vijon : 

Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave të deklaruara pranë Degës Doganore Durrës për vitin 

2021 sipas Kapitujve nga 1-97 të Nomeklaturës së Mallrave në RSH konstatohet se nga personeli 

përpunues doganor nuk është marrë në konsideratë për trajtim vlerësimi sipas metodës së nenit 65 

deri 70 të ligjit nr. 102/2014 datë 31.07.2014 *Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë* dhe 

shpjegimeve, janë evidentuar trajtime dhe procedura te kryera jo sipas kërkesave te Sesionit të 

Udhëzimit nr. 3, datë 23.01.2018 “Për Vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”. Konkretisht 

trajtime jo të bazuara sipas kritereve te përcaktuara ne piken 4.2 sipas metodës 2 shprehur sipas 

“Vleres se transaksionit e mallrave identike” dhe piken 4.6 sipas metodës 6 bazuar ne te “Dhënat e 

Disponueshme ne RSH” dhe pikës 5 “Rregullimet” dhe pikës 6 “Dokumentacioni shoqërues qe 

lidhet me vleren doganore” sipas shpjegimeve te pikës 6/b/c/d dhe pikës 7 “Profilizimi i riskut në 

vleresimin doganor” sipas indikatorëve bazuar në çmime të ndryshme të deklaruara për të njëjtin 

produkt nga furnizues ose origjina të ngjashme, zona ofshore, përmbajtja e faturave nga i njëjti 

furnizues paraqet luhatje jo të zakonshme, mallrat vijnë nga një vend pa marrëveshje reciproke me 

Autoritet Doganore Shqiptare, pagesat nuk bëhen direkt me furnizuesin; si dhe sipas pikës 8 

“Dokumentacioni Shtese” sipas pikës 8/a/dh/ii/iii/vii/f dhe pikes 11 “Përdorimi i Databasit te 

Vlerësimit” bazuar ne piken 10/c. 

Konkretisht : 

 

♦. Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave të deklaruara në Kapitullin *03* të Nomeklaturës 

së Mallrave në RSH konstatohet se nga personeli përpunues doganor nuk është marrë në konsideratë 

për trajtim vlerësimi sipas kritereve dhe përcaktimeve të trajtuara më lart. Trajtuar në tabelën anekse 

të këtij Raporti Auditimi edhe tabela e rasteve ku nuk është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i 

mësipërm per mallrat e deklaruar ne Kapitullin 3 te Nomenklatures se Mallrave ne RSH trajtuar me 

nivel të vlerësimit doganor per kete artikull ne nivelin 3 Euro/Kg sipas kushtit FOB origjina NEU 

sipas të dhënave te Dosjes se Dhenave te Disponueshme ne RSH për artikullin “Guackor nënujor” 

duke rillogaritur detyrimet doganore shtesë bazuar në kushtin e lëvrimit ‘’FOB’’ duke marrë në 

konsideratë shpenzimet e transportit të rivlerësuara për mjetet e transportit ‘’konteniere 

frigoriferikë”. Trajtuar në tabelën anekse të këtij Raporti Auditimi edhe tabela e rasteve ku nuk është 

marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mësipërm per mallrat e deklaruar ne kapitullin 03 për 

artikullin “Guackor nënujor” te Nomenklatures se Mallrave ne RSH. 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 3 të NM në RSH të trajtuara në tabelën bashkëlidhur raportit në shumën 2,193,483 lekë 

konstatohet e ardhur doganore e munguar dhe e pa arkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.1 të Raportit të Auditimit. 

 

♦. Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave të deklaruara në Kapitullin *07* të Nomeklaturës 

së Mallrave në RSH per mallin e deklaruar “Fare hudhre”konstatohet se nga personeli përpunues 

doganor nuk është marrë në konsideratë për trajtim vlerësimi sipas kritereve dhe përcaktimeve të 
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trajtuara më lart.. Artikulli “Fare per mbledhje” duhet te ishte trajtuar me nivel vlerësimi në nivelin 

1,24 Euro sipas kushtit CIF referuar edhe transaksionit te pranuar nga Drejtoria e Vlerësimit 

Doganor DVQ sipas DAV nr. 23743 te viti 2021 të transaktuar pranë Degës Doganore Durres. 

Trajtuar në tabelën anekse të këtij Raporti Auditimi edhe tabela e rasteve ku nuk është marrë në 

konsideratë përcaktimi ligjor i mësipërm per mallrat e deklaruar ne kapitullin 07 për artikullin “Fare 

hudhre” te Nomenklatures se Mallrave ne RSH. 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 7 të N.M në RSH të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 165,520 lekë 

konstatohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.2 të Raportit të Auditimit. 

♦. Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave të deklaruara në Kapitullin *07* të Nomeklaturës 

së Mallrave në RSH per mallin e deklaruar “Fare QEPE”konstatohet se nga personeli përpunues 

doganor nuk është marrë në konsideratë për trajtim vlerësimi sipas kritereve dhe përcaktimeve të 

trajtuara më lart. Artikulli “Fare qepe” duhet te ishte trajtuar me nivel vlerësimi ne nivelin 1,1 Euro 

sipas kushtit FOB referuar edhe transaksionit te pranuar nga Drejtoria e Vlerësimit Doganor DVQ 

sipas DAV nr. 13753, DAV nr. R 16878 te viti 2021 të transaktuar pranë Degës Doganore Durres. 

Trajtuar në tabelën anekse të këtij Raporti Auditimi edhe tabela e rasteve ku nuk është marrë në 

konsideratë përcaktimi ligjor i mësipërm per mallrat e deklaruar ne kapitullin 03 te Nomenklatures se 

Mallrave ne RSH.  

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 7 të NM në RSH  të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 77,665 lekë  

konstatohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.3 të Raportit të Auditimit. 

 

♦. Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave të deklaruara në Kapitullin *08* të Nomeklaturës 

së Mallrave në RSH per mallin e deklaruar “Hurma Arabie” konstatohet se nga personeli 

përpunues doganor nuk është marrë në konsideratë për trajtim vlerësimi sipas kritereve dhe 

përcaktimeve të trajtuara më lart. Artikulli “Hurma Arabie rifuxho” duhet të ishte trajtuar me nivel 

vlerësimi në nivelin 1,8 Euro sipas kushtit FOB për mallra me origjinë NEU referuar edhe 

transaksioneve tregtare te pranuar nga Drejtoria e Vlerësimit Doganor DVQ sipas DAV nr. R 39738 

me origjine Tunisia per të cilin është nxjerrë edhe Vendimi Administrativ nga Dega Doganore 

Durres. Gjithashtu në DAV nr R 6977, Dav nr. R 9222 te viti 2021 të transaktuar pranë Deges 

Doganore Durres me origjine nga Tunisia, Arabia Saudite dhe Maqedonia e Veriut është 

konkluduar per vleresimin e ketij artikulli ne nivelin 1.8 Euro/kg sipas kushtit FOB duke kryer edhe 

ndërhyrjet respektive sipas koeficienteve rregullues. Konstatohet se për transaksione të kryera nga 

vende eksportues si Irani, Algjeria gjatë vitit 2021, janë pranuar transaksione nga personeli 

përpunues DVQ në nivelin 0.36 Euro/kg-0.7 Euro/kg sipas kushtit FOB duke krijuar “një pabarazi 

të theksuar gjatë procesit të vlerësimit doganor për mallrat ë natyrës identike ose të ngjashëm”.  

Trajtuar në tabelën anekse të këtij Raporti Auditimi edhe tabela e rasteve ku nuk është marrë në 

konsideratë përcaktimi ligjor i mësipërm per mallrat e deklaruar ne kapitullin *08* te Nomenklatures 

se Mallrave ne RSH. 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 8 të NM në RSH të trajtuara në tabelën bashkëlidhur raportit në shumën 10,639,320 

lekë konstatohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.4 të Raportit të Auditimit. 

♦. Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave të deklaruara në Kapitullin *08* të Nomeklaturës së 

Mallrave në RSH per mallin e deklaruar “Arrore” konstatohet se nga personeli përpunues doganor 

nuk është marrë në konsideratë për trajtim vlerësimi sipas kritereve dhe përcaktimeve të trajtuara më 
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lart .Artikulli “Arrorë në guackë” dhe “Arrorë pa guackë” duhet te ishte trajtuar me nivel vlerësimi 

ne nivelin 2.1 Euro/kg (mjafton te citojmë vleresimin identik DAV R.69124, R 3307, R, 19452, R 

15194 etj) dhe 4.5/kg Euro/kg (mjafton te citojmë vleresimin identik ne nivelin 4.5Euro/Kg ne 

DAV. R 19599, DAV R 72385 ) sipas kushtit FOB referuar edhe transaksionit te pranuar nga 

Drejtoria e Vlerësimit Doganor DVQ të transaktuar pranë Deges Doganore Durres. Trajtuar në 

praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raporti Auditimi edhe tabela e rasteve ku nuk është 

marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mësipërm per mallrat e deklaruar ne kapitullin *08* te 

Nomenklatures se Mallrave ne RSH.(trajtuar dhe marre ne konsiderate gjate trajtimit te 

observacioneve vlerësimi korrekt i kryer për deklaratat nr. R 131109, R. 142533 dhe R. 154545 ) . 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 3 të NM në RSH të trajtuara në tabelën bashkëlidhur raportit në shumën 1,171,190 lekë  

konstatohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.5  të Raportit të Auditimit. 

 

♦. Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave të deklaruara në Kapitullin *21* të Nomeklaturës së 

Mallrave në RSH per mallin e deklaruar “Maja.Buke” konstatohet se nga personeli përpunues 

doganor nuk është marrë për trajtim vlerësimi sipas kritereve dhe përcaktimeve të trajtuara më lart. 

Artikulli “Maja Buke” duhet te ishte trajtuar me nivel vlerësimi ne nivelin 1.8 Euro/kg sipas kushtit 

FOB referuar edhe transaksionit te pranuar nga Drejtoria e Vlerësimit Doganor DVQ të transaktuar 

pranë Deges Doganore Durres sipas DAV nr R.13136 dhe nr. R 36951 te vitit 2021 ku artikulli eshte 

trajtuar me nivel vlerësimi në kuotën 1.8 Euro/kg Fob nga personeli përpunues doganor DVQ dhe 

SVQ pranë DPD-se. Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raporti Auditimi edhe 

tabela e rasteve ku nuk është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mësipërm per mallrat e 

deklaruar ne kapitullin *21* te Nomenklatures se Mallrave ne RSH.  

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 21 të NM në RSH të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit të Përfundimit në 

shumën 133,009 lekë konstatohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e 

Shtetit. Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.6 të Raportit të Auditimit. 

 

♦. Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave të deklaruara në Kapitullin *16* të Nomeklaturës 

së Mallrave në RSH per mallin e deklaruar “Konserva/Ton” konstatohet se nga personeli përpunues 

doganor nuk është marrë në konsideratë për trajtim vlerësimi sipas kritereve dhe përcaktimeve të 

trajtuara më lart. Artikulli “Konserva/Ton” duhet te ishte trajtuar me nivel vlerësimi ne nivelin 4.5 

Euro/kg sipas kushtit FOB per mallra me Origjine NEU referuar edhe transaksioneve te pranuar nga 

Drejtoria e Vlerësimit Doganor DVQ të transaktuar pranë Deges Doganore Durres për vitin 2021 të 

trajtuar me ndërhyrje ne vlerën e mallit te transaktuar nga vende NEU. Trajtuar në praktikat 

doganore në tabelën anekse të këtij Raporti Auditimi edhe tabela e rasteve ku nuk është marrë në 

konsideratë përcaktimi ligjor i mësipërm per mallrat e deklaruar ne kapitullin *21* te Nomenklatures 

se Mallrave ne RSH.  

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 16 të NM në RSH të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 511,173 lekë  

konstatohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.7 të Raportit të Auditimit. 

♦. Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave të deklaruara në Kapitullin *20* të Nomeklaturës së 

Mallrave në RSH per mallin e deklaruar “Lëng Boronice” konstatohet se nga personeli përpunues 

doganor nuk është marrë në konsideratë për trajtim vlerësimi sipas kritereve dhe përcaktimeve të 

trajtuara më lart . Artikulli “Lëng Boronice” duhet te ishte trajtuar me nivel vlerësimi ne nivelin 0.44 

Euro/kg sipas kushtit FOB referuar edhe transaksioneve te pranuar nga Drejtoria e Vlerësimit 
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Doganor DVQ të transaktuar pranë Deges Doganore Durres trajtuar ne nivelin 0.44 EU/Litër me 

ndërhyrje ne vleren doganore te transaktuar ne 4 raste trajtuar sipas Deklarateve Doganore nr. R. 

112049, R. 141153, R. 156123, R. 96082 te vitit 2021. Trajtuar në praktikat doganore në tabelën 

anekse të këtij Raporti Auditimi edhe tabela e rasteve ku nuk është marrë në konsideratë përcaktimi 

ligjor i mësipërm per mallrat e deklaruar ne kapitullin *20* te Nomenklatures se Mallrave ne RSH.  

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 20 të NM në RSH të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 31,347 lekë 

do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.8 te Raportit të Auditimit. 

♦. Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave të deklaruara në Kapitullin 21* të Nomeklaturës së 

Mallrave në RSH per mallin e deklaruar “Akullore” konstatohet se nga personeli përpunues doganor 

nuk është marrë në konsideratë për trajtim vlerësimi sipas kritereve dhe përcaktimeve të trajtuara më 

lart. Artikulli “Akullore nen 0.5 kg dhe mbi 0.5 kg” duhet te ishte trajtuar me nivel vlerësimi ne 

nivelin 2.3 Euro/kg(nen 0.5kg) dhe 2 Euro/kg (mbi 0.5Kg) sipas kushtit FOB referuar edhe 

transaksioneve te pranuar nga Drejtoria e Vlerësimit Doganor DVQ sipas të dhenave te transaktuara 

pranë Deges Doganore Durres. Gjithashtu konstatohet se dokumentacioni tregtar nuk eshte i plote 

(Kontratat e Mallit nuk i shtrin efektet e saj ne vitin deklarimet e praktikave doganore te vitit 2021, 

Konstatohet se kontrata e mallit i shtrin efektet e saj deri ne vitin 2020) dhe në përputhje me nenin 

65 te ligjit 102/2014 datë 31.7.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”. Trajtuar në 

praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raporti Auditimi edhe tabela e rasteve ku nuk është 

marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mësipërm per mallrat e deklaruar ne kapitullin *21* te 

Nomenklatures se Mallrave ne RSH.  

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 21 të NM në RSH të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 1,115,456 

lekë do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.9 të Raportit të Auditimit. 

♦. Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave të deklaruara në Kapitullin *21* dhe kreun *2106* 

të Nomeklaturës së Mallrave në RSH per mallin e deklaruar “Përgatitje/Guzhine” konstatohet se nga 

personeli përpunues doganor nuk është marrë në konsideratë për trajtim vlerësimi sipas kritereve dhe 

përcaktimeve të trajtuara më lart. Artikulli “Përgatitje Guzhine’ duhet te ishte trajtuar me nivel 

vlerësimi ne nivelin 1.6 Euro/kg sipas kushtit FOB referuar edhe transaksioneve te pranuar nga 

Drejtoria e Vlerësimit Doganor DVQ sipas të dhenave te transaktuara pranë Deges Doganore Durres 

në praktikat doganore nr. R 81593, R 5628, R 111835, R 99056, R 33135, R 90489, R 24792 etj…të 

vitit 2021 për mallra me origjine sipas kushtit MSABE. Te dhënat te transaktuara ku artikulli 

“Perg/Guzhine” eshte trajtuar me ndërhyrje dhe koeficient vlerësimi nga Drejtoria e Vlerësimit 

Doganor DVQ ne DPD per mallra me origjine MSABE duke rivlerësuar kete artikull ne nivelin e 

vlerësimit prej 1.6EU/kg sipas kushtit FOB  
DAV Subjekt Artikulli Pesha Çmim/Kg Koef Preferenca 

81593 D/K Perg/guzhine 5733 1.60 1.595 MSABE 

5628 D/K Perg/guzhine 7800 1.60 1.536 MSABE 

111835 D/K Perg/guzhine 9533 1.60 1.405 MSABE 

99056 D/K Perg/guzhine 10966 1.60 1.4 MSABE 

33135 D/K Perg/guzhine 9072 1.60 1.333 MSABE 

90489 D/K Perg/guzhine 9368 1.60 1.304 MSABE 

24792 D/K Perg/guzhine 14155 1.60 1.278 MSABE 

124286 D/K Perg/guzhine 12043 1.60 1.198 MSABE 

74329 D/K Perg/guzhine 8047 1.60 1.164 MSABE 

156102 D/K Perg/guzhine 13308 1.60 1.11 MSABE 

59695 D/K Perg/guzhine 12708 1.60 1.072 MSABE 

116288 D/K Perg/guzhine 12886 1.60 1.051 MSABE 

Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raporti Auditimi edhe tabela e rasteve ku 

nuk është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mësipërm per mallrat e deklaruar ne kapitullin 

*21* te Nomenklatures se Mallrave ne RSH.  

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 
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Kapitullin 21 të NM në RSH të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 2,242,727 

lekë do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.10 të Raportit të Auditimit. 

♦. Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave të deklaruara në Kapitullin *22* të Nomeklaturës së 

Mallrave në RSH per mallin e deklaruar “Uje ne Shishe” konstatohet se nga personeli përpunues 

doganor nuk është marrë në konsideratë për trajtim vlerësimi. për trajtim vlerësimi sipas kritereve 

dhe përcaktimeve të trajtuara më lart . Artikulli “Uje Pana ne Shishe” duhet te ishte trajtuar me 

nivel vlerësimi ne nivelin 0.33 Euro/kg sipas kushtit FOB referuar edhe transaksioneve te pranuara 

nga Drejtoria e Vlerësimit Doganor DVQ dhe SKAO te transaktuara pranë Deges Doganore Durres. 
DAV Subjekt Kodi Uje/shishe Pesha VL/EU/Fob Ref Detyrim KUQE 

116726 L.G 22 Uje panna ne shishe 3024 0.145 0.33 25867   

12462 L.G 22 Uje panna ne shishe 2533.5 0.148 0.33 21665   

129890 L.G 22 Uje panna ne shishe 2268 0.127 0.33 21249   

99847 L.G 22 Uje panna ne shishe 1512 0.127 0.33 14178 1 

64530 L.G 22 Uje ne shishe 756 0.147 0.33 6480 1 

104083 L.G 22 Uje pana ne shishe 7296 0.083 0.33 5903   

90268 S. H 22 Uje panna ne shishe 1512 0.206 0.33 8717   

80474 S. H 22 Uje ne shishe 1188 0.186 0.33 7948   

61761 S. H 22 Uje ne shishe 769.5 0.135 0.33 7019 1 

102845 S. H 22 Uje ne shishe 936 0.175 0.33 6714 1 

23738 S. H 22 Uje ne shishe 850.5 0.179 0.33 6031   

45275 S. H 22 Uje ne shishe 1294.5 0.234 0.33 5801 1 

              137,572   

Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raporti Auditimi edhe tabela e rasteve ku 

nuk është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mësipërm per mallrat e deklaruar ne kapitullin 

*22* te Nomenklatures se Mallrave ne RSH. 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin22 të NM në RSH  të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 135,572 lekë 

do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.11 të Raportit të Auditimit. 

♦. Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave të natyrës veshje të deklaruara në Kapitullin *28* 
të Nomeklaturës së Mallrave në RSH per mallin e deklaruar “detergjente, solucion tualeti, sapun i 

lëngshëm” konstatohet se nga personeli përpunues doganor nuk është marrë në konsideratë për 

trajtim vlerësimi për trajtim vlerësimi sipas kritereve dhe përcaktimeve të trajtuara më lart . Artikulli 

“detergjente, solucion tualeti, sapun i lëngshëm” duhet te ishte trajtuar me nivele vlerësimi 

(ndërhyrje ne vleren e mallit) sipas metodikes së përdorur në praktika respektive të trajtuara nga 

sektori DVQ dhe SKAO si dhe në përputhje me të Dhenave e Dosjes se Disponueshme ne RSH . 

Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raporti Auditimi edhe tabela e rasteve ku 

nuk është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mësipërm per mallrat e deklaruar ne kapitullin 

*21* te Nomenklatures se Mallrave ne RSH. 
artikull Çmim alternative te aplikuara bazuar ne vleren lendes se pare si dhe te dhëna te /ref/Dosja e Disponueshme 

Detergj/pluhur 0.50 

solucion/tualet/leng 0.85 

Detergjent dysheme 0.50 

Detergjent/tualeti 0.80 

Sapun/leng 0.80 

Letra lagura 1.70 

solucion/tualet/leng 0.85 

Detergjent/leng 0.60 

Det/leng/ene 0.67 

solucion/tualet/leng 0.85 

Detergjent/leng 0.60 

Solucion/leng/ene 0.67 

Solucion/rroba/leng 0.60 

Detergjent/tualeti 0.85 

Letra lagura 1.70 

    

Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raporti Auditimi edhe tabela e rasteve ku nuk 

është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mësipërm per mallrat e deklaruar ne kapitullin *21* te 

Nomenklatures se Mallrave ne RSH. 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 
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Kapitullin 28 të NM në RSH  të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 2,118,133 

lekë do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.12 të Raportit të Auditimit. 

♦. Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave të natyrës veshje të deklaruara në Kapitullin *28* të 

Nomeklaturës së Mallrave në RSH per mallin e deklaruar “Aditiv Betoni” konstatohet se nga personeli 

përpunues doganor nuk është marrë në konsideratë për trajtim vlerësimi sipas kritereve dhe 

përcaktimeve të trajtuara më lart Artikulli “Aditiv Betoni” duhet te ishte trajtuar me nivel vlerësimi ne 

nivelin 0.5 Euro/kg sipas kushtit FOB referuar edhe transaksioneve te pranuara nga Drejtoria e 

Vlerësimit Doganor DVQ dhe SKAO sipas të dhenave te transaktuara pranë Deges Doganore Durres. 

Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raporti Auditimi edhe tabela e rasteve ku 

nuk është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mësipërm per mallrat e deklaruar ne kapitullin 

*28* te Nomenklatures se Mallrave ne RSH.  

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 28 të NM në RSH  të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 540,410 

lekë do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit’ 

Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.13 të Raportit të Auditimit. 

♦. Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave të deklaruara në Kapitullin *39* të Nomeklaturës 

së Mallrave në RSH per mallin e deklaruar “artikuj plastike” konstatohet se nga personeli përpunues 

doganor nuk është marrë në konsideratë për trajtim vlerësimi për trajtim vlerësimi sipas kritereve dhe 

përcaktimeve të trajtuara më lart Artikujt e kapitullit *39* të trajtuar sa më poshtë duhet te ishin 

trajtuar me nivel vlerësimi sipas referimeve te trajtuar sa me poshtë sipas kushtit FOB referuar edhe 

transaksioneve te pranuar nga Drejtoria e Vlerësimit Doganor DVQdhe SKAO sipas të dhenave te 

transaktuara pranë Deges Doganore Durres. 

Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raporti Auditimi edhe tabela e rasteve ku nuk 

është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne kapitullin *39* te 

Nomenklatures se Mallrave ne RSH.  

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 28 të NM në RSH të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit bashkëlidhur Raportit të 

Auditimit në shumën 1,233,696 lekë do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e 

paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit’ 

Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.13 të Raportit të Auditimit. 

Kodi  Artikull çmim qe duhej aplikuar ne njësinë EU/kg METODA dhe Referimi 

39 Granulat Ricikluar 0.51 çmim/alternative dhe Referues sipas Dosjes se te Dhenave te Disponueshme 

39 Tub plastik përdorur 1 Artikull i përdorur jo me pak se 40% e vleres se artikullit te ri 

39 forma/artikuj/plastik 1 Artikull i përdorur jo me pak se 40% e vleres se artikullit te ri 

39 Kazan te perd/plastik 1 Artikull i përdorur jo me pak se 40% e vleres se artikullit te ri 

39 Kazan te perd/plastik 1 Artikull i përdorur jo me pak se 40% e vleres se artikullit te ri 

39 Kazan te perd/plastik 1 Artikull i përdorur jo me pak se 40% e vleres se artikullit te ri 

39 Tub plastik 1.7 çmim/alternative jo me pak se 42% e çmimit te lendes se pare plastike dhe çmimit referues sipas Dosjes te Dhenave te Dispo. 

39 forma/artikuj/plastik 1.7 çmim/alternative jo me pak se 42% e cmimit te lendes se pare plastike dhe cmimit referues sipas Dosjes te Dhenave te Dispo. 

39 Ekspozitor plastik 1.7 Cmim/alternative jo me pak se 42% e cmimit te lendes se pare plastike dhe cmimit referues sipas Dosjes te Dhenave te Dispo. 

39 forma/artikuj/plastik 1.7 Cmim/alternative jo me pak se 42% e cmimit te lendes se pare plastike dhe cmimit referues sipas Dosjes te Dhenave te Dispo. 

39 Ekspozitor plastik 1.7 Cmim/alternative jo me pak se 42% e cmimit te lendes se pare plastike dhe cmimit referues sipas Dosjes te Dhenave te Dispo. 

39 Arka plastike 1.7 Cmim/alternative jo me pak se 42% e cmimit te lendes se pare plastike dhe cmimit referues sipas Dosjes te Dhenave te Dispo. 

39 Artikull/laminat 1.7 Cmim/alternative jo me pak se 42% e cmimit te lendes se pare plastike dhe cmimit referues sipas Dosjes te Dhenave te Dispo. 

39 forma/artikuj/plastik 1.7 Cmim/alternative jo me pak se 42% e cmimit te lendes se pare plastike dhe cmimit referues sipas Dosjes te Dhenave te Dispo. 

39 Artikull/laminat 1.7 Cmim/alternative jo me pak se 42% e cmimit te lendes se pare plastike dhe cmimit referues sipas Dosjes te Dhenave te Dispo. 

39 Tub plastik 1.78 Cmim/alternative jo me pak se 42% e cmimit te lendes se pare plastike dhe cmimit referues sipas Dosjes te Dhenave te Dispo. 

39 Kova plastike 1.8 Cmim/alternative jo me pak se 42% e cmimit te lendes se pare plastike dhe cmimit referues sipas Dosjes te Dhenave te Dispo. 

39 Gotaplastike 2.1 Cmim/alternative jo me pak se 42% e cmimit te lendes se pare plastike dhe cmimit referues sipas Dosjes te Dhenave te Dispo. 

39 Gotaplastike 2.1 Cmim/alternative jo me pak se 42% e cmimit te lendes se pare plastike dhe cmimit referues sipas Dosjes te Dhenave te Dispo. 

39 Gotaplastike 2.1 Cmim/alternative jo me pak se 42% e cmimit te lendes se pare plastike dhe cmimit referues sipas Dosjes te Dhenave te Dispo. 

39 Gotaplastike 2.1 Cmim/alternative jo me pak se 42% e cmimit te lendes se pare plastike dhe cmimit referues sipas Dosjes te Dhenave te Dispo. 

39 Gota plastike 2.1 Cmim/alternative jo me pak se 42% e cmimit te lendes se pare plastike dhe cmimit referues sipas Dosjes te Dhenave te Dispo. 

39 Gota plastike 2.1 Cmim/alternative jo me pak se 42% e cmimit te lendes se pare plastike dhe cmimit referues sipas Dosjes te Dhenave te Dispo. 

39 Gotaplastike 2.1 Cmim/alternative jo me pak se 42% e cmimit te lendes se pare plastike dhe cmimit referues sipas Dosjes te Dhenave te Dispo. 

39 Gotaplastike 2.1 Cmim/alternative jo me pak se 42% e cmimit te lendes se pare plastike dhe cmimit referues sipas Dosjes te Dhenave te Dispo. 

39 Gotaplastike 2.1 Cmim/alternative jo me pak se 42% e cmimit te lendes se pare plastike dhe cmimit referues sipas Dosjes te Dhenave te Dispo. 

  Totali     
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♦.Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave të deklaruara në Kapitullin *39* të Nomeklaturës së 

Mallrave në RSH per mallin e deklaruar “artikuj plastike” konstatohet se nga personeli përpunues 

doganor nuk është marrë në konsideratë për trajtim vlerësimi sipas nenit 65 deri 70 të ligjit nr. 102/2014 

datë 31.7.2014 *Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë* dhe shpjegimeve janë evidentuar trajtime 

dhe procedura te kryera jo sipas kërkesave te Sesionit të Udhëzimit 3, datë 23.01.2018 “Për Vlerësimin 

e mallrave për qëllime doganore” që lidhen me vleresimin doganor. Artikujt e kapitullit *39* të trajtuar 

sa më poshtë duhet te ishin trajtuar me nivel vlerësimi sipas referimeve te trajtuar sa me poshtë sipas 

kushtit FOB dhe origjine NEU referuar edhe transaksioneve te pranuar nga Drejtoria e Vlerësimit 

Doganor DVQdhe SKAO sipas të dhenave te transaktuara pranë Deges Doganore Durres. 
DAV Kap Artikull Cmim/Alter Origjina Referimi 

38070 39 Dosje/plastike 2 NEU Cmim/alternative jo me pak se 42% e cmimit te lendes se pare plastike dhe cmimit referues sipas Dosjes te Dhenave te Dispo. 

9302 39 Vaska plastike 2 NEU Cmim/alternative jo me pak se 42% e cmimit te lendes se pare plastike dhe cmimit referues sipas Dosjes te Dhenave te Dispo. 

11996 39 tapa plastike 2.1 NEU Cmim/alternative jo me pak se 42% e cmimit te lendes se pare plastike dhe cmimit referues sipas Dosjes te Dhenave te Dispo. 

149171 39 kanalina plastike 2.2 NEU Cmim/alternative jo me pak se 42% e cmimit te lendes se pare plastike dhe cmimit referues sipas Dosjes te Dhenave te Dispo. 

48788 39 artikuj plastik /gota 2.1 NEU Cmim/alternative jo me pak se 42% e cmimit te lendes se pare plastike dhe cmimit referues sipas Dosjes te Dhenave te Dispo. 

19682 39 gota plastike 2.1 NEU Cmim/alternative jo me pak se 42% e cmimit te lendes se pare plastike dhe cmimit referues sipas Dosjes te Dhenave te Dispo. 

13426 39 tapa plastike 3.2 NEU Cmim/alternative jo me pak se 42% e cmimit te lendes se pare plastike dhe cmimit referues sipas Dosjes te Dhenave te Dispo. 

118848 39 aksesor plastik 2.5 NEU Cmim/alternative jo me pak se 42% e cmimit te lendes se pare plastike dhe cmimit referues sipas Dosjes te Dhenave te Dispo. 

    Totali      

Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku nuk 

është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne kapitullin *39* te 

Nomenklatures se Mallrave ne RSH.  

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 39 të NM në RSH  të trajtuara në tabelën bashkëlidhur  Raportit bashkëlidhur Raportit të 

Auditimit në shumën 218,810 lekë do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e 

paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit 

Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.14 të Raportit të Auditimit. 

♦. Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave të natyrës veshje të deklaruara në Kapitullin *41* të 

Nomeklaturës së Mallrave në RSH per mallin e deklaruar “Lëkurë” konstatohet se nga personeli 

përpunues doganor nuk është marrë në konsideratë për trajtim vlerësimi sipas kritereve dhe 

përcaktimeve të trajtuara më lart. Artikulli ’’Lëkurë” duhet te ishte trajtuar me nivel vlerësimi ne 

nivelin 16 Euro/kg sipas kushtit FOB referuar edhe transaksioneve te pranuara nga Drejtoria e 

Vlerësimit Doganor DVQ dhe SVQ sipas të dhenave te transaktuara pranë Deges Doganore Durres. 
Artikull Njësia/M2 Cmim/ref 

lëkurë M2 16 

      

Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij  Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku nuk 

është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne kapitullin *41* te 

Nomenklatures se Mallrave ne RSH.  

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 41 të NM në RSH të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit të Auditimit në shumën 

1,011,952 lekë do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e 

Shtetit. 

Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.15 të Raportit të Auditimit. 

♦. Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave të natyrës veshje të deklaruara në Kapitullin *44* të 

Nomeklaturës së Mallrave në RSH per mallin e deklaruar “Rimeso, Pllake Zdrukhi grezo dhe 

Kompesate” konstatohet se nga personeli përpunues doganor nuk është marrë në konsideratë për trajtim 

vlerësimi sipas kritereve dhe përcaktimeve të trajtuara më lart .Artikulli “Rimeso, Pllake Zdrukhi grezo 

dhe Kompesate e veshur” duhet te ishte trajtuar me nivel vlerësimi ne nivelin “340/euro/m3, 

150euro/m3, 290Euro/m3 dhe 200Euro/m3 Euro/m3” sipas kushtit FOB referuar edhe transaksioneve te 

pranuara nga Drejtoria e Vlerësimit Doganor DVQ dhe SKAO sipas të dhenave te transaktuara pranë 

Deges Doganore Durres. Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe 

tabela e rasteve ku nuk është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar 

ne kapitullin *41* te Nomenklatures se Mallrave ne RSH.  
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Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 44 të NM në RSH  të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 503,272 lekë 

do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.16 të Raportit të Auditimit. 

♦. Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave të natyrës veshje të deklaruara në Kapitullin *48* të 

Nomeklaturës së Mallrave në RSH per mallin e deklaruar “Letër Guzhine,Test Liner paper, mbetje 

kartoni, kuti kartoni, karton per amballazh, leter higjenike, leter guzhine etje” konstatohet se nga 

personeli përpunues doganor nuk është marrë në konsideratë për trajtim vlerësimi sipas kritereve dhe 

përcaktimeve të trajtuara më lart. Keta artikuj duhet te ishin trajtuar me nivel vlerësimi sipas kritereve 

dhe niveleve te përcaktuara ne dosjen e te dhenave te disponueshme ne RSH dhe vlerave te çmimeve 

alternative per mallra identik ose te ngjashëm te marra nga publikime te kuotuara trajtuar me hollësisht 

sa më poshtë vijon: 

Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku nuk 

është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne kapitullin *48* te 

Nomenklatures se Mallrave ne RSH.  

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 48 të NM në RSH  të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 1,500,391 lekë 

do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.17 të  Raportit të Auditimit. 

♦. Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave të deklaruara në Kapitullin *48* të Nomeklaturës së 

Mallrave në RSH per mallin e deklaruar “Tuba Kartoni” konstatohet se nga personeli përpunues 

doganor nuk është marrë në konsideratë për trajtim vlerësimi sipas kritereve dhe përcaktimeve të 

trajtuara më lart. Artikulli “Tuba Kartoni” duhe te ishte trajtuar me nivel vlerësimi ne nivelin 0.62 

Euro/kg sipas kushtit FOB referuar edhe transaksioneve te pranuar nga Drejtoria e Vlerësimit Doganor 

DVQ sipas të dhenave te transaktuara pranë Deges Doganore Durres konkretisht praktika doganore nr R 

131052 viti 2021. Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela 

e rasteve ku nuk është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne 

kapitullin *48* te Nomenklatures se Mallrave ne RSH.  

 
DAV DOG Subjekt Kodi  Malli Pesha Deklaruar Cmim/ref Dif Detyrim Koef Agjensi Agjensia 

97407 Durrësi S. P 48 Tuba/kartoni 64388 0.35 0.62 0.27 416667 1 J131 S  

131052 Durrësi S. P  48 Tuba/kartoni 8009 0.62 0.62 0.00 

 

1.46 J131 S  

        Totale         416,754       

 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 48 të NM në RSH të trajtuara në tabelën bashkëlidhur  Raportit në shumën 416,667 lekë 

do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

 Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.18 të Raportit të Auditimit. 

♦. Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave të natyrës veshje të deklaruara në Kapitullin *54* të 

Nomeklaturës së Mallrave në RSH per mallin e deklaruar “Fije Polipropileni” dhe “Pelhure sintetike” 

konstatohet se nga personeli përpunues doganor nuk është marrë në konsideratë për trajtim vlerësimi 

sipas kritereve dhe përcaktimeve të trajtuara më lart . Ky artikull duhet te ishte trajtuar me nivel 

vlerësimi ne nivelin 1.6 EU/kg Fob per artikullin “Fije Polipropilenni “, 450 lek/kg sipas kushtit CIF 

Kap malli Vl/alterna/sipas cmimeve te marra nga publikime kuotimi on line dhe te dhena te disponueshme ne RSH ne njesine Euro/kg 

48 Leter guzhine 1.75 

48 Karton/mbetje 0.3 

48 Test liner/paper 0.52 

48 Karton amballazh 0.52 

48 Kuti/kartoni 0.52 

48 Leter rulon 1.85 

48 Kartonamballazh 0.52 

48 amb/çanta/karton 0.52 

  Totali   
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per mallin pëlhure sintetike dhe ne nivelin 3.5 EU/kg për mallin fije /penje/sintetik sipas kushtit FOB 

referuar edhe transaksioneve te pranuar nga Drejtoria e Vlerësimit Doganor DVQ sipas të dhenave te 

transaktuara pranë Deges Doganore Durres dhe ne mungese te tyre te te Dhenave te Dosjes se 

Disponueshme ne RSH. Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi 

edhe tabela e rasteve ku nuk është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e 

deklaruar ne kapitullin *54* te Nomenklatures se Mallrave ne RSH.  

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 54 të NM në RSH të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 225,905 lekë 

do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.19 të Raportit të Auditimit. 

♦. Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave të natyrës veshje të deklaruara në Kapitullin *54* të 

Nomeklaturës së Mallrave në RSH per mallin e deklaruar “Pelhure ne rrotulla” konstatohet se nga 

personeli përpunues doganor nuk është marrë në konsideratë për trajtim vlerësimi sipas kritereve dhe 

përcaktimeve të trajtuara më lart.Artikulli “Pelhure ne Rrotulla” duhe te ishte trajtuar me nivel 

vlerësimi ne nivelin 450 lek/kg Euro/kg sipas kushtit CIF pasi : 

1-Konstatohet se dokumentacioni tregtar i administruar gjate deklarimeve te ketij subjekti nuk 

përmbush kushtin preferencial MSABE, pasi ne faturën e mallit mungon nënshkrimi dhe firma e 

shitësit ose eksportuesit te mallit” duke kryer deklarim ne kundërshtim me përmbajtjen e 

Marrëveshjes MSABE. Fatura e mallit nuk ka të shënuar sipas rregullave të përfitimit të origjinës 

preferenciale MSABE “vulën e saktë të eksportuesit”. Konstatohet se “Deklarata Faturë” dhe 

dokumentacioni shoqërues tregtar nuk përmbush përcaktimet dhe shpjegimet e Shtojcës IV të Ligjit nr 

9590 datë 27.07.2006, “Për ratifikimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit ndërmjet Republikës së 

Shqipërisë dhe komuniteteve Europiane dhe shteteve të tyre anëtare”, nenit 22 (Kushtet për bërjen e 

një deklarate faturë) pika 4 dhe 5, të Titullit V të Udhërrëfyesit, “Mbi Rregullat e Origjinës 

Preferenciale të përdorura në tregtinë ndërmjet Shqipërisë dhe vendeve të tjera sipas Marrëveshjeve 

të Tregtisë së Lirë. Konstatohet se “Deklaratat Faturë” për përfitimin e origjinës preferenciale të 

paraqitura nga subjektet nuk janë në përmbushje të Udhëzimit nr.5883 prot datë 16.05.2006 të 

DPD,”Dokumentacioni i detyrueshëm për vërtetimin e origjinës preferenciale”, ku përcaktohet se 

“Një deklaratë faturë duhet të bëhet nga eksportuesi duke shtypur stampuar, ose printuar mbi faturën, 

notën ..........në përputhje me dispozitat e ligjit vendas të vendit eksportues. Nëse deklarata është e 

shkruar me dorë, duhet të shkruhet me bojë në gërma kapitale. Deklaratat faturë duhet të kenë firmën 

origjinale të eksportuesit të shkruar me dorë”.  

2-Konstatohet se nga administrimi i dokumentacionit tregtar ne veçanti Fatura e Mallit malli i 

deklaruar eshte “Pelhure ne Rrotulla” e cila duhej te rivlerësohej ne nivelin 450 lek/kg sipas kushtit 

CIF ndërsa ne Deklaratën e Detajuar IMP4 eshte ndryshuar cilësia e deklarimit duke deklaruar 

artikullin ne llojin“Pelhure per Kanatjere” e cila eshte vlerësuar ne nivelin 2 Euro/kg sipas kushtit 

Fob me nje efekt negativ ne pagesën e detyrimeve doganore 

3-Nga Drejtoria e Analizës se Riskut dhe Monitorimit deklarimet e ketij subjekti jane trajtuar me 

përzgjedhje ne kanal Jeshil duke treguar moseficence efektive te profileve te riskut te ndertuara dhe 

hartuara nga kjo Drejtori  

4-Nga ana e operatorit ekonomik ‘’M” me nipt K si dhe agjencia doganore respektive ne cilësinë e 

deklaruesit te drejtpërdrejtë apo te terthorte eshte kryer deklarim i nje cilësie malli te ndryshme 

nga ajo qe konstatohet me efekte negative ne pagesën e detyrimit doganor shoqëruar kjo me 

sanksione administrative ne zbatim te legjislacionit doganor. 

 

 

Si rezultat i keq deklarimit dhe keqklasifikimit doganor te ketij malli nga agjencitë doganore 

respektive rezultojnë shmangie e detyrimeve doganore veprime këto, jo në përputhje të kërkesave 

Artikull Indika 

Pel/rrotulla 450 lek/kg 
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të nenit 250.1/a; 250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të KD. Nga ana e sektorit të vlerës pranë DVQse dhe 

SKAO për sa më sipër, duhej mbajtur procesverbal me shkrim referuar nenit 273.3 të KD për 

praktikat doganore të pasqyruara në material. 

Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku nuk 

është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne kapitullin *54* te 

Nomenklatures se Mallrave ne RSH.  

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 54 të NM në RSH të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 3,486,422 

lekë do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

 Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.20 të Raportit të Auditimit. 

♦. Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave të natyrës veshje të deklaruara në Kapitullin *63* 

kreu *6302* të Nomeklaturës së Mallrave në RSH per mallin e deklaruar “Shtresa krevati” 

konstatohet se nga personeli përpunues doganor nuk është marrë në konsideratë për trajtim vlerësimi. 

sipas kritereve dhe përcaktimeve të trajtuara më lart. Shkresa nr. 779 prot DPD datë 16.01.2013 “Mbi 

rishikimin e disa Indikatorëve shtesë në vlerësimin doganor të mallrave me origjinë nga vendet 

jashtë BE”, përcaktohet se niveli i vlerësimit doganor për mallrat e klasifikuara në kapitullin 63, me 

origjine malli NEU. Për mallrat të deklaruar në këto kapituj nuk është ndërhyrë nga personeli 

përpunues doganor për të vjelë detyrimet doganore bazuar në vlerën e mallit e dhënë sipas 

indikatorëve të kësaj shkrese sipas kushtit CIF si dhe nuk është marrë në konsideratë fakti se “nëse 

gjate deklarimit te këtyre mallrave ne dogane konstatohen raporte me te ulëta se sa indikatorët e 

kontrollit shtese sipas tabelës se mësipërme, strukturat e degës doganore te kryejnë te gjitha 

ndërhyrjet e nevojshme, përfshi edhe kontrollin e detajuar fizik me qellim qe te shmangen anomalitë 

e mundshme ne vleresimin doganor te mallrave dhe sidomos te vleres se mallrave me peshën e tyre”.  

Shkresa nr.779 prot DPD datë 16.01.2013 “Mbi rishikimin e disa indikatorëve shtesë në vlerësimin doganor 

të mallrave me origjinë nga vendet jashtë BE” 

Ky artikull duhe te ishte trajtuar me nivel vlerësimi ne nivelin 660 lek/kg sipas kushtit CIF referuar 

edhe transaksioneve te pranuar nga Drejtoria e Vlerësimit Doganor DVQ sipas të dhenave te 

transaktuara pranë Deges Doganore Durres. Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij 

Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku nuk është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i 

mesiperm per mallrat e deklaruar ne kapitullin *63* te Nomenklatures se Mallrave ne RSH.  

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 63 të NM në RSH të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 181,025 lekë 

do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

 Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.21 të Raportit të Auditimit. 

♦. Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave të natyrës veshje të deklaruara në Kapitullin *61 

dhe 62* të Nomeklaturës së Mallrave në RSH per mallin e deklaruar “Veshje Trupi” konstatohet se 

nga personeli përpunues doganor nuk është marrë në konsideratë për trajtim vlerësimi sipas kritereve 

dhe përcaktimeve të trajtuara më lart. Shkresa nr. 779 prot DPD datë 16.01.2013 “Mbi rishikimin e 

disa Indikatorëve shtesë në vlerësimin doganor të mallrave me origjinë nga vendet jashtë BE”, 

përcaktohet se niveli i vlerësimit doganor për mallrat e klasifikuara në kapitullin 61, 62, me origjine 

malli NEU. Për mallrat të deklaruar në këto kapituj nuk është ndërhyrë nga personeli përpunues 

doganor për të vjelë detyrimet doganore bazuar në vlerën e mallit e dhënë sipas indikatorëve të kësaj 

shkrese sipas kushtit CIF si dhe nuk është marrë në konsideratë fakti se “nëse gjate deklarimit te 

këtyre mallrave ne dogane konstatohen raporte me te ulëta se sa indikatorët e kontrollit shtese sipas 

tabelës se mësipërme, strukturat e degës doganore te kryejnë te gjitha ndërhyrjet e nevojshme, 

përfshi edhe kontrollin e detajuar fizik me qellim qe te shmangen anomalitë e mundshme ne 

vleresimin doganor te mallrave dhe sidomos te vleres se mallrave me peshën e tyre”.  

Shkresa nr.779 prot DPD datë 16.01.2013 “Mbi rishikimin e disa indikatorëve shtesë në vlerësimin doganor 
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të mallrave me origjinë nga vendet jashtë BE” 

Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku 

nuk është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne kapitullin *61 

dhe 62* te Nomenklatures se Mallrave ne RSH. ne referim te përcaktimeve ligjore te trajtuara sa me sipër 

ne nivelin 1350 lek/kg sipas kushtit CIF. 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 63 të NM në RSH  të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 5,714,029 

lekë do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

 Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.23 të Raportit të Auditimit. 

♦. Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave të deklaruara në Kapitullin *63* të Nomeklaturës së 

Mallrave në RSH per mallin e deklaruar “Peceta mikrobi” konstatohet se nga personeli përpunues 

doganor nuk është marrë në konsideratë për trajtim vlerësimi sipas kritereve dhe përcaktimeve të 

trajtuara më lart Artikulli “peceta microfiber” duhet te ishte trajtuar me nivel vlerësimi ne nivelin prej 

5.5 USD/kg sipas kushtit FOB referuar edhe transaksioneve te pranuar nga Drejtoria e Vlerësimit 

Doganor DVQ sipas të dhenave te transaktuara pranë Deges Doganore Durres. Trajtuar në praktikat 

doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku nuk është marrë në 

konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne kapitullin *63* te Nomenklatures se 

Mallrave ne RSH 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 63 të NM në RSH të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 62,372 lekë do 

te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

 Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.24 të Raportit të Auditimit. 

♦. Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave të deklaruara në Kapitullin *68* të Nomeklaturës së 

Mallrave në RSH konstatohet se nga personeli përpunues doganor nuk është marrë në konsideratë për 

trajtim vlerësimi sipas kritereve dhe përcaktimeve të trajtuara më lart .Për mallrat të deklaruar në keto 

kapituj nuk është ndërhyrë nga personeli përpunues doganor për të vjelë detyrimet doganore bazuar në 

vlerën e mallit e dhënë sipas indikatorëve të kësaj shkrese sipas kushtit CIF si dhe nuk është marrë në 

konsideratë fakti se “nëse gjate deklarimit te këtyre mallrave ne dogane konstatohen raporte me te ulëta 

se sa indikatorët e kontrollit shtese sipas tabelës se mësipërme, strukturat e degës doganore te kryejnë 

te gjitha ndërhyrjet e nevojshme, përfshi edhe kontrollin e detajuar fizik me qellim qe te shmangen 

anomalitë e mundshme ne vleresimin doganor te mallrave dhe sidomos te vleres se mallrave me peshën 

e tyre”. Gjithashtu dokumentacioni tregtar bashkangjitur praktikave doganore të mëposhtme nuk 

përmbush edhe kushtet për trajtim vlerësimi sipas metodës së transaksionit sipas; dhe nenit 65 deri 70 të 

ligjit nr. 102/2014 datë 31.7.2014 Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë. 

Shkresa nr.779 prot DPD datë 16.01.2013 “Mbi rishikimin e disa Indikatorëve shtesë në vlerësimin 

doganor të mallrave me origjinë nga vendet jashtë BE” 

1-Në lidhje me artikullin produkte sanitare porcelani kapitulli 68 me origjine nga MSABE nuk eshte 

aplikuar çmimi alternativ/referues prej 4 EU/m2 nga personeli përpunues doganor i DVQ-se  

2-Në lidhje me artikullin produkte sanitare porcelani kapitulli 68 me origjine nga Turqia nuk eshte 

aplikuar çmimi alternativ/referues prej 3.3 EU/m2 nga personeli përpunues doganor i DVQ-se  

3-Në lidhje me artikullin produkte sanitare porcelani kapitulli 68 me origjine nga Kina nuk eshte 

aplikuar çmimi alternativ/referues prej 3.2 USD/m2 nga personeli përpunues doganor i DVQ-se  

4-Në lidhje me artikullin produkte sanitare porcelani kapitulli 69 me origjine nga Turqia nuk eshte 

aplikuar çmimi alternativ/referues prej 150 lek/kg CIF nga personeli përpunues doganor i DVQ-se  

Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij  Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku nuk 

është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne kapitullin *68* të 

natyrës “Pllaka Qeramike” dhe “Artikuj Sanitare” te Nomenklatures se Mallrave ne RSH. 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 
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Kapitullin 63 të NM në RSH  të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 811,156 lekë 

do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

 Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.25 të Raportit të Auditimit. 

♦. Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave të natyrës veshje të deklaruara në Kapitullin *69* të 

Nomeklaturës së Mallrave në RSH per mallin e deklaruar “Tjegulla” konstatohet se nga personeli 

përpunues doganor nuk është marrë në konsideratë për trajtim vlerësimi. sipas kritereve dhe 

përcaktimeve të trajtuara më lart.  Ky artikull duhe te ishte trajtuar me nivel vlerësimi ne nivelin 0.26 

Euro/copa sipas kushtit FOB referuar edhe transaksioneve te pranuar nga Drejtoria e Vlerësimit 

Doganor DVQ sipas të dhenave te transaktuara pranë Deges Doganore Durres. Trajtuar në praktikat 

doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku nuk është marrë në 

konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne kapitullin *69* të natyrës 

“Tjegulla” te Nomenklatures se Mallrave ne RSH 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 69 të NM në RSH  të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 882,124 lekë 

do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

 Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.26 të Raportit të Auditimit. 

♦. Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave të deklaruara në Kapitullin *38* të Nomeklaturës së 

Mallrave në RSH per mallin e deklaruar “Diluent/Solvent” deklaruar në kodin tarifor *38140090* 

konstatohet se nga personeli përpunues doganor nuk është marrë në konsideratë për trajtim vlerësimi. 

sipas kritereve dhe përcaktimeve të trajtuara më lart.  Artikulli duhe te ishte trajtuar me nivel vlerësimi 

ne nivelin 1 USD/kg sipas kushtit FOB bazuar në Dosjen e te Dhenave te Disponueshme. Trajtuar në 

praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku nuk është marrë 

në konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne kapitullin *69* të natyrës 

“Tjegulla” te Nomenklatures se Mallrave ne RSH. 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 63 të NM në RSH të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 920,012 lekë 

do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.27 të Raportit të Auditimit. 

♦. Në lidhje me praktikën doganore nr. R. 9117 datë 29.01.2021 konstatohet pas rikanalazimit të 

praktikës në kanalin e kuq është marrë mostra laboratorike nga personeli përpunues doganor dhe nga 

Laboratori Kimik Doganor për artikullin e deklaruar në kodin tarifor 15152990 dhe te deklaruar” Vaj 

Ulliri nga bërthama e Ullirit”. Me certifikatën e Laboratorit Doganor nr. 459 datë 23.02.2021 

Laboratori Kimik Doganor ka konkluduar në klasifikimin tarifor nr.15100090 me emërtese “Vajra të 

tjere dhe fraksionet e tyre te përpunuara dhe te filluara vetëm nga ulliri”. Nga nëpunësi i autorizuar i 

Degës Doganore Durrës z. F. K është kryer amendimi i deklaratës doganore duke penalizuar subjektin 

“T” sipas Vendimit nr. 534 datë 29.04.2021 në shumën 20,000 leke për shkeljen doganore të kryer të 

parashikuar nga neni 250 pika 1 germ (a),neni 251 pika 1 dhe pika 2, neni 256 pika 1 germa (b) dhe 261 

të ligjit nr.102/2014 date 31.07.2014 “ Kodi Doganor ne RSH’ i ndryshuar. Konstatohet se nuk është 

marrë në konsideratë fakti i rezultatit te mostrimit laboratorik i cili ka konsistuar në një cilesi të 

ndryshme nga ajo e deklaruar nga subjekti “T” me nipt J dhe konkretisht rezultati eshte “Vaj i fituar 

nga Ulliri dhe fraksione te tij” duke ndryshuar edhe kodi 4 shifror i deklarimit. Konstatohet se nga 

personeli përpunues doganor nuk është marrë në konsideratë për trajtim vlerësimi sipas kritereve dhe 

përcaktimeve të trajtuara më lart . Shqyrtimi i praktikes doganore nr. R 9117 datë 29.01.2021 duhet te 

kishte përfshirë edhe rivlerësimin e mallit” Vaj ulliri nga fraksione te ullirit” ne nivelin prej 3.2 Eu/kg 

duke sjelle pasoje lindjen e detyrimeve doganore ne shumen 58,195 leke. Gjithashtu nga ana e grupi 

auditues nisur nga malli i ngjashëm dhe identik, “eksportuesi i njejte, kodi tregtar, cilësia e njejte” u 

morën ne shqyrtim edhe praktika te mallit identik te deklaruar nga ky operator. Trajtuar në praktikat 

doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku nuk është marrë në 
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konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne kapitullin *15* të natyrës 

“Vaj/Ulliri/Bertham” te Nomenklatures se Mallrave ne RSH 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 15 të NM në RSH të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 1,961,977 lekë 

do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

 Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.28 të Raportit të Auditimit. 

♦. Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave të natyrës veshje të deklaruara në Kapitullin *64* të 

Nomeklaturës së Mallrave në RSH per mallin e deklaruar konstatohet se nga personeli përpunues 

doganor nuk është marrë në konsideratë për trajtim vlerësimi sipas kritereve dhe përcaktimeve të 

trajtuara më lart. Konstatohet se dokumentacioni tregtar bashkangjitur praktikave doganore të 

mëposhtme nuk përmbush edhe kushtet për trajtim vlerësimi sipas metodës së transaksionit sipas; nenit 

65 deri 70 të ligjit nr. 102/2014 datë 31.7.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”. Ky artikull 

duhe te ishte trajtuar me nivel vlerësimi ne nivelin 1000 leke/kg dhe 600 lek/kg sipas kushtit CIF 

referuar edhe transaksioneve te pranuara nga Drejtoria e Vlerësimit Doganor DVQ sipas të dhenave te 

transaktuara Për mallrat të deklaruar në keto kapituj nuk është ndërhyrë nga personeli përpunues 

doganor për të vjelë detyrimet doganore bazuar në vlerën e mallit e dhënë sipas indikatorëve të kësaj 

shkrese sipas kushtit CIF si dhe nuk është marrë në konsideratë fakti se “nëse gjate deklarimit te këtyre 

mallrave ne dogane konstatohen raporte me te ulëta se sa indikatorët e kontrollit shtese sipas tabelës se 

mësipërme, strukturat e degës doganore te kryejnë te gjitha ndërhyrjet e nevojshme, përfshi edhe 

kontrollin e detajuar fizik me qellim qe te shmangen anomalitë e mundshme ne vleresimin doganor te 

mallrave dhe sidomos te vleres se mallrave me peshën e tyre”. Gjithashtu dokumentacioni tregtar 

bashkangjitur praktikave doganore të mëposhtme nuk përmbush edhe kushtet për trajtim vlerësimi sipas 

metodës së transaksionit sipas nenit 65 deri 70 të ligjit nr. 102/2014 datë 31.7.2014 Kodi Doganor i 

Republikës së Shqipërisë sipas shkresës nr.779 prot DPD datë 16.01.2013 “Mbi rishikimin e disa 

indikatorëve shtesë në vlerësimin doganor të mallrave me origjinë nga vendet jashtë BE”Trajtuar në praktikat 

doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku nuk është marrë në 

konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne kapitullin *64* të natyrës “Veshje 

Këmbë Igeliti” te Nomenklatures se Mallrave ne RSH. 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 64 të NM në RSH  të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 863,518 lekë 

do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

 Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.29  të Raportit të Auditimit. 

♦. Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave te deklaruara në Kapitullin *39* të Nomeklaturës së 

Mallrave në RSH per mallin e deklaruar “Artikuj Plastik” konstatohet se nga personeli përpunues 

doganor nuk është marrë në konsideratë për trajtim vlerësimi sipas kritereve dhe përcaktimeve të 

trajtuara më lart. Konstatohet se per praktikat doganore te trajtuara me detyrime doganore te munguara 

per kete kapitull, vlera e produktit përfundimtar eshte me e ulet se vlera e produktit final te përfunduar 

duke shkelur parimin e vlerësimit te mallrave se“Vlera e produktit nuk mund te jete me e ulet se 

vlera e lendes se pare me te cilën eshte prodhuar”,  
1-Në deklarimet e mëposhtme konstatohet se çmimi i deklaruar per produkte përfundimtare artikuj 

plastik te kapitullit *39* ne njësinë EU/Kg ose USD/kg është më i ulët së vlera e lëndës së parë 

plastike shtuar me koeficientin jo më pak se 42-50% vlere pune per produktin përfundimtar te 

prodhuar dhe janë rillogaritur detyrime doganore shtese bazuar ne deklarimet e transakstuara ne 

vlerën 1.7 EU/Kg sipas kushtit FOB (1220 EU/Toni lënda e pare+52% vlere te shtuar per 

produktin përfundimtar) 

2-Konstatohet se per deklarime te artikullit “Sfungjer” vlera e deklaruar është shumë e ulët dhe 

dokumentacioni tregtar i deklarimeve doganore nuk përmbush kushtet per trajtim me vlere 

transaksioni dhe janë rillogaritur detyrime doganore shtesë bazuar ne deklarimet e transakstuara në 
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vlerën 2.6 EU/Kg sipas kushtit FOB. 

3-Konstatohet se per deklarimet per artikullin ”Membrane Plastike’ dhe “Shirit Izolues” dhe 

“Shtrese Plastike” vlera e deklaruar është shumë e ulët ne krahasim me produktin baze te përfunduar 

krahasuar me vlerën e kuotuar te lendes se pare dhe dokumentacioni tregtar i deklarimeve doganore 

nuk përmbush kushtet per trajtim me vlere transaksioni dhe janë rrillogaritur detyrime doganore 

shtese bazuar ne deklarimet e transakstuara ne vlerën 1.2 EU/Kg sipas kushtit FOB 

Malli 

Çmimi minimal qe duhej aplikuar sipas vleres minimale te Produktit Përfundimtar 

per peshe Euro/KG ( plus 40% vleren e lendes se pare) krahasuar me çmimin 

minimal te lendes se pare te prodhimit 

Artik/plastik 1.7 

Film/terhequr 1.5 

kallep/beton 1.7 

Kapak/ËC 1.7 

Membran/plastik 1.2 

parket/laminat 1.7 

Rakorderi/plastike 1.7 

rrjet/plastike 1.7 

Sfungjer 2.6 

Shirit izolues 1.2 

Shirit ngjites 2.5 

shtres/plastike 1.2 

Tuba PVC 1.7 

Varese/rrobash 1.7 

vaska/plastike 1.7 

Totali   

Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku nuk 

është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne kapitullin *39* të 

natyres “artikuj plastike” te Nomenklatures se Mallrave ne RSH. 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 63 të NM në RSH  të trajtuara në tabelën bashkëlidhur  Raportit në shumën 4,590,199 

lekë do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

 Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.30  të Raportit të Auditimit. 

♦. Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave te deklaruara në Kapitullin *73 dhe 72* të 

Nomeklaturës së Mallrave në RSH per mallin e deklaruar “susta krevatesh” “Tel per Susta” 

konstatohet se nga personeli përpunues doganor nuk është marrë në konsideratë për trajtim vlerësimi 

sipas kritereve dhe përcaktimeve të trajtuara më lart . Artikulli “Susta Krevatesh” te gatshme duhet te 

ishte trajtuar me nivel vlerësimi ne nivelin 1.8 USD/FOB per origjine malli nga Turqia  

Konstatohet ne rastet e mëposhtme se per artikullin “Tel Susta Celiku” vlera e produktit përfundimtar 

eshte me e ulet se produkti final duke shkelur parimin e vlerësimit te mallrave se“Vlera e produktit nuk 

mund te jete me e ulet se vlera e lendes se pare me te cilën eshte prodhuar”,  

1-Në deklarimet e mëposhtme konstatohet se çmimi i deklaruar per produkte përfundimtare artikuj 

plastik te kapitullit *72* ne njësinë EU/Kg ose USD/kg është më i ulët së vlera e lëndës së parë 

metalike sipas çmimit te publikuar te bursës ne momentin e deklarimit shtuar me koeficientin jo më 

pak se 40% vlere pune per produktin përfundimtar te prodhuar duke rrillogaritur detyrime doganore 

shtese bazuar ne deklarimet e transaktuara sipas kushtit FOB (Bursa e Telit te Celikut ne Momentin e 

Deklarimit +52% vlere te shtuar per produktin përfundimtar rrjeta celiku per susta) 
DAV  Subjekt Nipt mali Pesha VL/Fob/EU Vlerësimi Detyrimi 

8285  A/K K Susta/dyshekë 1981 0.82 1.8 USD/kg 34350 

21713  A/K K Susta/dyshekë 264 1.15 1.8 USD/kg 2596 

8285  A/K K Rrjeta celiku per suste 18164 0.75 produkt I gatshëm mbi çmim burse 177281 

32833  A/K K Rrjeta celiku per suste 3569 0.59 produkt I gatshëm mbi çmim burse 34833 

32833  A/K K Rrjeta celiku per suste 6291 0.64 produkt I gatshëm mbi çmim burse 61400 

       Totali       310,460 

Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku nuk 

është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne kapitullin *72* të 

natyres “Susta Krevatesh” “Tel per susta” te Nomenklatures se Mallrave ne RSH. 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 63 të NM në RSH  të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 310,460 lekë 

do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

 Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.40 te Raportit te Auditimit. 
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♦. Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave të deklaruara në Kapitullin *84, 85 dhe 87* të 

Nomeklaturës së Mallrave në RSH per mallin e deklaruar ne kapitujt respektive “Koke Tërheqëse, 

Kamione, Autobetoniere, Vinc, Rimorkio, Makineri, pajisje” konstatohet se nga personeli përpunues 

doganor nuk është marrë në konsideratë për trajtim vlerësimi sipas kritereve dhe përcaktimeve të 

trajtuara më lart. Konstatohet se dokumentacioni tregtar bashkangjitur praktikave doganore të 

mëposhtme nuk përmbush edhe kushtet për trajtim vlerësimi sipas metodës së transaksionit sipas; nenit 

65 deri 70 të ligjit nr. 102/2014 datë 31.7.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”. Per 

artikujt “Makineri të ndryshme të përdorura, kamiona, kokë trajleri, rimorkio & zetor” deklaruar në 

kapitullin *84* *85* dhe *87* të NKM me nivel të taksës doganore 0% dhe 2%, nga sektori i vlerës por 

edhe ai aposterior, nuk është bërë një analizë e thelluar lidhur me rivlerësimin e artikujve sipas 

metodave të vlerësimit doganor në përputhje me kërkesat e pikës 7 të Udhëzimit nr. 3, datë 23.01.2018 

të MFE “Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, me qëllim standardizimin e procedurave të 

shqyrtimit të vlerës së mallit për të evituar arbitraritetin, abuzivitetin dhe pabarazinë, 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 KD, pasi, referuar importeve dhe deklarimeve të këtyre 

artikujve, nxjerrë nga sistemi ORACLE rezulton se ato janë rivlerësuar sipas metodës 2 & 5 të 

vlerësimit me mbi 0.7 €/kg në kushtet e lëvrimit FOB. Nisur nga sa më sipër, artikujt e përdorur të 

kapitujve të sipërcituar të pasqyruar në material duheshin rivlerësuar jo më pak se 0.7 €/kg. Nga 

shqyrtimi i dokumentacionit bashkëlidhur praktikave doganore të këtyre artikujve konstatohet se edhe 

pse artikujt janë deklaruar nën çmimin e skrapit të publikuar te bursa "Metal Buletin", janë trajtuar me 

transaksion. Konstatohet se nuk është ngritur komisioni vlere për rivlerësimin e artikujve të cilët nuk 

gjenden te “Dosja e të dhënave të disponueshme”, veprim ky, jo në përputhje të kërkesave të pikës 7 të 

Udhëzimit nr. 3, datë 23.01.2018 të MFE “Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”. Trajtuar 

në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku nuk është 

marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne kapitullin * 85, 87 dhe 84* 

të natyres “Koke Tërheqëse, Kamione, Autobetoniere, Vinc, Rimorkio, Makineri, pajisje” te 

Nomenklatures se Mallrave ne RSH. 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 84 dhe 87 të NM në RSH të trajtuara tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 

10,909,830 lekë do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e 

Shtetit. 

 Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.41 -3.42 të Raportit të Auditimit. 

♦. Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave të deklaruara në Kapitullin *73* të Nomeklaturës së 

Mallrave në RSH per mallin e deklaruar “Panele Sanduic te përdorur” konstatohet se nga personeli 

përpunues doganor nuk është marrë në konsideratë për trajtim vlerësimi sipas kritereve dhe 

përcaktimeve të trajtuara më lart. Nga personeli përpunues doganor nuk është marrë në konsideratë 

përcaktimi ligjor i pikës 10 të Udhëzimit 3, datë 23.01.2018 “Për Vlerësimin e mallrave për qëllime 

doganore” që lidhen me vleresimin doganor “Përdorimi i metodave të tjera” pika 10/h “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”. Artikujt e mëposhtëm duhet te ishin trajtuar me nivel vlerësimi ne nivelin jo me pak se 40% e 

vleres se mallit “Panele Sanduic te përdorur ” llogaritur sipas te Dhenave te Dosjes te Disponueshme 

per artikullin Panele Sanduic sipas karakteristikave dhe cilësive te spesoreve te detajuara ne Dosjen e te 

Dhenave te Disponueshme ne RSH. Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport 

Auditimi edhe tabela e rasteve ku nuk është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per 

mallrat e deklaruar ne kapitullin *73* të natyres ‘’Panele Sanduic te përdorur” sipas Nomenklatures se 
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Mallrave ne RSH. 

Gjithashtu jane trajtuar rillogaritje te detyrimeve doganore te papaguara edhe për artikujt : 

1-Artikullin “Artikuj metalik te përdorur” të rivlerësuar me 0.7 Euro/kg sipas kushtit të lëvrimit 

Fob. 

2-Artikullin “Depozita të përdorura” të rivlerësuar me 0.78 Euro/Kg sipas kushtit të lëvrimit Fob 

per nivelin e vlerësimit jo më pak se 40% e vleres se mallit te ri i cili kuotohet ne nivelin 1.3 Euro/kg 

për mallra me origjine EU dhe 1.3Usd/kg për mallra me origjine NEU 

3-Artikujt “kazan metalik, konstruksione metalik, profile metalike, skela metalike etj” të përdorura 

të rivlerësuar me 0.7 Euro/Kg sipas kushtit të lëvrimit Fob. 

Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku 

nuk është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne kapitullin 

*73* të natyres ‘artikuj metalik te përdorur’, “depozita të përdorura”, “kazan metalik, 

konstruksione metalik, profile metalike, skela metalike etj” sipas Nomenklatures se Mallrave ne 

RSH. 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 73 të NM në RSH të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 6,834,676 lekë 

do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

 Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.43 të Raportit të Auditimit. 

♦. Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave te deklaruara në Kapitullin *89* të Nomeklaturës së 

Mallrave në RSH per mallin e deklaruar “Gomone/jahte mbi 20 Vite” konstatohet se nga personeli 

përpunues doganor nuk është marrë në konsideratë për trajtim vlerësimi pagesa e detyrimit te pagesës 

së TVSH per gomone dhe jahte me vit prodhimi më shume se 20 vite me parë nga data e deklarimit dhe 

hedhjes në qarkullim të lire në territorin doganor në RSH bazuar në Ligjin specifik Nr. 64/2020 te dale 

ne mbështetje te ligjit nr. 92/2014 “Per Tatimin mbi vleren e shtuar” te dale per kete qëllim. Sa më 

poshtë edhe rastet kur mallrat “Gomone dhe Jahte” kane përfituar përjashtim TVSHje ne kundërshtim 

me ligjin per raste kur jane mbi 20 vjet prodhim duke marre si date referimi datën e deklarimit per 

hedhje ne qarkullim te lire. 
Viti DAV Subjekt HS4 Malli Vl/Stat Detyrim/TVSHJE Proc/ komb Agjensi 

2021 16661 K. E 8903 Gomone/jahte/mbi 20 vite 49444 9889 JHT J082 

2021 145997 A. J 8903 Gomone/jahte/mbi 20 vite 257964 51593 JHT J115 

2021 29053 K. D 8903 Gomone/jahte/mbi 20 vite 405333 81067 JHT J115 

2021 18479 A. S 8903 Gomone/jahte/mbi20 vite 596014 119203 JHT J115 

2021 101940 N.M 8903 Gomone/jahte/mbi 20 vite 554110 110822 JHT J115 

2021 82931 L. D 8903 Gomone/jahte/mbi 20 vite 203310 40662 JHT J088 

2021 118389 V.B 8903 Gomone/jahte/mbi 20 vite 214249 42850 JHT J111 

2021 67332 E.M 8903 Gomone/jahte/mbi 20 vite 195632 39127 JHT J115 

        Totali   495,212     

Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku 

nuk është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne kapitullin * 

89 * të natyres “Gomone/jahte mbi 20 Vite” te Nomenklatures se Mallrave ne RSH. 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 89 të NM në RSH të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 495,212 lekë 

do te Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.44 të Raportit të Auditimit. 

♦. Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave të deklaruara në Kapitullin *94* të Nomeklaturës së 

Mallrave në RSH per mallin e deklaruar “Mobilje te Përdorura” konstatohet se nga personeli 

përpunues doganor nuk është marrë në konsideratë për trajtim vlerësimi sipas kritereve dhe 

përcaktimeve të trajtuara më lart. Konstatohet se dokumentacioni tregtar bashkangjitur praktikave 

doganore të mëposhtme nuk përmbush edhe kushtet për trajtim vlerësimi sipas metodës së 

transaksionit sipas; nenit 65 deri 70 të ligjit nr. 102/2014 datë 31.7.2014 “Kodi Doganor i Republikës 

së Shqipërisë”. Nga personeli përpunues doganor nuk është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i 

pikës 10 të Udhëzimit 3, datë 23.01.2018 “Për Vlerësimin e mallrave për qëllime doganore” që lidhen 

me vleresimin doganor “Përdorimi i metodave të tjera” pika 10/h “Kur importohen mallra të 
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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”. 

Artikujt e mëposhtëm duhe te ishte trajtuar me nivel vlerësimi ne nivelin jo me pak se 40% e vleres se 

mallit te ri “Mobilje” llogaritur ne nivelin 180 lek/kg sipas kushtit CIF sipas përcaktimeve te shkresës 

nr. nr.779 prot DPD datë 16.01.2013 “Mbi rishikimin e disa indikatorëve shtesë në vlerësimin doganor 

të mallrave me origjinë nga vendet jashtë BE” nuk është marrë në konsideratë fakti se “nëse gjate 

deklarimit te këtyre mallrave ne dogane konstatohen raporte me te ulëta se sa indikatorët e kontrollit 

shtese sipas tabelës se mësipërme, strukturat e degës doganore te kryejnë te gjitha ndërhyrjet e 

nevojshme, përfshi edhe kontrollin e detajuar fizik me qellim qe te shmangen anomalitë e mundshme 

ne vleresimin doganor te mallrave dhe sidomos te vleres se mallrave me peshën e tyre”.  

Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku nuk 

është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne kapitullin * 94 * të 

natyres “Mobilje” sipas Nomenklatures se Mallrave ne RSH. 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 94 të NM në RSH të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 2,634,567 

lekë do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

 Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.45 të Raportit të Auditimit. 

♦. Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave të deklaruara në Kapitullin *96* të Nomeklaturës së 

Mallrave në RSH konstatohet se nga personeli përpunues doganor nuk është marrë në konsideratë për 

trajtim vlerësimi sipas kritereve dhe përcaktimeve të trajtuara më lart . Nuk është marrë në konsideratë 

përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne Kapitullin 3 te Nomenklatures se Mallrave ne 

RSH si dhe niveli i vlerësimit doganor per kete artikullin ”panolino rifuxho” ne nivelin 3Euro/Kg 

FOB kushti NEU dhe 1.5 EU/kg sipas kushtit FOB per artikullin “Panolino Rifuxho”sipas te 

dhenave te Dosjes se Dhenave te Disponueshme ne RSH. Trajtuar në praktikat doganore në tabelën 

anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku nuk është marrë në konsideratë përcaktimi 

ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne kapitullin * 96* të natyres “panolino rifuxho” te 

Nomenklatures se Mallrave ne RSH. 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 94 të NM në RSH të trajtuara në tabelën bashkëlidhur  Raportit në shumën 578,779 lekë 

do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.46 të Raportit të Auditimit. 

♦. Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave të deklaruara në Kapitullin *97* të Nomeklaturës së 

Mallrave në RSH konstatohet se per artikullin “Zinxhirë” nga personeli përpunues doganor nuk është 

marrë në konsideratë për trajtim vlerësimi sipas kritereve dhe përcaktimeve të trajtuara më lart. 

Konstatohet se dokumentacioni tregtar bashkangjitur praktikave doganore të mëposhtme nuk përmbush 

edhe kushtet për trajtim vlerësimi sipas metodës së transaksionit sipas; dhe nenit 65 deri 70 të ligjit nr. 

102/2014 datë 31.7.2014 Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë. 

Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku nuk 

është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne kapitullin * 97* të 

natyres “Zinxhirë” te Nomenklatures se Mallrave ne RSH ku nuk është marrë në konsideratë 

përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne Kapitullin 3 te Nomenklatures se Mallrave ne 

RSH si dhe niveli i vlerësimit doganor per kete artikull ne nivelin 7 USD/Kg per artikullin 

“Zinxhire”sipas te dhenave te Dosjes se Dhenave te Disponueshme ne RSH. 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 97 të NM në RSH të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 414,116 lekë 

do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.47 të Raportit të Auditimit. 
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♦. Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave të deklaruara në Kapitullin *48* të Nomeklaturës së 

Mallrave në RSH konstatohet se per artikullin “Kuti Kartoni e stampuar” nga personeli përpunues 

doganor nuk është marrë në konsideratë për trajtim vlerësimi. sipas kritereve dhe përcaktimeve të 

trajtuara më lart .Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela 

e rasteve ku nuk është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne 

kapitullin * 48* të natyres “Kuti Kartoni e stampuar” te Nomenklatures se Mallrave ne RSH per 

vlersimin doganor per kete artikull ne nivelin 0.9 euro/Kg per artikullin “Kuti Kartoni e Stampuar” 

sipas te dhenave te Dosjes se Dhenave te Disponueshme ne RSH. 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 96 të NM në RSH të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 1,234,856 

lekë do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 48 të Raportit të Auditimit. 

♦.Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave te deklaruara në Kapitullin *73 * të Nomeklaturës së 

Mallrave në RSH per mallin e deklaruar “mentesha” “artikuj metalik” dhe “tuba” konstatohet se nga 

personeli përpunues doganor nuk është marrë në konsideratë për trajtim vlerësimi  sipas kritereve dhe 

përcaktimeve të trajtuara më lart. Konstatohet ne rastet e trajtuara se per artikullin “artikuj metalik” 

vlera e produktit përfundimtar eshte me e ulet se produkti final duke shkelur parimin e vlerësimit te 

mallrave se“Vlera e produktit nuk mund te jete me e ulet se vlera e lendes se pare me te cilën 

eshte prodhuar”, Artikujt produkte te gatshme duhet te ishte trajtuar me nivel vlerësimi ne nivelin deri 

ne 52 % mbi çmimin e bursës se çelikut. Në deklarimet e mëposhtme konstatohet se çmimi i deklaruar 

per produkte përfundimtare artikuj metalik te kapitullit *73* ne njësinë Usd/Kg është më i ulët së 

vlera e lëndës së parë metalike sipas çmimit te publikuar te bursës ne momentin e deklarimit shtuar me 

koeficientin jo më pak se 52% vlere pune per produktin përfundimtar te prodhuar duke rrillogaritur 

detyrime doganore shtese bazuar ne deklarimet e transaktuara ne sipas kushtit FOB (Bursa e Telit te 

Celikut ne Momentin e Deklarimit +52% vlere te shtuar per produktin përfundimtar artikuj metalik) 
Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku nuk 

është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne kapitullin *73* të 

natyres “mentesha” “artikuj metalik” dhe “tuba” te Nomenklatures se Mallrave ne RSH  

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 73 të NM në RSH  të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 7,156,836 

lekë do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

 Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.49  të Raportit të Auditimit. 

♦.Në lidhje me vlerësimin doganor të mallrave te deklaruara në Kapitullin *68* të Nomeklaturës së 

Mallrave në RSH per mallin e deklaruar “Membrane Bituminoze” konstatohet se nga personeli 

përpunues doganor nuk është marrë në konsideratë për trajtim vlerësimi  sipas kritereve dhe 

përcaktimeve të trajtuara më lart. 

1-Konstatohet se subjektet që kane importuar artikullin “Membrane Bituminoze”nga Italia, Gjermania 

dhe Egjypti dhe te tjera vende me çmime që variojne nga vlera 0.5 Euro/m2 deri ne vleren 1,25 

euro/m2 te paraqitura edhe ne nje kontratë te thjeshte marrëveshje me kompanitë eksportuese pa 

specifikuar ne asnje rast ndryshimet reale efektive te cmimeve si pasoje e ndryshimit te lendeve 

primare qe përdoren ne procesin e prodhimit te ketij artikulli. 

2-Konstatohet se kjo kontrate e tipi formal eshte identike dhe e pandryshuar per gjate 4 viteve 2018, 

2019, 2020, 2021 dhe 2022, pra çmimet e rregjistruara dhe nënshkruar ne kontrate jane te njejte per 

secilin produkt përgjatë harkut kohor te viteve 2018 deri 2022. 

3-Permbajtja e kontratës te paraqitur nuk parashikon te drejta dhe detyrime sasiore dhe monetare per 

sasi qe do te lëvrohen, per penalitete ne rast shkelje te detyrimeve midis palëve. 

4-Nga personeli përpunues doganor nuk eshte kryer asnje analize e detajuar sipas shpjegimeve te pikës 

6/b/c/d dhe pikes 7 “Profilizimi i riskut në vleresimin doganor” sipas indikatorëve bazuar në çmime 
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te ndryshme të deklaruara për të njëjtin produkt nga furnizues ose origjina te ngjashme, zona ofshore , 

përmbajtja e faturave nga i njëjti furnizues paraqet luhatje jo te zakonshme. 

5-Konstatohet se artikulli “Membrane Bituminose” per hidroizolim sipas skedës teknike te 

administruara edhe nga sistemi Asicuda Ëord si dhe te dhena web ka ne perberje “Tesut 

Poliester/Pelhure polyester”, “Fibra di Vetro/Fibra Xhami”, “Bitume distillate polimero 

elastomerico/Bitum i distiluar elastomerike” “film plastic”dhe “copa ardesia/guri”. 

6-Konstatohet se per vitin 2021 çmimet respektive minimale te produkteve baze te përdorura si lende 

te para ne prodhimin e artikullit “Membrane Bituminose” kane variuar si me poshtë: 

Bursa/Bitum USD/toni viti 2021 Tekstil/Poliester viti 2021 Fibra Xhami viti 2021 

415-515 USD/Toni 

Mbetje 700-800 USD /Toni 

Pelhure Poliester 2000-4500 Usd /Toni 1500-3000 USD/Toni 

6-Konstatohet se ne mbi 70% te deklarimeve doganore vlera e deklaruar ne njesine USD/Kg per 

artikullin “Membrane Bituminose” nga subjektet importues pranë Deges Doganore Durres varion nga 

niveli 130 USD /Toni deri ne nivelin 390 USD/toni . 

7-Konstatohet se per deklarime te artikullit “Membrane Bituminoze” vlera e produktit përfundimtar 

eshte me e ulet se vlera e produkteve dytësore dhe primare te përdorur ne procesin e prodhimit per 

kete artikull duke shkelur parimin e vlerësimit te mallrave se“Vlera e produktit nuk mund te jete me e 

ulet se vlera e lendes se pare me te cilën eshte prodhuar”. 

8-Nga personeli përpunues doganor nuk eshte ushtruar dhe perdore gjykimi per vlersimin doganor 

sipas Metodës 5, “Vlera e llogaritur” sipas se cilës “vlera doganore bazohet në shumën e: a) kostos 

së materialeve dhe prodhimit apo përpunimeve të tjera, të përfshira në prodhimin e mallrave të 

importuara; b) fitimi dhe shpenzimet e përgjithshme/c) kostot e transportit, të sigurimit, të 

shpenzimeve të ngarkimit dhe të trajtimit që lidhen me transportin e mallrave të importuara”. 

9-Nga personeli përpunues doganor nuk eshte marre ne konsiderate edhe ekzistenca e një ndryshimi te 

dukshëm midis vlerës së deklaruar të dhënave të disponueshme për artikujt që përditësohen nga bursat 

apo agjenci ndërkombëtare . 

10- Nga personeli përpunues doganor nuk jane marrë ne konsiderate edhe fakte ose dyshime për 

transaksionin dhe te jete kerkuar ngritja e një “grupi vlerësimi” me qëllim rishqyrtim të praktikave 

doganore. 

11- Nga personeli përpunues doganor nuk jane marrë ne konsiderate edhe fakte ose dyshime te 

arsyeshme për vlerën e deklaruar për verifikim pranë Departamentit Operativ Hetimor për verifikime 

të thelluara, të mëtejshme, brenda dhe jashtë vendit.  

Te dhena çmimesh te marra nga prodhues te zonës EU te artikullit membrane bituminose 

 

 
 



51 

 

 

 
 

 
Nga grupi auditues jane llogaritur nga grupi auditues për dekarime te artikullit membrane bituminose 

duke marre ne konsiderate çmimin me te ulet te artikullit te përdorur si lende e pare ose dytësore ne 

procesin e prodhimit pra artikullin Bitum me çmim mesatar vjetor 410 USD/toni: 

DAV Subjekt Nipt Malli Pesha Vlera/kg/USD 

Bursa Bitum viti 2021 

Detyrime 

Lende e pare e përdorur ne produkt me 

çmimin me te ulet 

Kosto/prod/përfundim/lënda e pare 

/çmimi me i ulet 

12074 Mat/Edil J82302001C Memb/Bituminose 21900 0.21 0.41 USD/kg çmim/vjetor/minimal 89208 

Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku 

nuk është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne kapitullin 

*68* të natyres “membrane bituminoze” te Nomenklatures se Mallrave ne RSH. 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 68 të NM në RSH  të trajtuara në tabelën bashkëlidhur  Raportit në shumën 27,291,487 

lekë do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

 Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.50 të Raportit të Auditimit. 

♦ Ne lidhje me auditimin e dokumentacionit bashkëlidhur praktikave doganore IMP4 që paguajnë 

akcizë sipas përcaktimeve ligjore të Ligjit nr 61/2012 “Për Akcizat” në RSH. 

Nga shqyrtimi me zgjedhje i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet se rezultojnë deklarime 

mallrash që trajtohen me akcizë sipas Ligjit nr 61/2012 “Për Akcizat në RSH” dhe nga personeli 

përpunues doganor nuk janë trajtuar me shkallë akcize sipas përcaktimeve ligjore të ligjit të Akcizës 

në RSH. Sipas përcaktimeve të ligjit nr 61/2012 “Për Akcizat në RSH” produktet e mëposhtëmve 

cilësohen si produkte energjitike. 
Në kuptim të këtij ligji, konsiderohen produkte energjetike produktet e mëposhtme: 

a) që klasifikohen në kodet e NK 1507 deri 1518, kur janë të destinuara të përdoren  

si lëndë djegëse ose karburant; 

b) që klasifikohen në kodet NK 2701, 2702 dhe 2704 deri 2715 

c) Produkte energjetike konsiderohen gjithashtu: 

b) shtues ose mbushës të lëndës djegëse të motorëve, nëse deklarohen si të tilla 

d) që klasifikohen në kapitullin NK 34 

dh) që klasifikohen në kapitullin NK 38; 

e) që klasifikohen në kreun NK 3817, 

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. 
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Ne tabelën e shtojces per Mallra te Tatueshme ne RSH, bashkelidhur Ligjit themeltar te Akcizës 

sipas Ligjit nr. 61/2012 “Për Akcizat në RSH” ne kategorite qe përfshihen si mallra te cilat duhet te 

paguajnë akcize ne vlerën 40lek/kg artikujt e mëposhtëm: 
-kod L000 “Preparatet antiplasëse, frenues oksidimi; Alkibenzenet e përziera preparatet antiplasëse, frenues oksidimi, stabilizator 

rrëshire, përmirësues viskoziteti, kundër korrozionit, dhe elemente shtesë të përgatitura qe deklarohen ne krerët 3811 dhe 3817 te NM 

te RSH” 

-kod L000 “Preparatet antiplasëse, frenues oksidimi,stabilizator rrëshire, përmirësuesviskoziteti, 

kundër korrozionit, dhe elemente shtesë te përgatitura për vajrat minerale (përfshirë benzinën) apo lëngje të tjera te përdorura për 

qëllime të tjera si vajrat mineralë Alkibenzenet përziera dhe 

Alkinaftalenet e te deklaruar ne kodet 3403.... te NM ne RSH 

-E491“ Përzierje bituminoze të bazuara në asfaltin,natyror, në bitumen e naftës, në katranin mineral, ose në terpentinën e katranit 

mineral (masticet bituminoze) VernikBituminoz (p.sh., asfalto-beton) ne vleren 5 lek/kg 

-Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij t Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku 

nuk është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne kapitullin 

*27* të natyres “vernik bituminoz“ dhe “asfalt i ftohte bitum“ te Nomenklatures se Mallrave ne RSH 

sipas percaktimeve te trajtuara sa me sipër bazuar ne Ligjin e Akcizës duke shmangur pagesën e 

shkalles se akcizës ne nivelin 40 lek/kg . 

-Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku 

nuk është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne kapitullin 

*38* të natyres “preparat lubrifikues“ sipas Nomenklatures se Mallrave ne RSH dhe sipas 

percaktimeve te trajtuara sa me sipër bazuar ne Ligjin e Akcizës duke shmangur pagesën e shkalles 

se akcizës ne nivelin 40 lek/kg . 

-Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabelat e rasteve ku 

nuk është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne kapitullin 

*34* të natyres “preparat lubrifikues“ sipas Nomenklatures se Mallrave ne RSH dhe sipas 

percaktimeve te trajtuara sa me sipër bazuar ne Ligjin e Akcizës duke shmangur pagesën e shkalles 

se akcizës ne nivelin 40 lek/kg. 

Si rezultat i keq deklarimit dhe shmangies se pageses se detyrimeve doganore te akcizës nga 

deklaruesit e drejtpërdrejte apo te tërthorte subjektet deklarues ose agjencitë doganore respektive 

rezultojnë shmangie e detyrimeve doganore veprime këto, në shkelje të kërkesave të nenit 250.1/a; 

250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të KD. Nga ana e sektorit të vlerës pranë DVQse, SKAO dhe personeli 

përpunues doganor pranë DDDurrës për sa më sipër, duhej mbajtur procesverbal me shkrim referuar 

nenit 273.3 të KD për praktikat doganore të pasqyruara në material. 

Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku 

nuk është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne kapitullin *38 

, 27 dhe 34* të natyres “produkte energjitike” te Nomenklatures se Mallrave ne RSH, bazuar ne 

Ligjin e Akcizës duke shmangur pagesën e shkalles se akcizës në nivelin 37 lek/kg dhe 40 lek/kg. 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 34, 27 dhe 38 të NM në RSH të trajtuara në tabelë në shumën 3,004,511 lekë  

konstatohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

  Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.50-3.56 të Raportit të Auditimit. 

III. Auditimi i dokumentacionit bashkëlidhur praktikave doganore IM4 në lidhje me pagesën e 

taksës së ambalazhit TAM.  

Nga auditimi me përzgjedhje i praktikave doganore të mëposhtme konstatohet se mallrat e përfshira 

në faturën e mallit cilësohen si “material për mbajtje apo ambalazhim”. Konstatohen veprime në 

kundërshtim me Ligjin nr. 9975 datë 28.07.2008 “Për Taksat Kombëtare” i ndryshuar dhe kërkesat e 

Udhëzimit nr. 8 datë 30.12.2013 “Për zbatimin praktik të taksës së ambalazhit”. Konstatohet se nuk 

janë zbatuar përcaktimet ligjore të bëra legjislacionin doganor lidhur me klasifikimin tarifor të 

mallrave referuar NKM dhe legjislacionit doganor, pasi në kuadratin 31 të DAV nuk është vendosur 

kodit 74 për gjenerimin e taksës së ambalazhit (TAM). Nga shqyrtimi i dokumentacionit 
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bashkëlidhur praktikave doganore u konstatua se për artikujt plastikë të importuar të cilët shërbejnë 

për ambalazhimin e produkteve të ndryshme, i cili e mbulon tërësisht produktin dhe e mbron atë nga 

ndotja, infeksionet, si dhe nga ndikimet që ulin cilësinë dhe/ose vlerën e tij dhe e bën të 

përshtatshëm për transport, tregtim e përdorim, nga ana e agjencive doganore dhe personelit 

përpunues doganor nuk është llogaritur vjelja dhe arkëtimi i taksës së ambalazhit TAM. 

Referuar nenit 251, pika 2, shkronja “a”, të Ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i 

Republikës së Shqipërisë”, në të përcaktohet qartë që : 
2. Pa cenuar dispozitat për kontrabandën, veprimet ose mosveprimet e mëposhtme përbëjnë kundërvajtje me 

përgjegjësi objektive: a) mosrespektimi nga personi, që depoziton deklaratën doganore, ...., i detyrimit për të siguruar 

saktësinë dhe plotësimin e informacioneve të dhëna në deklaratë, ..., në përputhje me shkronjën “a”, të pikës 2, të 

nenit 23 

Referuar nenit 256, pika 1, shkronja “a”, të Ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor I Republikës së 

Shqipërisë”, në të përcaktohet qartë që: 

kur kundërvajtja ka të bëjë me mallrat (ndryshime në sasi, vlerë, origjinë, lloj) dhe sjell diferenca në pagesën e detyrimeve 

që duhen paguar për mallrat, zbatohet sanksion në masën 1-fish të detyrimit të munguar; 

Referuar nenit 3, pika 8, të Ligjit nr. 9975, datë 28.07.2008 “Për taksat kombëtare”, i ndryshuar, në të 

përcaktohet qartë që: 

Taksat kombëtare janë: 8. Taksa e ambalazheve njëpërdorimshëm të plastikës dhe të qelqit. 

Referuar nenit 4, pika 8, shkronja “a”, të Ligjit nr. 9975, datë 28.07.2008 “Për taksat kombëtare”, I 

ndryshuar, në të përcaktohet qartë që: 

Taksa e ambalazheve njëpërdorimshëm të plastikës caktohet në masën 35 lekë/kg dhe zbatohet si në import, ashtu edhe 

në prodhimin vendas. 

Referuar nenit 5, shkronja “ë/i”, të Ligjit nr. 9975, datë 28.07.2008 “Për taksat kombëtare”, 

i ndryshuar, në të përcaktohet qartë që: 
Sipas llojit të taksave kombëtare, agjentët që ngarkohen me vjeljen e tyre janë: ë) për taksën e ambalazheve 

njëpërdorimshme të plastikës dhe qelqit ngarkohen: i) Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, nëpërmjet degëve të saj 

doganore, për vjeljen e kësaj takse në import; 

Si rezultat i keq deklarimit dhe shmangies se pageses se detyrimeve doganore te akcizës nga 

deklaruesit e drejtpërdrejte apo te tërthorte subjektet deklarues ose agjencitë doganore respektive 

rezultojnë shmangie e 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 ana e sektorit të vlerës pranë DVQse, SKAO dhe 

personeli përpunues doganor pranë DDDurrës për sa më sipër, duhej mbajtur procesverbal me 

shkrim referuar nenit 273.3 të KD për praktikat doganore të pasqyruara në material 

-Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku 

nuk është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e padeklaruar ne kapitullin 

*39* të natyres “ambalazhe“ ku nuk eshte paguar edhe taksa e ambalazhit TAM sipas përcaktimeve 

të ligjit nr. 9975, datë 28.07.2008 “Për taksat kombëtare”, në nivelin 35lek/kg. 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 68 të NM në RSH  të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 476,304 

lekë konstatohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.57 të Raportit të Auditimit. 

Sa më sipër arrihet në konkluzionin që: 

Nga auditimi u konstatua se për mallra të deklaruar, çmimi për njësi i të cilave rezulton dukshëm më i 

ulët krahasuar me çmimin: e mallrave të njëjtë apo identik të importuar të deklaruar dhe transaktuar; e 

publikuar në tregje; të publikuar në bursë; si dhe të dhënat e miratuara nga Ministria e Financave dhe 

Ekonomisë dhe të publikuara në faqen zyrtare të DPD, rezulton se nga ana e sektorit operacional 

pranë degëve doganore, Sektorit të Vlerësimit Doganor në Qendër (SQV), si dhe nga ana e sektorit të 

kontrollit aposterior operativ (SKAO), për importet e mallrave nga disa subjekte, pranimi i 

transaksionit nuk ka qënë i justifikuar. Kjo pasi referuar “Indikatorëve të përcaktuar” në pikën 2 të 
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Sesionit I të Udhëzimit 25, datë 30.11.2007” të Ministrit të Financave “Për procedurat e shqyrtimit ë 

vlerës doganore, burimet e informacionit dhe afate publikimit me të dhënat e disponueshme”, 

ndryshuar me pikën 7 të Udhëzimit nr. 3, datë 23.01.2018 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë 

“Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, me qëllim standardizimin e procedurave të 

shqyrtimit të vlerës së mallit për të evituar arbitraritetin, abuzivitetin dhe pabarazinë, nuk është bërë 

një analizë e thelluar, sepse: 

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 te dërguara zyrtarisht nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave si te 

dhena te disponueshrne 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, janë shumë të ulëta; 

së treti, “Vlera e produktit nuk mund te jete me e ulet se vlera e lendes se pare me te cilën eshte 

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 origjinës me risk: Azisë, Lindjes se Largët, 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 risk të lartë me të cilat administrate doganore nuk ka 

marrëveshje bashkëpunimi; 

së pesti, “fatura nuk është lëshuar nga prodhuesi, pra vend ii 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 

Gjithashtu nga auditimi rezultoi se nga ana e Sektorit të Vlerësimit Doganor në Qendër (SQV), si dhe 

në veçanti nga ana e Sektorit të Kontrollit Aposterior Operativ (SKAO) pranë Drejtorisë së 

Përgjithshme të Doganave, për importet e mallrave të kryer nga një numër i madh subjektesh, pranimi i 

transaksionit nuk ka qënë i justifikuar. Nga auditimi u konstatua që është pranuar transaksioni dhe për 

raste kur vlerat e artikujve kanë të ulëta dhe dokumentacioni bashkëngjitur praktikave doganore nuk 

justifikonte metodën e përdorur. U konstatua që janë kryer 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. Me qëllim standardizimin e procedurave të shqyrtimit të vlerës së mallit për të evituar 

arbitraritetin, abuzivitetin dhe pabarazinë, nuk është bërë një analizë e thelluar, për praktikat doganore 

të pasqyruara në material, dokumentacioni tregtar bashkëlidhur praktikave doganore nuk përmbush 

kërkesat e pikës 6, 7 dhe 8 të Udhëzimit nr. 3 datë 23.01.2018 të Ministrit të Financave “Për 

vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”. Gjithashtu konstatohet se nuk është kryer një shqyrtim 

më i thelluar i vlerës doganore sipas përcaktimeve të pikës 7 dhe kërkimi i dokumentacionit shtesë 

sipas përcaktimeve të pikës 8, shkronja “a” deri në “g” si dhe vlerësimin përfundimtar sipas pikës 10 

(d) të Udhëzimit të sipërcituar. 

Pra, si konkluzion, lidhur me auditimin e kryer, pranë Degës Doganore Durrës u konstatohet fakti 

se gjatë procesit të vlerësimit doganor në Qendër në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave bazuar 

në VKM-në nr. 2 datë 08.01.2018 “Për disa ndryshime në Vendimin nr. 921 datë 29.12.2018” sipas 

Udhëzimit nr. 05. datë 26.01.2018 të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë dalë në zbatim të neneve 
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10, 47 dhe 51 të ligjit nr. 102/2014 datë 31.07.2014 “Kodi Doganor në RSH” është evidente dhe 

trajtohet fakti se nga Sektori i Vlerësimit Doganor (SVQ) dhe Sektori i Kontrollit Aposterior 

Operativ (SKAO) në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave, nuk janë ndjekur metoda dhe hapa të 

unifikuara dhe efektive të 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 të ri Doganor.  

Nga ana e personelit përpunues, vlerësues dhe monitorues pranë Sektorit të Vlerësimit Doganor (SVQ) 

dhe Sektori të Kontrollit Aposterior Operativ (SKAO) në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave si dhe 

personelit përpunues pranë Deges Doganore Durrës nuk janë zbatuar përcaktimet ligjore të 

legjislacionit doganor lidhur me vlersimin doganor të mallrave referuar kërkesave të Sesionit I të 

Udhëzimit nr. 05. datë 26.01.2018 të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë. “Për procedurat e 

shqyrtimit të vlerës doganore, burimet e informacionit dhe afatet e publikimit me të dhënat e 

disponueshme..”, ndryshuar me pikën 7 dhe 8 të Udhëzimit nr. 3, datë 23.01.2018 të Ministrisë së 

Financave dhe Ekonomisë “Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, nxjerrë për këtë 

qëllim. 

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: 

 
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: 

 
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 
 

 
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: 

 
Referuar shkresës së Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave nr. 779 prot., datë 16.01.2013 “Mbi 

rishikimin e disa indikatorëve kontrolli shtese ne vleresimin doganor te mallrave me origjine nga 

vendet jashtë BE/NEU”, në të përcaktohet qartë që: 

 
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: 

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; 

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. 

Vlera doganore, sipas pikës 1, është: 

a) vlera e transaktuar e mallrave identike te 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; 

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 

Me qellimin vleresimin me te mire dhe real te disa grup -mallrave me origjine nga NEU per 

verifikim ne raporte te vleres me peshen e ketyre mallrave (Lekë/kg ne inkotermin CIF) URDHËROJ: 

Artikulli “Veshje kembe”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 
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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: 

Për kryerjen e auditimit u përdorën teknika të ndryshme të ekzaminimeve të raporteve të përpunuara 

në sistemin ORACLE, si dhe Asycuda ŴORLD. Nga auditimi u konstatua që është pranuar 

transaksioni dhe për raste kur vlerat e artikujve kanë qenë nën referencë, por 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, 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). 

Nga ana e nëpunësve të cituar sa më poshtë me detyrë dhe në cilësinë e personelit përpunues 

doganor, autorizues dhe monitorues pranë Drejtorisë së Vlerësimit Doganor SVQ në DPD-se dhe 

nëpunësve të cituar sa më poshtë me detyrë dhe në cilësinë e personelit përpunues doganor, 

autorizues dhe monitorues pranë Drejtorisë së Kontrollit pas Zhdoganimit (5 Ditor) SKAO në DPD 

dhe personelit përpunues doganor pranë DDDurrës nuk janë zbatuar dhe përmbushur përcaktimet 

ligjore të bëra në nenin 15.12 dhe 15.13 të Rregullores së Brendshme të Degëve Doganore sipas 

Urdhërit nr. 146 datë 07.05.2018, si dhe në seksionin III, pika 1.5, shkronja “a”, si dhe seksionin IV, 

pika 1.9, shkronja “a”,të Udhëzimit nr. 5, datë 26.01.2018 të DPD “Mbi procedurat standarde të 

funksionimit të SVQ dhe SKAO”, përsa i përket kryerjes së detyrave funksionale për zbatimin e 

kërkesave të legjislacionit doganor lidhur vlerësimin doganor dhe klasifikimin tarifor të mallrave 

dhe përmbushjen e procedurave të tjera ligjore që lidhen me procedura doganore gjatë çlirimit të 

mallrave dhe hedhjes në qarkullim ne RSH 

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore dhe nënligjore të bëra në: 

1- Neni 250.1/a; 250.4; 256.1/a dhe 256.1/b neni 70, pika 2, gërma “a”, Ligjin nr. 102/2014, datë 

31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë” 

2-Pika 4, 6, 7, 8, 10, 11 dhe 14 të Udhëzimit 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, pikës  

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. 

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 
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3. Neni 50 i ligjit nr. 61/2012 “Per Akcizat ne RSH” dhe përcaktimeve të shtojcës se akcizës në RSH 

bashkëlidhur ligjit. 

4- Rregullores së Brendshme të Degëve Doganore sipas Urdhërit nr. 146 datë 07.05.2018. 

5-Seksionin III, pika 1.5, shkronja “a”, si dhe seksionin IV, pika 1.9, shkronja “a”,të Udhëzimit nr. 

5, datë 26.01.2018 të DPD “Mbi procedurat standarde të funksionimit të SVQ dhe SKAO” 

Vlera prej 105,902,492 lekë, e cila përfaqëson rillogaritje detyrimi doganor të munguar, do të 

konsiderohet e ardhur doganore e munguar. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

I-z.A.N, znj. L. G, z. R. B, z. E. S, znj. A. H, znj. K.Xh, znj. G. G, z. M.K, z. A. B , z. L. Xh, z. J. S, z. 

B.D, z. R.M, z. E. D, z. K.S, znj. O. V, znj. M. H, z. H. M ,z. A.V, znj. A. B, znj. E. K, z. I. Ç, z. N. 

H, z. A. Sh, znj. B. K , znj.R. K, z. J. C, z. R.D, z Sh. Sh, z. R.Z, z. E.M, z. S. T, znj. E. G, znj. L.D 

me detyrë funksionale doganiere e kontrollit dokumentar pranë Qëndrës së Vlerësimit Doganor për 

periudhën 01.01.2021 deri 31.12.2021 dhe z. S.Ç, znj A. B dhe znj E. C me detyrë funksionale 

specialiste te vlerësimit doganor dhe vlerësimit aposterior pranë Qëndrës së Vlerësimit Doganor për 

periudhën 01.01.2021 deri 31.12.2021. 

II-z.E. K, z.E. S, znj.M. Z, znj.A. M , z.A. K, znj.J. T, z. I. M, znj.E. K, znj. K.H, znj.E.Xh, z.A.D, 

z.R. M,z. K. A, z. E. Gj, z. A. V, z. A. K, z.D.H, znj T.Sh, znj. E. T me detyrë funksionale doganier te 

kontrollit dokumentar pranë Drejtorise së Kontrollit pas Zhdoganimit (5 Ditor) SKAO nga periudha 

01.01.2021 deri 31.12.2021  

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme dhe të trajtuara në këtë Akt-Konstatimi në cilësinë e 

përgj/sektorëve të kontrollit dokumentar dhe fizik pranë Qëndrës së Vlerësimit Doganor në DPD dhe 

sektorit SKAO. 

1- znj S.D me detyrë përgjegjës i sektorit të kontrollit dokumentar pranë Qëndrës së Vlerësimit 

Doganor në DPD.  

2- z. H. E me detyrë ish përgjegjës i sektorit të kontrollit dokumentar pranë Qëndrës së Vlerësimit 

Doganor në DPD aktualisht jo ne mardhenie pune.  

3-z. I. R me detyrë ish përgjegjës i sektorit të kontrollit dokumentar pranë Qëndrës së Vlerësimit 

Doganor në DPD aktualisht ne DVQ.  

4-z. K. B me detyrë ish përgjegjës i sektorit të kontrollit dokumentar pranë Qëndrës së Vlerësimit 

Doganor në DPD aktualisht në DVQ. 

5-z. J. C me detyrë përgjegjës i sektorit të kontrollit dokumentar pranë Drejtorise së Kontrollit pas 

Zhdoganimit (5 Ditor) SKAO.  

 

Auditimi i dokumentacionit bashkëlidhur praktikave doganore IM4 në lidhje me vlerën e 

mallrave për qëllime doganore.  

Nga shqyrtimi me zgjedhje i dokumentacionit të nencituar në lidhje me praktiken doganore me nr.R 

107832 te subjektit me nipt L dhe hartuar nga agjenti doganor z. B. B përfaqësues i agjencisë 

doganore “B” me nr J028, konstatohet se vlera totale e faturës nr 679/00 date 27.07.2021 është 

235,000 Euro ose 27,830,000 leke. Rezulton një ulje e vlerës statistikore në shumën 148,384 Euro 

ose 18,095,480 lekë në trajtën e zbritjes dhe në përfundim është deklaruar vlera totale statistikore ne 

deklaratën Imp 4 shuma prej 86,831 Euro ose 10,0101,338 lekë pa efekte ne pagesën e detyrimeve 

doganore. Gjithashtu konstatohet se ne Lejen e Importit të marrë nga Ministria e Shëndetësisë per 

importimin e mallrave medikamente në RSH me nr. 31673 date 14.09.2021 rezulton vlera totale per 

njësi/produkti/ilaç “A” dhe “R” me çmim final te akorduar ne shumen 235,000 Euro pa marrë në 

konsideratë uljet respektive të kryera nga subjekti ne shumën 148,384 Euro te pasqyruara në faturën 

nr. 679/00 date 27.07.2021 bashkelidhur deklaratës se Importit nr. R 107832 të vitit 2021. Ligji nr. 

92/2014 “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në Republikën e Shqipërisë” përcakton se referuar nenit 

44.  
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“Vlera e tatueshme e mallrave të importuara përbëhet prej vlerës së përcaktuar në import nga autoriteti doganor, mbi 

bazën e legjislacionit doganor në fuqi në Republikën e Shqipërisë 2. Vlera e tatueshme e mallrave të importuara 

përfshin, gjithashtu, nëse nuk janë përfshirë elementet e mëposhtme: a) taksat, tatimet, detyrimet, tarifat dhe pagesa të 

tjera të detyrueshme për t’u paguar jashtë territorit doganor të Republikës së Shqipërisë, si edhe ato të detyrueshme, si 

rezultat i importimit, me përjashtim të TVSH-së”. 

b) shpenzimet dytësore, të tilla si shpenzimet komisionere, të ambalazhimit, të transportit dhe të sigurimit që ndodhin 

deri në momentin e hyrjes së mallit në territorin doganor të Republikës së Shqipërisë 

Sipas nenit 45 të Ligjit nr.92/2014 “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në Republikën e Shqipërisë” 
“Elementet që nuk përfshihen në vlerën e tatueshme në import në vlerën e tatueshme të mallrave të importuara nuk 

përfshihen elementet e mëposhtme: a)uljet e çmimit për rastet e zbritjes për pagesa të hershme, të kryera për furnizimin. 

B)uljet dhe reduktimet e çmimit që i bëhen blerësit apo klientit dhe të përfituara nga ai në momentin, në të cilin kryhet 

importimi.  

Neni 116 “Evazioni Tatimor” i ligjit nr 9920, “Për Procedurat Tatimore në RSH” përcakton se  
1. Fshehja apo shmangia nga pagimi i detyrimeve tatimore, nëpërmjet mosdorëzimit të dokumenteve ose mos deklarimit të të dhënave 

të nevojshme, sipas legjislacionit në fuqi, dorëzimi i dokumenteve të falsifikuara apo deklaratave ose informacioneve të rreme, që 

çojnë në përllogaritjen e pasaktë të shumës së tatimit, taksës apo kontributit, përbën evazion tatimor dhe dënohet me gjobë të 

barabartë me 100 për qind të diferencës së shumës së përllogaritur nga ajo që duhet të ishte në fakt. 

2. Në kuptim të pikës 1, të këtij neni, konsiderohet gjithashtu se kryejnë evasion tatimor duke kryer fshehje të të ardhurave, me qëllim 

fshehjen apo shmangien nga pagimi i detyrimeve tatimore, tatimpaguesit, për të cilët konstatohet se kryejnë këto shkelje dhe 

për të cilët janë aplikuar dënimet administrative në përputhje me: 

a) pikën 1, të nenit 119, të këtij ligji, 

b) pikën 3, të nenit 121, të këtij ligji; 

c) pikën 1, shkronjat “a” e “b”, të nenit 122, të këtij ligji. 

Referuar nenit 251, pika 2, shkronja “a”, të Ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i 

Republikës së Shqipërisë”, në të përcaktohet qartë që: 

2. Pa cenuar dispozitat për kontrabandën, veprimet ose mosveprimet e mëposhtme përbëjnë kundërvajtje me përgjegjësi objektive: a) 

mosrespektimi nga personi, që depoziton deklaratën doganore, ...., i detyrimit për të siguruar saktësinë dhe plotësimin e 

informacioneve të dhëna në deklaratë, ..., në përputhje me shkronjën “a”, të pikës 2, të nenit 23 

Referuar nenit 256, pika 1, shkronja “a”, të Ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i 

Republikës së Shqipërisë”, në të përcaktohet qartë që: 
Kur kundërvajtja nuk ka të bëjë me mallrat (ndryshime në sasi, vlerë, origjinë, lloj) dhe nuk sjell diferenca në pagesën e 

detyrimeve që duhen paguar për mallrat, zbatohet sanksion në masën 20.000 leke 

Bazuar në nenin 251 dhe 256 të ligjit pika (b) nr. 102/2014, datë 31.07.2014 subjekti deklarues me 

nipt L dhe hartuesi i deklaratës doganore nr. R 107832 agjenti doganor z. B. B përfaqësues i 

agjencisë doganore “B” me nr J028 duhet te paguajnë sanksionin administrative në shumën 20,000 

leke. Në vijim të përcaktimeve të Kodit Doganor në RSH, specialist i kontrollit pas zhdoganimit në 

Durues në bazë të nenit 47, 48 dhe 49 të ligjit nr. 102/2014 datë 31.7.2014 “Kodi Doganor i 

Republikës së Shqipërisë”.  
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”. 

DDDurrës të ushtroje kontroll pas zhdoganimit me qëllim verifikimin e çmimeve të shitjes me 

pakice dhe shumice, verifikimin e promocioneve, verifikimin e pjesës së mallrave te deklaruar si të 

dalë jashtë përdorimit, kryerjen e inventarit fizik per sasi, njësi, çmim dhe krahasim me inventarët 

kontabël te deklaruar pranë Drejtorise Rajonale Tatimore respektive, si dhe verifikimin e shitjeve nën 

kosto dhe pa faturë malli të cilat bazuar në nenin 116 të ligjit nr 9920 të ligjit “Për Procedurat 

Tatimore në RSH” mund të konsiderohen si Evazion Tatimor. Gjithashtu DDDures të rakordojë me 

Drejtorinë Rajonale Tatimore me qëllim zbatimin me korrektësi të legjislacioni tatimor të fushës në 
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rast të konstatimit ta parregullsive gjatë kryerjes së kontrollit pranë kontabilitetit të deklaruesit te 

mallit 

II- Auditimi i dokumentacionit bashkëlidhur praktikave doganore IM4 në lidhje me 

klasifikimin tarifor të mallrave, përpunuar nga sektori i vlerës pranë DDD, SVQ dhe SKAO, 

pranë DPD 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të praktikave doganore në lidhje me klasifikimin tarifor të 

mallrave, gjatë procedurave të zhdoganimit të vlerësuara me rrisk referuar artikujve të importuar dhe 

notave shpjeguese të Nomenklaturës së Kombinuar të Mallrave (NKM), mbështetur në ekzaminimin 

kryq, rishikimin 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 

dokumentave justifikuese, krahasimi me dokumentat bazë dhe ekzaminimi analitik (auditimi i 

vërtetësisë, rakordimet, krahasimet), konstatohet që: 

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 agjencitë doganore, sektori i vlerës pranë D.D. Durrës, SVQ pranë DPD, 

por dhe SKAO pranë DPD, 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. 

Referuar nenit 251, pika 2, shkronja “a”, të Ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor 

i Republikës së Shqipërisë”, në të përcaktohet qartë që: 

2. Pa cenuar dispozitat për kontrabandën, veprimet ose mosveprimet e mëposhtme përbëjnë kundërvajtje me përgjegjësi objektive: a) 

mosrespektimi nga personi, që depoziton deklaratën doganore, ...., i detyrimit për të siguruar saktësinë dhe plotësimin e 

informacioneve të dhëna në deklaratë, ..., në përputhje me shkronjën “a”, të pikës 2, të nenit 23 

Referuar nenit 256, pika 1, shkronja “a”, të Ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i 

Republikës së Shqipërisë”, në të përcaktohet qartë që: 
Kur kundërvajtja ka të bëjë me mallrat (ndryshime në sasi, vlerë, origjinë, lloj) dhe sjell diferenca në pagesën e detyrimeve 

që duhen paguar për mallrat, zbatohet sanksion në masën sa 1-njefishi i detyrimeve doganore te papaguara 

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 agjencitë doganore, sektori i vlerës pranë D.D. Durrës, SVQ pranë DPD, 

por dhe SKAO pranë DPD, 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. 

Konkretisht : 

♦ Në lidhje me deklarime të mallrave me tarifë bazë 2% në kodin tarifor *07* për artikullin 

“Hudhra“ me origjinë jashtë kushtit preferencial MSABE. Konstatohet se artikulli “Hudhër” me 

origjine nga Kina është deklaruar në kodin tarifor *07032000* me tarifë doganore bazë 2%. Në 

kreun tarifor *0703* klasifikohen mallrat “....hudhra ...zarzavate të tjera të freskëta apo të ftohta”. 

Konstatohet se në të gjitha aktet e inspektimit të Autoritetit Kombetar të Ushqimit bashkangjitur 

praktikave doganore ky produkt është cilësuar në gjendje “Hudhër e paketuar” në paketime në thasë 

në masën 10kg dhe 20kg pra “jo në gjendje të freskët”. Referuar notave shpjeguese të kreut *0712* 

të Nomeklatutës së Mallrave në RSH në këtë kre tarifor klasifikohen “Zarzavate të thara.....të plota, 

të prera.…… por jo më tej të përgatitura” dhe konkretisht në kodin tarifor *07129090* me tarifë 



60 

 

 

doganore bazë 10%. Konstatohet se shkresa nr 4030/1 e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave datë 

08.03.2011 dhe shkresa nr. 6724 prot DPD date 09.03.2016 përcakton se në kreun *0712* 

klasifikohet “Hudhra e Thatë që mund të jetë kokërr dhe që ka kaluar procese të tharjes, 

dehitratimi” dhe në kreun *0703* klasifikohet “hudhra jo tërësisht e thatë me bisht dhe që nuk ka 

kaluar proces tharjeje”. Konstatohet se në asnjë rast në praktikat doganore të mëposhtme nuk është 

kryer asnjë mostrim laboratorik për këtë artikull me qëllim përcaktimin e saktë të klasifikimit 

tarifor të artikullit “Hudhër’’ megjithëse praktikat doganore kanë qënë të kanalizuar në profil risku 

per kontroll të plotë fizik. Në shënimet e Kapitullit 7 pika 3 përcaktohet se në “kreun 0712 

përfshihen të gjitha zarzavatet e thara të llojeve që futen në krerët 0701 deri 0711 përfshirë këtu 

dhe artikullin hudhër”. Në pikën 3 të Rregullave të Përgjithshme për Interpretim të Nomeklaturës së 

Mallrave përcaktohet qartë se “kur mallrat janë në pamje të parë të klasifikueshme në dy apo më 

shumë krerë klasifikimi do të kryhet në kreun numerik i cili ndodhet i fundit”. Kreu numerik i cili 

ndodhet ne fund është kreu *07129090* me tarifë bazë 10%. Konstatohet se artikulli hudhër për nga 

karakteristikat e konstatuara duhet të ishte klasifikuar në kodin tarifor *07129090* me tarifë bazë 

10% ndërkohë që është klasifikuar në kodin tarifor *07032000* me tarifë doganore 2% duke 

shmangur pagesën e detyrimeve doganore nëpërmjet deklarimit në një kod tarifor më tarifë doganore 

më të ulët se ai që duhej deklaruar sipas Rregullave të Përgjithshme për Interpretimin e 

Nomeklaturës së Kombinuar të Mallrave sipas ligjit specifik për “Nomenklaturën e Kombinuar të 

Mallrave dhe Tarifën e Integruar Doganore” i ndryshuar. 

Rregulli nr.3 i Nomenklaturës së Mallrave të publikuar për vitin 2021 përcakton se  
“Kur nga zbatimi i rregullit 2 (b) ose per ndonjë arsye tjetër, mallrat jane, ne pamje te pare, te klasifikueshme ne dy apo 

me shume krerë, klasifikimi do te ndikohet nga kriteret e mëposhtme:  

(a) kreu i cili jep përshkrimin me specifik do te preferohet nga krerët qe japin nje përshkrim me te përgjithshëm. 

Megjithatë, kur dy apo me shume krere secili i referohet vetëm pjesës se materialeve apo substancave qe bëjnë pjesë në 

mallrat e përberë apo te përziera, apo vetëm pjesës se artikujve ne nje grup te vendosur per shitjen me pakice,keta krere 

do te vlerësohen njëlloj te specifikuar ne lidhje me keto mallra, edhe nëse njeri prej tyre jep një përshkrim me te sakte 

apo me te plote te mallrave”.  

Gjithashtu sipas rregullit nr. 3 të NM përcaktohet se :  
3/c-Kur mallrat nuk mund te klasifikohen sipas rregullave 3(a) apo 3(b), ato do te klasifikohen ne kreun i cili ndodhet i 

fundit në rendin numerik, midis atyre mallrave qe meritojnë te njëjtin vlerësim. 

Në përmbushje të përcaktimeve të nenit të nenit 256 të ligjit nr. 102/2014 datë 31.7.2014 “Kodi 

Doganor i Republikës së Shqipërisë” nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave dhe Dega Doganore 

Durrës të ndërmerren veprimet administrative për sanksionet respektive për shkeljet doganore të 

konsumuara nga subjektet që kanë kryer deklarime të gabuara tariforë të artikullit “Hudhër” të 

deklaruar në kodin tarifor *07032000* me tarifë doganore bazë 2% ndërkohe që duhej të ishte 

deklaruar në kodin tarifor *07129090* me tarifë bazë 10%.  

Nga ana e grupi auditues janë llogaritur edhe rivlerësime të detyrimeve doganore respektive per 

periudhën e audituar duke llogaritur efektin negativ të të ardhurave në Buxhetin e Shtetit si pasojë e 

deklarimit te mallit “Hudher e Thate” ne kreun “0703” te NM ne RSH.  

-Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku 

nuk është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne kapitullin 

*0703* të natyres “hudhër e thate“ e cila duhej te ishte deklaruar në kreun *0712*sipas 

përcaktimeve të Nomenklatures se Mallrave ne RSH për deklarime malli me procedurë Imp 4, te 

cilat paraqesin nje efekt negativ financiar në shumën 6,170,291 lekë. 

Si rezultat i keq deklarimit dhe keqklasifikimit nga agjencitë doganore respektive rezultojnë 

shmangie e 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 ana e sektorit të vlerës pranë DVQse për sa më sipër, duhej 

mbajtur procesverbal me shkrim referuar nenit 273.3 të KD për praktikat doganore të pasqyruara në 

material. 
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Bazuar ne konstatimet e mësipërme të kryhen shqyrtime të detajuara me te thelluara nga Drejtoria 

e Auditit te Brendshem dhe Drejtoria e Kontrolleve Pas Zhdoganimit pranë Drejtorise se 

Përgjithshme te Doganave në bazë të nenit 47, 48 dhe 49 të ligjit nr. 102/2014 datë 31.7.2014 “Kodi 

Doganor i Republikës së Shqipërisë” për periudhën 01.01.2019-31.12.2021 të ndërtojë programe 

kontrolli specifike verifikuese për praktikat doganore që janë përpunuar sipas tabelës së mësipërme. 

Drejtoria e Auditit të Brendshëm të përfshijë për këtë problematikë edhe shqyrtime të detajuara 

pranë; 

-pranë Departamentit Teknik dhe te Akcizës ku eshte lëshuar dhe udhëzimi specifik sipas shkresës 

nr. shkresa nr 4030/1 e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave datë 08.03.2011 dhe shkresa nr. 6724 

prot DPD date 09.03.2016 për mënyrën e mostrimit dhe klasifikimit doganor për artikullin hudhër.  

-pranë Drejtorisë së Laboratorit Kimik Doganor ku janë lëshuar Certifikatat e Verifikimit te Llojit te 

Mallit dhe Klasifikimit Tarifor për klasifikime tarifore të artikullit hudhër nga dalja e Udhëzimit 

specifik me nr shkresa nr 4030/1 e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave datë 08.03.2011 dhe 

shkresa nr. 6724 prot DPD date 09.03.2016 deri në momentin e kryerjes së këtij auditimi.  

-pranë Drejtorisë së Monitorimit dhe Riskut për të analizuar përgjegjësitë dhe shkaqet e mosvënies 

ne profil risku te deklarimeve te mallrave ne kapitullin “07” per artikullin “Hudhër e Thatë” te 

deklaruara ne kreun *0703* të cilat duhet te klasifikoheshin ne kreun *0713*  

-pranë Drejtorisë së Mbikëqyrjes së Vlerës Doganore me qëllim rishikimin e çmimit referues i 

publikuar në nivelin 0.45 Usd /kg origjinë NEU i cili është një çmimi referues shumë i ulët dhe nuk 

përputhet me rritjen tatimore që pëson ky artikull ne shitje me pakica edhe shumice si dhe nisur nga 

kushtet e periudhës së rritjes së çmimeve të gjithë produkteve bazë parësor edhe dytësore. 

Në përfundim të analizës , gjykimeve si dhe fakteve të mësipërme, nga ana e grupit auditues janë 

llogaritur konsiderohet si masë për eliminim të efekteve negative te krijuara ne deklarimet doganore 

te mësipërme me pasoja ne të Ardhurat e Buxhetit te Shtetit ne shumën 6,170,291 leke shoqëruar me 

sanksionet respektive në shumën sa 1-njefishi i detyrimit doganor detyrimet të cilat duhet te trajtohen 

rast pas rast nga Drejtoria e Auditit te Brendshem pranë Drejtorise se Përgjithshme te Doganave dhe 

Drejtoria e Kontrollit Aposterior pranë Departamentit të Akcizës duke marre ne konsiderate dhe 

argumentet e paraqitura nga Institucioni i Kontrollit te Larte te Shtetit ne kete akt-konstatimi me 

qellim arkëtimin e detyrimeve doganore te cilat do te rezultojnë si detyrime doganore te papaguara 

ne Buxhetin e Shtetit. 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 07 të NM në RSH të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 6,170,291 

lekë si dhe nje sanksion doganor të kërkesave të nenit 250.1/a; 250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të KD 

do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 58 të Raportit të Auditimit. 

♦ Në lidhje me deklarime të mallrave me tarifë bazë 2% në kodin tarifor *21* për artikullin 

“Integratore Ushqimore” konstatohet se subjekti “H-S” me nipt L ka deklaruar artikullin në kreun 

tarifor 2106 dhe konkretisht ne kodin 21061020 me tarifë bazë 0% ndërkohe që ky artikull duhet te 

ishte deklaruar ne kreun “2106” dhe ne kodin tarifor “21069098” me tarifë bazë 2% 

Nam Kodi 2 HS4 Kodi malli P Neto Vl Stat Duhej detyrimi totali 

H-S 21 2106 21061020 integritete 1050 2777985 2% 55,559 111,118 

Si rezultat i keq deklarimit dhe keqklasifikimit nga agjencitë doganore respektive rezultojnë 

shmangie e 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 ana e sektorit të vlerës pranë DVQse për sa më sipër, duhej 

mbajtur procesverbal me shkrim referuar nenit 273.3 të KD për praktikat doganore të pasqyruara në 

material. 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 21 të NM në RSH të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 111,118 
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lekë do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

♦ Në lidhje me deklarime të mallrave të kapitullit 19 për artikullin “Përgatitje ushqimore me bazë 

qumështi” konstatohet se nga kompania “M” me nipt K dhe “E-M” me nipt K është deklaruar 

artikulli përgatitje ushqimore me bazë qumështi UHT konkretisht produkti “Beshamele me bazë 

qumështi UHT” trajtuar me tarifë bazë 0% sipas kushtit MSABE dhe artikulli “qumësht 1.99% 

yndyre” me tarifë bazë 0% dhe klasifikuar në kaptullin 19 te NM në RSH. 

1-Nuk provohet që këto produkte të përfituar nga qumështi janë zëvendësuar me një ose shumë 

përbërës natyral (prsh heqja e yndyrës butirike dhe zëvendësimi me yndyrne oleike per tu përthithur 

si vend klasifikimi ne kapitullin 19 te NM ne RSH bazuar ne shënimin 4 te Kapitullit 4 te NM) 

2-Konstatohet se ne kapitullin *19* dhe kreun *1901* klasifikohen produkte edhe me përmbajtje te 

produkteve te kreut *0401* deri *0404* por mbi nje baze totalit te çyndyrosur,te pa përfshira dhe te 

paspecifikuara diku tjetër” 

-Nga ana e grupi auditues janë trajtuar edhe rastet e deklarimeve ku artikulli ”Qumësht me 1,99% 

yndyre” duhej te klasifikohej ne kapitullin *04* te NM ne RSH dhe duhej të paguante tarife bazë 

10% sipas kushtit MSABE nga ana e operatorit ekonomik “E-M”. 

-Nga ana e grupi auditues janë trajtuar edhe rastet e deklarimeve ku artikulli ”Beshamele me baze 

qumështi me yndyre” duhej te klasifikohej ne kapitullin *04* te NM ne RSH dhe duhej të paguante 

tarife bazë 10% sipas kushtit MSABE nga ana e operatorit ekonomik “M”. 

Si rezultat i keq deklarimit dhe shmangies se pageses se detyrimeve doganor nga deklaruesit e 

drejtpërdrejte apo te tërthorte subjektet deklarues ose agjencitë doganore respektive rezultojnë 

shmangie e 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 ana e sektorit të vlerës pranë DVQse, SKAO dhe personeli 

përpunues doganor pranë DDDurrës për sa më sipër, duhej mbajtur procesverbal me shkrim referuar 

nenit 273.3 të KD për praktikat doganore të pasqyruara në material. 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 68 të NM në RSH të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 3,067,820 

lekë do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 59 të Raportit të Auditimit. 

♦ Në lidhje me deklarime të mallrave të kapitullit 16 për artikujt “Sallam, Mortadel, Proshut, 

përgatitje pule, sallam i thate” u ritrajtuan keqklasifkime tariforë të kapitullit *1601* dhe *1602*për 

mallrat për mallrat e cituar ne tabele te cilët duhet të ishte klasifikuar me tarifë doganore 10% dhe 

15% me efekte në pagesën e tarifës doganore të cilët trajtohen me tarifë doganore 15% edhe në rastet 

e importimit të mallrave me origjinë MSABE  
1601 00 Sallam dhe produkte te ngjashme, prej mishi, prej te brendshmeve 
te mishit apo prej gjakut; përgatitjet ushqimore me baze te këtyre 

produkteve: 

1601 00 10 – Prej mëlçive ............................................................................................ 15 — 

1601 00 91 – – Sallam, i thate apo per tu shtruar, i papjekur ........................................ 15 — 

1601 00 99 – – Te tjera ................................................................................................. 10-- 

-Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku 

nuk është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne kapitullin 16 

për artikujt “Sallam, Mortadel, Proshut, përgatitje pule, sallam i thate” të cilat duhej te 

klasifikoheshin ne kapitullin *1601* dhe *1602* te NM ne RSH dhe të paguajnë tarife bazë 10% dhe 

15% sipas kushtit të deklarimit me origjine përfituese preferenciale MSABE për deklarime malli me 

procedurë imp 4, te cilat paraqesin nje efekt negativ financiar në shumën 1,960,974 lekë në trajtën e 

detyrimit doganor dhe gjobës doganore për shkeljen doganore të konsumuar. 

-Si rezultat i keq deklarimit dhe shmangies se pageses se detyrimeve doganor nga deklaruesit e 

drejtpërdrejte apo te terthortë subjektet deklarues ose agjencitë doganore respektive rezultojnë 

shmangie e 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 ana e sektorit të vlerës pranë DVQse, SKAO dhe personeli 
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përpunues doganor pranë DDDurrës për sa më sipër, duhej mbajtur procesverbal me shkrim referuar 

nenit 273.3 të KD për praktikat doganore të pasqyruara në material. 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 68 të NM në RSH te trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 1,960,974 

lekë do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.59-3.61 të Raportit të Auditimit. 

 

♦ Në lidhje me deklarime të mallrave të kapitullit “20” për artikujt “Perime dhe Fruta te Thata” u 

ritrajtuan klasifikime të gabuara tariforë të kapitullit *20* për mallrat “Perime të konservuara dhe 

Fruta te Thata” te cilët janë klasifikuar në kode tariforë me tarifë 0% dhe 10% ndërkohë që duhet të 

ishin klasifikuar në kapitullin *20* të NM dhe në kode tariforë që trajtohen me tarifë doganore bazë 

15% me pasoja dhe efekte në pagesën e tarifës doganore edhe në rastet e importimit të mallrave me 

origjinë MSABE referuar te dhenave te Marrëveshjes se MSABE dhe shpjegimeve te Nomenklatures 

se Mallrave ne RSH.  

-Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij P Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku 

nuk është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne kapitullin 20 

për artikujt “Perime të konservuara dhe fruta të thata” të cilat duhej te klasifikoheshin ne në kode 

tariforë që trajtohen me tarifë doganore bazë 15% edhe në rastet e importimit të mallrave me origjinë 

MSABE referuar te dhenave te Marrëveshjes se MSABE dhe shpjegimeve te Nomenklatures se 

Mallrave ne RSH duke sjellë pasoja dhe efekte në pagesën e tarifës doganore. 

-Si rezultat i keq deklarimit dhe shmangies se pageses se detyrimeve doganor nga deklaruesit e 

drejtpërdrejte apo te terthortë subjektet deklarues ose agjencitë doganore respektive rezultojnë 

shmangie e 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 ana e sektorit të vlerës pranë DVQse, SKAO dhe personeli 

përpunues doganor pranë DDDurrës për sa më sipër, duhej mbajtur procesverbal me shkrim referuar 

nenit 273.3 të KD për praktikat doganore të pasqyruara në material. 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 20 të NM në RSH të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 1,170,171 

lekë do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

 Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.62 të Raportit të Auditimit. 

♦ Në lidhje me deklarime të mallrave të kapitullit “22” për artikujt “Lëngje Frutash” të 

deklaruara nga subjekti “K” me nipt M u ritrajtuan klasifikime të gabuara tariforë të kapitullit *22* 

për mallrat e cituar ne tabelën e mëposhtme te cilët duhet të ishte klasifikuar në kapitullin *20* me 

tarifë doganore 15% pa efekte në pagesën e tarifës doganore edhe në rastet e importimit të mallrave 

me origjinë MTLXK referuar te dhenave te Marrëveshjes se MTLXK dhe shpjegimeve te 

Nomenklatures se Mallrave ne RSH. 

-Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku 

nuk është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne kapitullin 22 

për artikujt “Lëngje Frutash” të cilat duhej te klasifikoheshin ne në kapitullin *20* kode tariforë që 

trajtohen me tarifë doganore me bazë 0% pa efekte në pagesën e tarifës doganore edhe në rastet e 

importimit të mallrave me origjinë MTLXK referuar te dhenave te Marrëveshjes se MTLXK dhe 

shpjegimeve te Nomenklatures se Mallrave ne RSH. 

-Si rezultat i keq deklarimit dhe shmangies se pageses se detyrimeve doganor nga deklaruesit e 

drejtpërdrejte apo te terthortë subjektet deklarues ose agjencitë doganore respektive rezultojnë 

shmangie e 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 ana e sektorit të vlerës pranë DVQse, SKAO dhe personeli 

përpunues doganor pranë DDDurrës për sa më sipër, duhej mbajtur procesverbal me shkrim referuar 

nenit 273.3 të KD për praktikat doganore të pasqyruara në material. 
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Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 20 të NM në RSH të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 280,000 

lekë do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

 Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.63 të Raportit të Auditimit. 

 

♦ Në lidhje me deklarime të mallrave të kapitullit “39” për artikujt “Artikuj plastike” u ritrajtuan 

klasifikime të gabuara tariforë të kapitullit *39* për mallrat e cituar ne tabelën e mëposhtme te cilët 

duhet të ishte klasifikuar me tarifë doganore 6% me efekte në pagesën e tarifës doganore referuar te 

dhenave dhe shpjegimeve te Nomenklatures se Mallrave ne RSH. 
3923 – –Kutitë, kasat, sendyqet dhe artikuj te ngjashëm prej plastike, ne forme te veçante apo te përshtatshme per mbajtjen apo paketimin e vaferave gjysmercuese, maskave ose grilave ......................................... 6% 

 

3924 Paisjet e tavolines, te kuzhines, artikuj te tjere shtepiake dhe artikuj 

te tualetit, prej plastike : 

3924 10 00 – Artikuj te tavolines dhe te kuzhines ................................................... 6% 

3924 90 00 – Te tjera................................................................................................... 6 % 

 

3925 Pajisjet e ndertimit prej plastike, te paperfshira dhe te 
paspecifikuara diku tjeter --------------------6% 

3925 90 20 – – Arkat per kanalizimet, tubacionet dhe kabllot e qarqeve elektrike ______6% 

3925 90 80 – – Te tjera _______.6% 

 

3926 Artikuj te tjere prej plastike dhe artikuj prej materialeve te tjera te 

krereve 3901 deri 3914: 

3926 30 00 – Pershtatjet per mobilerite, karrocat apo te ngjashmet e tyre-------------- 6% 

3926 40 00 – Statujat dhe artikuj te tjere ornamentale ..--------------------------6% 

 

3919 Pllaka, fleta, filma, krisafe, shirita dhe forma te tjera te rregullta, vetengjitese, prej plastike, nese jane apo jo ne role: 
3919 10 – Ne role  

– – Shirita, veshja e te cileve konsiston ne gome natyrore apo sintetike te  

pavullkanizuar: 

3919 10 12 – – – Prej polivinil kloridi apo prej polietileni ........................................ 6 

 

3921 Pllaka, fleta, filma, krisafe dhe shirita te tjera, prej plastike: 

– Celulare: 

3921 11 00 – – Prej polimereve te stirenit ............................................................. 6 — 

3921 12 00 – – Prej polimereve te vinil kloridit .................................................... 6 

3921 14 00 – – Prej celulozes se rigjeneruar ......................................................... 6 — 

3921 19 00 – – Prej plastikave te tjera ................................................................. 6 
3921 90 30 – – – Prej rreshirave fenolike ................................................................. 6 — 

– – – Prej amino-rezinave: 

– – – – Te laminuara: 

3921 90 41 – – – – – Laminate me presion te larte me siperfaqe dekorative nga te  

dyja anet ............................................................................................... 6 — 

3921 90 43 – – – – – Te tjera ................................................................................... 6 — 

3921 90 49 – – – – Te tjera ...................................................................................... 6 — 

3921 90 55 – – – Te tjera ........................................................................................ 6 — 

3921 90 60 – – Produkte te polimerizimit te metejshem ........................................... 6 

-Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku 

nuk është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne kapitullin 39 

dhe kodin *39239090* *39219010* dhe *39219090* me tarife doganore 0% nderkohe që duhet të 

ishin deklaruar në kodet respektivë të trajtuar sa më sipër sipas kushtit jo preferencial në përputhje 

me shpjegimet dhe përcaktimet e Nomenklatures së Mallrave në RSH me tarifë bazë 6% duke kryer 

dhe konsumuar keqdeklarim tarifor me pasoja ne të ardhurat doganore të paarketuara në Buxhetin e 

Shtetit. 

-Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku 

nuk është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne kapitullin 39 

dhe kodin *39239090* *39219010* dhe *39219090* *39191080* *39191019*me tarife doganore 

0% nderkohe që duhet të ishin deklaruar në kodet respektivë të trajtuar sa më sipër sipas kushtit jo 

preferencial në përputhje me shpjegimet dhe përcaktimet e Nomenklatures së Mallrave në RSH me 

tarifë bazë 6% duke kryer dhe konsumuar keqdeklarim tarifor me pasoja ne të ardhurat doganore të 

paarketuara në Buxhetin e Shtetit. 

-Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku 

nuk është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne  kapitullin 39 

dhe kodin *39269097* *39219010* dhe *39219090* me tarife doganore 0% nderkohe që duhet të 

ishin deklaruar në kodet respektivë të trajtuar sa më sipër sipas kushtit jo preferencial në përputhje 

me shpjegimet dhe përcaktimet e Nomenklatures së Mallrave në RSH me tarifë bazë 6% duke kryer 

dhe konsumuar keqdeklarim tarifor me pasoja ne të ardhurat doganore të paarketuara në Buxhetin e 

Shtetit. 

-Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku 
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nuk është marrë në konsideratë përcaktimi ligjor i mesiperm per mallrat e deklaruar ne kapitullin 39 

dhe kodin *39239090* me tarife doganore 0% nderkohe që duhet të ishin deklaruar në kodet 

respektivë të trajtuar sa më sipër sipas kushtit jo preferencial në përputhje me shpjegimet dhe 

përcaktimet e Nomenklatures së Mallrave në RSH me tarifë bazë 6% duke kryer dhe konsumuar 

keqdeklarim tarifor me pasoja ne të ardhurat doganore të paarketuara në Buxhetin e Shtetit. 

-Si rezultat i keqdeklarimit dhe shmangies se pageses se detyrimeve doganor nga deklaruesit e 

drejtpërdrejte apo te terthortë subjektet deklarues ose agjencitë doganore respektive rezultojnë 

shmangie e 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 ana e sektorit të vlerës pranë DVQse, SKAO dhe personeli 

përpunues doganor pranë DDDurrës për sa më sipër, duhej mbajtur procesverbal me shkrim referuar 

nenit 273.3 të KD për praktikat doganore të pasqyruara në material. 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 39 të NM në RSH të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 9,158,386 

lekë do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

 Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.64-3.68 të Raportit të Auditimit. 

♦ Në lidhje me deklarime të mallrave të kapitullit “22” për artikujt “Leng Frutash L. D” u 

ritrajtuan klasifikime të gabuara tariforë të kapitullit *22* për mallrat e cituar ne tabelën e 

mëposhtme te cilët duhet të ishte klasifikuar ne kapitullin *20* me tarifë doganore 15% me efekte në 

pagesën e tarifës doganore referuar te dhenave dhe shpjegimeve te Nomenklatures se Mallrave ne 

RSH. Në lidhje me deklarime mallra ne kapitullin 22 të NM ne RSH konstatohet në praktikat e 

mëposhtme se artikulli “Leng Frutash L.D” i importuar nga Italia me kushtin e tarifës preferenciale 

MSABE te përfituar sipas dokumentacionit shoqërues ne deklaratën IMP 4 eshte deklaruar per 

hedhje per qarkullim te lire ne territorin doganor shqiptar ne kapitullin 22 dhe ne kodin tarifor 

“22029919” dhe “22021000”.  

Bazuar ne dokumentin e Marrëveshjes se Stabilizim Asocimit ky artikull përfiton tarifë bazë 15% ne 

kapitullin 22 dhe tarife doganore efektive baze 0% në rastet kur malli është deklaruar dhe përfiton 

tarife preferencialë MSABE. 

1-Konstatohet gjate administrimit të dokumentacionit tregtar bashkëlidhur praktikave doganore 

respektive se ne Faturat e Mallit dhe Deklaratat e Eksportit nga Komuniteti Europian (BE) per 

subjektet “D”, “H” dhe “V. C. C” dhe Certifikatat e Analizave te Mallit dhe Deklaratat e Eksportit 

nga Komuniteti Europian (BE) per subjektin “E” per rastet e praktikave doganore te mëposhtme, se 

kodi i mallit te deklaruar nga subjekti eksportues ose prodhues eshte Kapitulli 20 dhe kreu 2009 

(kodet respektive ne fatura dhe cdo certifikate analize te administruara ne sistemin Asicuda Ëord).  

2-Konstatohet se per deklarime mallrash ne kreun 2009 sipas përcaktimeve te mëposhtme te këtij 

kreu përfshihen “Lëngje frutash (përfshire mushtin e rrushit) dhe lëngje zarzavatesh,te 

pafermentuara dhe qe nuk përmbajnë lende alkoolike shtese, nëse përmbajnë sheqer apo lende te 

tjera embelsuese shtese “ mallrat e importuara nga Bashkimi Europian te cilat përfitojnë kushtin 

preferencial MSABE paguajnë ne import ne Republikën e Shqipërisë tarifën doganore baze 15%. 

3-Konstatohet se nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave nga Drejtoria e Analizës e Riskut dhe 

Monitorimit nuk eshte ndërtuar profil risku per efekt te klasifikimi te gabuar tarifor per artikullin 

“Lëngje Frutash” per deklarime ne kapitullin 22 ku ky artikull përjashtohet nga pagesa e tarifës 

doganore 15% nga periudha 2018 deri ne momentin e auditimit. 

4-Konstatohet nga dokumentacioni shoqërues i mallit përfshire per praktikat e mëposhtme se nuk 

rezultojnë mostrime malli te kryera nga Laboratori Kimik Doganor per deklarime mallrash ne 

Kapitullin 22 per mallin “Leng Frutash L. D” për vitin 2021. 

5-Konstatohet nga dokumentacioni shoqërues i mallit i subjektit “E” se përmbajtja minimale e 

koncentratit te frutit per produktet e importuara eshte në masën “Frut minimumi 50%” 

6- Konstatohet ne shpjegimet e Notave Shpjeguese te Nomenklatures se Mallrave ne RSH per 
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kapitullin 20 se:  

a-Shënime pika 6 “Per qëllimet e kreut 2009, shprehja "lëngje, te pafermentuara dhe qe nuk 

përmbajnë alkool shtese" nënkupton lëngjet me nje force alkoolike ndaj volumit (shiko Shënimin 

2 te Kapitullit 22) jo me tepër se 0,5 % vol” 

b- Shënime Shtese pika 5/B “Lëngjet e frutave me sheqer shtese, me nje vlere Briks qe nuk e kalon 

67 dhe përmban me pak se 50 % ne peshe leng frutash, humbin karakterin e tyre fillestar te lëngut 

te frutave te Kreut 2009” 

7 Konstatohet se deklarimi i kryer ne kodin tarifor *22029919* nga operatoret ekonomike “D” dhe 

“E” konkludon ne faktin qe këto produkte “përmbajnë ndaj peshës yndyre te fituar nga produktet e 

kreut 0401 deri 0404” fakt i cili bie ndesh me dokumenatcioni tregtar bashkëlidhur praktikave 

doganore te mëposhtme. 

8- Rregulli Nr.3 i Nomenklaturës së Mallrave të publikuar për vitin 2021 përcakton se “Kur nga 

zbatimi i rregullit 2 (b) ose per ndonjë arsye tjeter, mallrat jane, ne pamje te pare, te 

klasifikueshme ne dy apo me shume krere, klasifikimi do te ndikohet nga kriteret e mëposhtme: 

(a) kreu i cili jep përshkrimin me specifik do te preferohet nga krerët qe japin nje përshkrim me te 

përgjithshëm”. 

9-Konstatohet se Akti Administrativ i dhënë nga DPD-ja si Informacioni i Detyrueshme Tarifor i 

administruar në praktikat doganore të subjektit “E” me nr. prot 317/2 date 12.02.2018 sigla AL-

2/2018 me vlefshmëri nga data 07.02.2018 deri date 07.02.2021 ka trajtuar ne kete akt si justifikim 

ligjor kriteret ligjore te mëposhtme: 

Kapitullit 22/shënimi 3 pika 3, Shënime Shtese pika 1, kapitulli 20 pika shtese 5/b, kapitulli 

22konsiderata te përgjithshme pika A, Kreu 2202 pika A dhe B/1 dhe nenkreu 220290 

Ky autorizim e ka humbur vlefshmërinë ligjore pasi afati i vlefshmërisë ka qene data 

07.02.2021. Gjithashtu konstatohet se termat dhe kriteret ligjore te shprehura si justifikime ligjore në 

Informacionin Tarifor te Detyrueshëm sipas pikave te mësipërme te Nomenklatures se Mallrave ne 

RSH, nuk paraqesin një Përputhshmëri të plotë Ligjore per nje klasifikim te saktë, të plotë dhe te 

bazuar te mallit “Pure Pjeshke ose Dardhe me minimum 50% lëng frutash, uje, sheqer, 

fruktoze,dhe acidifikues” ne kreun 2202 referuar shpjegimeve dhe përcaktimeve te Nomenklatures 

se Kombinuar te Mallrave ne RSH. 

10-Konstatohet se karakteri thelbësor i produktit ”Leng Frutash pure dardhe ose pjeshke” nuk 

humbet karakterin ai ruhet tërësisht si i tille pra ne trajtën e lëngut te frutave dhe përsëri trajtohet si i 

tille pra lëng frutash mall i cili duhet te klasifikohet ne kapitullin *2009* te NM te Republikës se 

Shqipërisë. 

11-Nga Institucioni i Kontrollit të Lartë të Shtetit është trajtuar edhe në auditime të evaduar më parë 

kjo problematikë me qëllim pagesën e detyrimeve doganore të shmangura dhe të papaguara kërkimin 

e riklasifikimit të mallit “Leng Frutash pure dardhe ose pjeshke minimumi 50% koncentrat” në 

kreun 2009 me pagesë tarife bazë 15% edhe në kushtet e produkteve me origjinë MSABE të 

deklaruara më parë në kreun 2202 të NM ne RSH ( Raporti Përfundimtar dhe Rekomandimet për 

Auditimin e Përputhshmërisë për vitin 2019 deri 2020 sipas Programit të Auditimit nr. 511/1 prot 

datë 14.05.2021 i përcjellë me shkresën përcjellëse nr. 511/147 prot datë 31.12.2021 tonën KLSH ). 

Në përfundim nga ana e grupi auditues janë llogaritur edhe rivlerësime të detyrimeve doganore 

respektive per periudhën e audituar duke llogaritur efektin negativ të të ardhurave në Buxhetin e 

Shtetit që mund duhet te kishin lindur si pasojë e mosdeklarimit te mallit lëng frutash ne kreun 20 te 

NM ne RSH ku trajtohen me tarifë doganore bazë 15% sipas kushtit MSABE. 

Neni 49 i Kodit Doganor në RSH sipas ligjit nr. 102/2014 datë 31.7.2014 “Kodi Doganor i 

Republikës së Shqipërisë” përcakton 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 
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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”. 

Bazuar ne konstatimet e mësipërme të kryhen shqyrtime të detajuara me te thelluara nga Drejtoria e 

Auditit te Brendshem dhe Drejtoria e Kontrollit Pas Zhdoganimit pranë Drejtorise se 

Përgjithshme te Doganave në bazë të nenit 47, 48 dhe 49 të ligjit nr. 102/2014 datë 31.7.2014 “Kodi 

Doganor i Republikës së Shqipërisë”. 

-pranë Departamentit Teknik dhe te Akcizës ku eshte lëshuar dhe Akti Administrativ i dhënë nga 

DPD-ja si Informacion i Detyrueshme Tarifor i administruar në praktikat doganore të subjektit “E” 

me nr. prot 317/2 date 12.02.2018 sigla AL-2/2018 me vlefshmëri nga data 07.02.2018 deri date 

07.02.2021.  

-pranë Drejtorisë së Laboratorit Kimik Doganor ku janë lëshuar Certifikatat e Verifikimit te Llojit te 

Mallit dhe Klasifikimit Tarifor me nr serial. Nr. 3186 te vitit 2018 dhe Nr. 525 te vitit 2015.  

-pranë Drejtorisë së Monitorimit të Riskut për të analizuar përgjegjësitë dhe shkaqet e mosvënies ne 

profil risku te deklarimeve te mallrave ne kapitullin 2202 per artikujt Lëngje Frutash te cilat duhet te 

klasifikoheshin ne kreun 2009 ku trajtohen me tarife baze 15% edhe ne kushtet kur origjina e mallit 

përfiton kushtin origjinën prefernciale MSABE 

-Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku 

janë trajtuar praktika doganore te përzgjedhura nga sistemi Asicuda Ëord te deklaruara ne kapitullin 

22, kreu *2202* me tarife baze 0% sipas kushtit MSABE te cilat duhet te ishin deklaruar ne 

kapitullin 20 dhe ne kreun *2009* me tarife baze 15% sipas kushtit preferencial MSABE ku është 

kryer dhe konsumuar keqdeklarim tarifor me pasoja ne të ardhurat doganore të paarketuara në 

Buxhetin e Shtetit. 

Në përfundim të analizës, gjykimeve si dhe fakteve të mësipërme, nga ana e grupit auditues janë 

llogaritur dhe do te konsiderohen si masa te efekteve negative te krijuara ne deklarimet doganore te 

mësipërme me pasoja ne të Ardhurat e Buxhetit te Shtetit shuma prej 14,547,996 leke nga te cilat 

7,273,998 leke detyrim doganor dhe shuma 7,273,998 leke sanksion te cilat duhet te trajtohen rast 

pas rast nga Drejtoria e Auditit te Brendshem dhe Drejtoria e Kontrolleve Pas Zhdoganimit pranë 

Drejtorise se Përgjithshme te Doganave duke marre ne konsiderate dhe argumentet e paraqitura nga 

Institucioni i Kontrollit te Larte te Shtetit ne kete Raport Auditimi me qellim arkëtimin e detyrimeve 

doganore te cilat do te rezultojnë si detyrime doganore përfundimtarë te papaguara ne Buxhetin e 

Shtetit. 

     Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.69 të Raportit të Auditimit. 

♦ Në lidhje me deklarime të mallrave të kapitullit “22” për artikullin “Leng Frutash S nga 50% 

deri ne 100% koncentrat” u ritrajtuan klasifikime të gabuara tariforë të kapitullit *22* për mallrat e 

cituar ne tabelën e mëposhtme te cilët duhet të ishte klasifikuar ne kapitullin *20* me tarifë doganore 

15% me efekte në pagesën e tarifës doganore referuar te dhenave dhe shpjegimeve te Nomenklatures 

se Mallrave ne RSH. Në lidhje me deklarime mallra ne kapitullin 22 të NM ne RSH konstatohet në 

praktikat e mëposhtme se artikulli “Leng Frutash S” i importuar nga Italia me kushtin e tarifës 

preferenciale MSABE te përfituar sipas dokumentacionit shoqërues ne deklaratën IMP 4 eshte 

deklaruar per hedhje per qarkullim te lire ne territorin doganor shqiptar ne kapitullin 22 dhe ne kodin 

tarifor “22029919”. Bazuar ne dokumentin e Marrëveshjes se Stabilizim Asocimit ky artikull 

përfiton tarifë bazë 15% ne kapitullin 22 dhe tarife doganore efektive baze 0% në rastet kur malli 

është deklaruar dhe përfiton tarife prefernciale MSABE. Konstatohet se karakteri thelbësor i 

produktit ”Leng Frutash S” me përmbajtje koncentrati 100% fruta nuk humbet karakterin ai ruhet 

tërësisht si i tille pra ne trajtën e lëngut te frutave dhe përsëri trajtohet si i tille pra “lëng frutash” 

mall i cili duhet te klasifikohet ne kapitullin *2009* te NM te Republikës se Shqipërisë. 
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1-Konstatohet se të gjitha deklarimet e subjektit “M” rezultojnë ne *KANAL BLU* ose *JESHIL* 

dhe janë trajtuar pa mbikëqyrje doganore, nga Drejtoria vlerësimit doganor DVQ pranë Drejtorise se 

Përgjithshme te Doganave. 

2-Konstatohet se nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave nëpërmjet Drejtorisë së Analizës e Riskut 

dhe Monitorimit nga periudha 2016 deri ne momentin e auditimit nuk eshte ndërtuar profil risku per 

efekt te klasifikimi te gabuar tarifor per artikullin “Lëngje Frutash” per deklarime ne kapitullin 22 

ku ky artikull përjashtohet nga pagesa e tarifës doganore 15% per mallra te origjinuese. 

2-Konstatohet se per deklarime mallrash ne kreun 2009 sipas përcaktimeve te mëposhtme te këtij 

kreu përfshihen “Lëngje frutash (përfshire mushtin e rrushit) dhe lëngje zarzavatesh,te 

pafermentuara dhe qe nuk përmbajnë lende alkoolike shtese, nëse përmbajnë sheqer apo lende te 

tjera embelsuese shtese “ mallrat e importuara nga Bashkimi Europian te cilat përfitojnë kushtin 

preferencial MSABE paguajnë ne import ne Republikën e Shqipërisë tarifën doganore baze 15%. 

4-Konstatohet nga dokumentacioni shoqërues i mallit përfshire per praktikat e mëposhtme se nuk 

rezultojnë mostrime malli te kryera nga Laboratori Kimik Doganor per deklarime mallrash ne 

Kapitullin 22 per mallin “Leng Frutash L. D” për vitin 2021. 

6- Konstatohet ne shpjegimet e Notave Shpjeguese te Nomenklatures se Mallrave ne RSH per 

kapitullin 20 se : 

a-Shënime pika 6 “Per qëllimet e kreut 2009, shprehja "lëngje, te pafermentuara dhe qe nuk 

përmbajnë alkool shtese" nënkupton lëngjet me nje force alkoolike ndaj volumit (shiko Shënimin 

2 te Kapitullit 22) jo me tepër se 0,5 % vol”. 

b- Shënime Shtese pika 5/B “Lëngjet e frutave me sheqer shtese, me nje vlere Briks qe nuk e kalon 

67 dhe përmban me pak se 50 % ne peshe leng frutash, humbin karakterin e tyre fillestar te lëngut 

te frutave te Kreut 2009”. 

8- Rregulli Nr.3 i Nomenklaturës së Mallrave të publikuar për vitin 2021 përcakton se “Kur nga 

zbatimi i rregullit 2 (b) ose per ndonjë arsye tjeter, mallrat jane, ne pamje te pare, te 

klasifikueshme ne dy apo me shume krere, klasifikimi do te ndikohet nga kriteret e mëposhtme: 

(a) kreu i cili jep përshkrimin me specifik do te preferohet nga krerët qe japin nje përshkrim me te 

përgjithshëm”. 

10-Konstatohet se karakteri thelbësor i produktit ”Leng Frutash pure dardhe ose pjeshke” nuk 

humbet karakterin ai ruhet tërësisht si i tille pra ne trajtën e lëngut te frutave dhe përsëri trajtohet si i 

tille pra lëng frutash mall i cili duhet te klasifikohet ne kapitullin *2009* te NM te Republikës se 

Shqipërisë. 

11-Nga Institucioni i Kontrollit të Lartë të Shtetit është trajtuar edhe në auditime të evaduar më parë 

kjo problematikë me qëllim pagesën e detyrimeve doganore të shmangura dhe të papaguara si dhe 

kërkimin e riklasifikimit të mallit “Leng Frutash pure dardhe ose pjeshke minimumi 50% 

koncentrat” në kreun 2009 me pagesë tarife bazë 15% edhe në kushtet e produkteve me origjinë 

MSABE të deklaruara më parë në kreun 2202 të NM ne RSH (Raporti Përfundimtar dhe 

Rekomandimet për Auditimin e Përputhshmërisë për vitin 2019 deri 2020 sipas Programit të 

Auditimit nr. 511/1 prot datë 14.05.2021 i përcjellë me shkresën përcjellëse nr. 511/147 prot datë 

31.12.2021 tonën KLSH ). 

Konkretisht për operatorin ekonomik “M” me status te privilegjuar nuk eshte ndërtuar asnjë profil 

risku duke sjelle pasoja te drejtpërdrejta ne të ardhurat e Buxhetit te Shtetit në shumen 5,060,508 

leke. Sa me poshtë te dhëna konkrete mbi njësi/konfeksione te trajtuara nga grupi auditues per mallra 

te natyrës lëngje me koncentrat deri 100% koncentrat: 
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-Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela e rasteve për 

praktika doganore të subjektit *M* ku janë trajtuar praktika doganore te përzgjedhura nga sistemi 

Asicuda Ëord te deklaruara ne kapitullin 22, kreu *2202* me tarife baze 0% sipas kushtit MSABE te 

cilat duhet te ishin deklaruar ne kapitullin 20 dhe ne kreun *2009* me tarife baze 15% sipas kushtit 

preferencial MSABE ku është kryer dhe konsumuar keqdeklarim tarifor me pasoja ne të ardhurat 

doganore të paarketuara në Buxhetin e Shtetit per artikullin “Leng Frutash S nga 50% deri ne 100% 

koncentrat”. 

Si rezultat i keqdeklarimit dhe keqklasifikimit nga operatori ekonomik ”M” deklarues dhe nga 

agjencia doganore “M” rezultojnë shmangie te detyrimeve doganore dhe sanksione doganore 

respektive veprime këto, jo në përputhje të kërkesave të nenit 250.1/a; 250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të 

KD. Nga ana e sektorit të vlerës pranë DVQ-se për sa më sipër, duhej mbajtur procesverbal me 

shkrim referuar nenit 273.3 të KD për praktikat doganore të pasqyruara në material. 

Bazuar ne konstatimet e mësipërme të kryhen shqyrtime të detajuara me te thelluara nga Drejtoria e 

Auditit te Brendshem dhe Drejtoria e Kontrollit Pas Zhdoganimit pranë Drejtorise se 

Përgjithshme te Doganave në bazë të nenit 47, 48 dhe 49 të ligjit nr. 102/2014 datë 31.7.2014 “Kodi 

Doganor i Republikës së Shqipërisë”. 

-pranë Drejtorisë së Monitorimit të Riskut për të analizuar përgjegjësitë dhe shkaqet e mosvënies ne 

profil risku te deklarimeve te mallrave ne kapitullin 2202 per artikujt Lëngje Frutash te cilat duhet te 

klasifikoheshin ne kreun 2009 ku trajtohen me tarife baze 15% edhe ne kushtet kur origjina e mallit 

përfiton kushtin origjinën prefernciale MSABE. 

-pranë kontabilitetit të deklaruesit të mallit bazuar në nenin 49 të Kodit Doganor në RSH sipas 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. 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” 

-Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku 

janë trajtuar praktika doganore te përzgjedhura nga sistemi Asicuda Ëord te deklaruara ne kapitullin 

22, kreu *2202* me tarife baze 0% sipas kushtit MSABE te cilat duhet te ishin deklaruar ne 

kapitullin 20 dhe ne kreun *2009* me tarife baze 15% sipas kushtit preferencial MSABE ku është 

kryer dhe konsumuar keqdeklarim tarifor me pasoja ne të ardhurat doganore të paarketuara në 

Buxhetin e Shtetit. 

Në përfundim të analizës, gjykimeve si dhe fakteve të mësipërme, nga ana e grupit auditues janë 

llogaritur dhe do te konsiderohen si masa te efekteve negative te krijuara në Buxhetin e Shtetit ne 

deklarimet doganore te këtij operatori ekonomik me pasoja ne të Ardhurat e Buxhetit te Shtetit 

shuma prej 5,060,508 leke nga te cilat 2,530,254 leke detyrim doganor dhe shuma 2,530,254 leke 

sanksion doganor te cilat duhet te trajtohen rast pas rast nga Drejtoria e Auditit te Brendshem dhe 

Drejtoria e Kontrolleve Pas Zhdoganimit pranë Drejtorise se Përgjithshme te Doganave duke 

marre ne konsiderate dhe argumentet e paraqitura nga Institucioni i Kontrollit te Larte te Shtetit ne 
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kete Raport Auditimi me qellim arkëtimin e detyrimeve doganore te cilat do te rezultojnë si detyrime 

doganore përfundimtarë te papaguara ne Buxhetin e Shtetit.  

    Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.70  të Raportit të Auditimit. 

♦ Në lidhje me deklarime të mallrave të kapitullit “40” për artikujt “Tras/konvej/ gome” u 

ritrajtuan klasifkime të gabuara tariforë të kapitullit *40* për mallrat e cituar ne tabelën e mëposhtme 

te cilët duhet të ishte klasifikuar me tarifë doganore 15% ne kreun *4010* me efekte në pagesën e 

tarifës doganore në rastet e importimit të mallrave pa origjine prefernciale referuar te dhenave . 
DAV Subjekti Artikull Pesha Tarifa deklaruar Vl Stat Detyrim Sanksion Nr/Agj AGJ 

12627 K-A Korda gome 591 2 65138 12506 12506 J088 A.M 

55618 V - S Tras/gome 459 0 164022 31492 31492 J100 B.C  

46785 V - S Tras/ gome 1654 0. 528037 101383 101383 J100 B.C  

123938 U Tras /gome 256 0. 53721 10314 10314 J042 D.R  

66381 S .C Tra/ gome 273 0. 99715 19145 19145 J114 J.S 

            182,549 182,549     

    Totali detyrim dhe penalitet=365,098                

Si rezultat i keqdeklarimit dhe keqklasifikimit nga operatoret ekonomike deklarues dhe nga agjencitë 

doganore respektive rezultojnë shmangie te detyrimeve doganore dhe sanksione doganore respektive 

veprime këto, jo në përputhje të kërkesave të nenit 250.1/a; 250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të KD. Nga 

ana e sektorit të vlerës prane DVQse dhe SKAO për sa më sipër, duhej mbajtur procesverbal me 

shkrim referuar nenit 273.3 të KD për praktikat doganore të pasqyruara në material. 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 40 të NM në RSH të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 365,098 

lekë do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

 Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.71 të Raportit të Auditimit. 

♦ Në lidhje me deklarime të mallrave të kapitullit “40” për artikujt “Doreza Kirurgjikale” u 

ritrajtuan klasifkime të gabuara tariforë të kapitullit *40* për mallrat e cituar ne tabelen e 

meposhteme te cilët duhet të ishte klasifikuar me tarifë doganore 15% ne kreun *40159000*me 

efekte në pagesën e tarifës doganore në rastet e importimit të mallrave pa origjine prefernciale 

referuar te dhenave . Konstatohet se deklarimi identik i mallit “Doreza Kirurgjikale” në praktiken 

doganorë nr. R 136996 pas ri kontrollit te kryer ne kete praktike doganore te rianalizuar me profil te 

kuq ka rezultuar jashtë standardit te kerkuar per tu trajtuar si “Doreze Kirurgjikale” duke 

konkluduar ne pagesën e nje tarife doganore prej 15% . Sa me poshtë edhe tabela e rasteve ku janë 

trajtuar praktika doganore te përzgjedhura nga sistemi Asicuda Ëord te deklaruara ne kapitullin 40, 

kreu *4015* me tarife baze 0% dhe 2% te cilat duhet te ishin deklaruar ne kapitullin 40 dhe ne kreun 

*4015900* me tarife baze 15% sipas kushtit jo preferencial pra ka konkluduar ne artikullin “Doreza 

te thjeshta gome” 
Eksp DAV Subjekt Kodi Malli Pesha % Tarifa Vl Stat Detyrim EF/Finan Kuq 

S/Q 96963 A 40151100 Doreza Kirurgj 1427 2 941149 180701 180701 1 

S/Q 136996 A 40151900 Doreza Kirurgj 1350 15 790107 Tarifa 15%  1 

S/Q 36076 A 40151100 Doreza Kirurgj 365 2 410831 78880 78880 1 

S/Q 29294 A 40151100 Doreza Kirurgj 365 2 414541 79592 79592 1 

S/Q 
  

Totali 

    

335,173 335,173 

 

   

Detyrim doganor dhe penalitet=670,346 leke 

       

Si rezultat i keqdeklarimit dhe keqklasifikimit nga operatoret ekonomike deklarues dhe nga agjencitë 

doganore respektive rezultojnë shmangie te detyrimeve doganore dhe sanksione doganore respektive 

veprime këto, jo në përputhje të kërkesave të nenit 250.1/a; 250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të KD. Nga 

ana e sektorit të vlerës prane DVQse për sa më sipër, duhej mbajtur procesverbal me shkrim referuar 

nenit 273.3 të KD për praktikat doganore të pasqyruara në material. 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 40 të NM në RSH  të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 670,346 lekë 

do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

 Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.72 të Raportit të Auditimit. 

♦ Në lidhje me deklarime të mallrave të kapitullit “38” për artikujt “Diluent/Solvent” u ritrajtuan 

klasifkime të gabuara tariforë të kapitullit *38* për mallrat e cituar ne tabelen e meposhteme te cilet 
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duhet të ishte klasifikuar me tarifë doganore 2% ne kreun *38140090*me efekte në pagesën e tarifës 

doganore në rastet e importimit të mallrave pa origjine prefernciale referuar te dhenave . Konstatohet se 

malli “Diluent/Solvent” i deklaruar ne kreun 38140090 me origjine NEU nuk i është nënshtruar pageses 

se tarifës doganore baze ne nivelin 2% . Sa me poshtë edhe tabela e rasteve ku janë trajtuar praktika 

doganore te përzgjedhura nga sistemi Asicuda te deklaruara ne kapitullin 38, kreu *3814* me tarife 

baze 0% te cilat duhet te kishin paguar tarifën baze 2% sipas shpjegimeve te NM ne RSH. 
DAV Nam Nipti Kodi Malli Pesha VL/dekla/kg Cmim/Rivlerësuar per KG/USD Tarifa/deklaruar Pagesa e Tarifes 2% Sanksion Agj Agj Kuq 

3988 E.A  L 38140090 Diluent/sol 18620 0.55EU/kg 1 EU/kg 0 37,984  37,984 J033 D   

4238 E.A  L 38140090 Diluent/sol 18620 0.55EU/kg 1 EU/kg 0 37,984 37,984 J033 D   

4299 E.A  L 38140090 Diluent/sol 18620 0.55EU/kg 1 EU/kg 0 37,984 37,984 J033 D 1 

4306 E.A  L 38140090 Diluent/sol 18620 0.55EU/kg 1 EU/kg 0 37,984 37,984 J033 D   

         Totali 303,878 leke          151,939 151,939       

Si rezultat i keqdeklarimit dhe keqklasifikimit nga operatoret ekonomike deklarues dhe nga agjencitë 

doganore respektive rezultojnë shmangie te detyrimeve doganore dhe sanksione doganore respektive 

veprime këto, jo në përputhje të kërkesave të nenit 250.1/a; 250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të KD. Nga 

ana e sektorit të vlerës prane DVQse për sa më sipër, duhej mbajtur procesverbal me shkrim referuar 

nenit 273.3 të KD për praktikat doganore të pasqyruara në material. 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 38 të NM në RSH të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 303,878 lekë 

do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

 Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.73 të Raportit të Auditimit. 

♦. Në lidhje me deklarime të mallrave të kapitullit “85” për artikujt “Ekspres Kafeje te Perdorur per 

Zyra” u ritrajtuan klasifkime të gabuara tariforë të kapitullit *85* për mallrat e cituar ne tabelen e 

meposhteme te cilet duhet të ishte klasifikuar me tarifë doganore 10% edhe pse janë mallrat e deklaruar 

me origjine prefernciale MSABE te cilat referuar termave ligjore te kushteve te Marreveshjes se 

Stabilizim Asocimit nuk perfitojne tarife prefernciale.  
-Në lidhje me praktikat doganore të deklaruara nga subjektet e poshtë cituara si “të përdorura” dhe të 

deklaruara sipas kushtit të trajtimit tarifor preferencial MSABE. Trajtimi tarifor sipas kushtit 

preferencial MSABE është jo i plotë dhe jo në përmbushje me Nenin 5 “Produkte tërësisht të 

përftuara” pika (h) “artikujt e përdorur, të mbledhur atje, që përshtaten vetëm për mbulimin e 

lëndëve të para, duke përfshirë gomat e përdorura të përshtatshme vetëm për ri trajtim ose që 

përdoren si mbetje”, të Udhërrëfyesit sipas Ligjit Nr. 9590, datë 27.07.2006 për ratifikimin e MSABE. 

Personeli përpunues doganor ka kryer veprime në kundërshtim me shpjegimet dhe përcaktimet Kodit 

Doganor për nenet respektive që lidhen me “E drejta e Kontrollit”, për “Verifikimi i Deklaratës”, për 

“Deklarata me Shkrim”, për “Kontrolli i mallrave dhe mjeteve”, për “Dokumentacionin që shoqëron 

Deklaratën Doganore” të për “Deklarata Doganore” të VKM nr. 657 për “Dispozitat Zbatuese të 

Kodit Doganor” si dhe nuk është kërkuar pranë Drejtorisë së Origjinës në Departamentin Teknik 

procedura e verifikimit të dokumentit Certifikatës së Origjinës dhe Deklaratës Faturë për rastet e 

praktikave të trajtuara nga grupi auditues. 

 -Konstatohet se artikulli “Ekspres të vegjël kafeje te përdorur”, deklaruar dhe klasifikuar në kodin 

tarifor *8438* të NKM, trajtuar me nivel të taksës doganore 0 %, rezultoi se artikujt janë keqklasifikuar 

në kodet tarifore të sipërcituara me pasojë shmangien e detyrimeve doganore në rastet kur artikulli nuk 

shoqërohet me dokumentin që vërteton origjinën preferenciale, veprim ky jo në përputhje me kërkesat e 

nenit: 250.1/a; 250.4 dhe 251.2/a të KD, pasi duhej deklaruar përkatësisht në kodin tarifor me kre 

*8516* të NKM me nivel të taksës doganore 10 % pasi referuar notave shpjeguese të NKM të mallrave 

si dhe zhdoganimeve të artikullit të sipërcituar, në këtë degë doganore (por jo vetëm), artikujt janë 

deklaruar përkatësisht në kodet tarifor me kre *8516* me nivel të taksës doganore 10: 
DAV Nam Nipt Vl Stat Detyrimi Sanksion Preferenca Agjensi AGJ Kuq 

79863 I.S  Eksp/përdorur per zyra 93285 11194 11194 MSABE J042 D.R   

10463 D. A Eksp/përdorur per zyra 98684 11842 11842 MSABE J131 S   

144220 D. A Eksp/përdorur per zyra 133093 15971 15971 MSABE J134 E 1 

        3.9007 39.007         

    Totali=78014               

Si rezultat i keqdeklarimit dhe keqklasifikimit nga operatoret ekonomike deklarues dhe nga agjencitë 
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doganore respektive rezultojnë shmangie te detyrimeve doganore dhe sanksione doganore respektive 

veprime këto, jo në përputhje të kërkesave të nenit 250.1/a; 250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të KD. Nga 

ana e sektorit të vlerës prane DVQse për sa më sipër, duhej mbajtur procesverbal me shkrim referuar 

nenit 273.3 të KD për praktikat doganore të pasqyruara në material. 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 85 të NM në RSH  të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 78,014 lekë 

do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

 Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.74 të Raportit të Auditimit. 

♦. Në lidhje me deklarime të mallrave të kapitullit “85” për artikujt “Makineri dhe Pajisje te 

Përdoruar” u ritrajtuan klasifikime të gabuara tariforë të kapitullit *85* për mallrat e cituar te cilet 

duhet të ishte trajtuar me tarifë doganore 2% dhe 10% % edhe pse janë mallrat me origjine prefernciale 

MSABE por “Mallra të Perdorur” te cilat referuar termave ligjore te kushteve te Marreveshjes se 

Stabilizim Asocimit nuk perfitojne tarife preferenciale. Konstatohet se artikujt “Makineri dhe Pajisje te 

përdoruara”, deklaruar dhe klasifikuar në kapitullin *85* të NKM, trajtuar me nivel të taksës doganore 

0 %, nuk duhet të përfitojnë përjashtim nga tarifa doganore baze 2% dhe 10% në rastet kur malli nuk 

përfiton origjinën MSABE edhe ne rastet kur eshte i pajisur me dokumentin që vërteton origjinën 

preferenciale, veprim ky jo në përputhje me kërkesat e nenit: 250.1/a; 250.4 dhe 251.2/a të KD, pasi 

duhej deklaruar përkatësisht në kodet tarifor të NKM me nivel të taksës doganore 2% dhe 10 % pasi 

referuar përcaktimeve dhe shpjegimeve te Marreveshjes se Stabilizim Asocimit MSABE nuk duhet ta 

përfitojnë përjashtimin e pagesës së tarifës doganore bazë. 

-Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela e rasteve për 

praktika doganore të mallrave*Makineri dhe pajisje te përdorura* ku janë trajtuar praktika doganore te 

përzgjedhura nga sistemi Asicuda Ëord te deklaruara ne kapitullin 85, kreu me tarife baze 0% sipas 

kushtit MSABE te cilat duhet te ishin deklaruar me tarife baze 0% dhe 10% ne kapitullin 85 pa trajtim 

tarifor preferencial, pasi në përcaktimet e veta Udhërrëfyesi i Marreveshjes MSABE nuk parashikon 

dhënien e trajtimit tarifor preferencial per *Mallra dhe Pajisje te Përdorur*. 

-Në lidhje me praktikën doganore të deklaruara nga subjektet e poshtë cituara si “të përdorura” dhe të 

deklaruara sipas kushtit të trajtimit tarifor preferencial MSABE. Trajtimi tarifor sipas kushtit 

preferencial MSABE është jo i plotë dhe jo në përmbushje me Nenin 5 “Produkte tërësisht të 

përftuara” pika (h) “artikujt e përdorur, të mbledhur atje, që përshtaten vetëm për mbulimin e lëndëve 

të para, duke përfshirë gomat e përdorura të përshtatshme vetëm për ri trajtim ose që përdoren si 

mbetje”, të Udhërrëfyesit sipas Ligjit Nr. 9590, datë 27.07.2006 për ratifikimin e MSABE. Personeli 

përpunues doganor ka kryer veprime në kundërshtim me shpjegimet dhe përcaktimet Kodit Doganor për 

nenet respektive që lidhen me “E drejta e Kontrollit”, për “Verifikimi i Deklaratës”, për “Deklarata me 

Shkrim”, për “Kontrolli i mallrave dhe mjeteve”, për “Dokumentacionin që shoqëron Deklaratën 

Doganore” të për “Deklarata Doganore” të VKM nr. 657 për “Dispozitat Zbatuese të Kodit Doganor” 

si dhe nuk është kërkuar pranë Drejtorisë së Origjinës në Departamentin Teknik procedura e verifikimit 

të dokumentit Certifikatës së Origjinës dhe Deklaratës Faturë për rastet e praktikave të trajtuara nga 

grupi auditues. 

-Si rezultat i keqdeklarimit dhe keqklasifikimit nga operatoret ekonomike deklarues dhe nga agjencitë 

doganore respektive rezultojnë shmangie te detyrimeve doganore dhe sanksione doganore respektive 

veprime këto, jo në përputhje të kërkesave të nenit 250.1/a; 250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të KD. Nga ana e 

sektorit të vlerës prane DVQ-se për sa më sipër, duhej mbajtur procesverbal me shkrim referuar nenit 

273.3 të KD për praktikat doganore të pasqyruara në material. 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 85 të NM në RSH  të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 730,152 lekë 

do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

 Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.75 të Raportit të Auditimit. 
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♦. Në lidhje me deklarime të mallrave të kapitullit “85” për artikujt “Makineri dhe Pajisje te 

Përdoruar” u ritrajtuan klasifikime të gabuara tariforë të kapitullit *85*. Nga grupi auditues jane 

trajtuar raste ku malli “Makineri dhe Pajisje e Perdorur” ka përfituar statusin ose kushtin e trajtimit 

tarifor preferencial MSABE por pa efekte ne te ardhurat doganore ne pagesën e tarife doganore pasi 

tarifa bazë rezulton ne nivelin 0%.Konstatohet se artikujt “Makineri dhe Pajisje te përdoruara”, 

deklaruar dhe klasifikuar në kapitullin *85* të NKM, trajtuar me nivel të taksës doganore 0 %, nuk 

duhet të përfitojnë origjinën prefernciale MSABE edhe ne rastet kur dokumentacioni tregtar eshte i 

pajisur me dokumentin që vërteton origjinën preferenciale, veprim ky jo në përputhje me kërkesat e 

nenit: 250.1/a; 250.4 dhe 251.2/a të KD, pasi referuar përcaktimeve dhe shpjegimeve te Marreveshjes se 

Stabilizim Asocimit MSABE “Mallrat e Perdorur” nuk duhet ta përfitojnë kushtin e produktit origjinës 

preferencial MSABE. 

-Në lidhje me praktikën doganore të deklaruara nga subjektet e poshtë cituara si “të përdorura” dhe të 

deklaruara sipas kushtit të trajtimit tarifor preferencial MSABE. Trajtimi tarifor sipas kushtit 

preferencial MSABE është jo i plotë dhe jo në përmbushje me Nenin 5 “Produkte tërësisht të 

përftuara” pika (h) “artikujt e përdorur, të mbledhur atje, që përshtaten vetëm për mbulimin e 

lëndëve të para, duke përfshirë gomat e përdorura të përshtatshme vetëm për ri trajtim ose që 

përdoren si mbetje”, të Udhërrëfyesit sipas Ligjit Nr. 9590, datë 27.07.2006 për ratifikimin e MSABE. 

Personeli përpunues doganor ka kryer veprime në kundërshtim me shpjegimet dhe përcaktimet Kodit 

Doganor për nenet respektive që lidhen me “E drejta e Kontrollit”, për “Verifikimi i Deklaratës”, për 

“Deklarata me Shkrim”, për “Kontrolli i mallrave dhe mjeteve”, për “Dokumentacionin që shoqëron 

Deklaratën Doganore” të për “Deklarata Doganore” të VKM nr. 657 për “Dispozitat Zbatuese të 

Kodit Doganor” si dhe nuk është kërkuar pranë Drejtorisë së Origjinës në Departamentin Teknik 

procedura e verifikimit të dokumentit Certifikatës së Origjinës dhe Deklaratës Faturë për rastet e 

praktikave të trajtuara nga grupi auditues. 

-Si rezultat i keqdeklarimit dhe keqklasifikimit nga operatoret ekonomike deklarues dhe nga agjencitë 

doganore respektive nuk rezultojnë shmangie te detyrimeve doganore por shkelje doganore te kryera 

me sanksione doganore respektive veprime këto, jo në përputhje të kërkesave të nenit 250.1/a; 250.4; 

256.1/a dhe 256.1/b të KD. Nga ana e sektorit të vlerës prane DVQse për sa më sipër, duhej mbajtur 

procesverbal me shkrim referuar nenit 273.3 të KD për praktikat doganore të pasqyruara në material 

duke sanksionuar per cdo rast deklaruesin drejtpërdrejt ose të terthorte.  

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 85 të NM në RSH  të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit te trajtohet rast pas rasti 

nga Dega Doganore Durres duke marrë në konsideratë shkeljen ligjore te kryer dhe sanksionim 

respektiv ne shumen prej 20.000 leke per cdo rast ku eshte konsumuar shkelja doganore nga 

operatoret ekonomike deklarues dhe nga agjencitë doganore respektive në kundërshtim me 

legjislacionin doganor në fuqi. 

 Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.76  të Raportit të Auditimit. 

♦ Në lidhje me deklarime të mallrave të kapitullit “8609” për artikujt “Depozita, Kosha, Pajisje 

sinjalizuese” u ritrajtuan klasifkime të gabuara tariforë të kapitullit *86* për mallrat e cituar ne tabelen 

e meposhteme te cilet duhet të ishte klasifikuar me tarifë doganore 15% ne kapitullin *73* kreu *7315* 

me tarife bazë 10% dhe në kapitullin *85* , kreu *8530* me tarifë bazë 10% me efekte në pagesën e 

tarifës doganore në rastet e importimit të mallrave pa origjine preferenciale referuar te dhenave. Trajtuar 

nga grupi auditues edhe tabela e rasteve ku janë trajtuar praktika doganore te përzgjedhura nga sistemi 

Asicuda Ëord te deklaruara ne kapitullin 86, kreu me tarife baze 0% te cilat duhet te kishin paguar 

tarifën baze 15% dhe 10% sipas shpjegimeve te NM ne RSH. 
DAV Nam HS4 Malli Vl Stat Klasifikim/kreu Detyrim Sanksion PREFER AGJ Agjensia 

113533 E. KO 8609 Depozite hekuri 548775 7315 98780 98780   J082 A 

147254 Y. R 8609 Kosha hekuri 218142 7315 0 20000 MSABE J114 J. S 

39383 Y. R 8609 Kosha hekuri 225383 7315 0 20000 MSABE J114 J.S 

96535 T. V 8609 Kosha Inoksi 436044 7315 0 20000 MSABE J126 A 

55890 A.P 8608 Pajisje Sinjalizues 547872 8530 98617 98617   J114 J.S 

            197396 257396       
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    Totali=454,792 leke                 

Si rezultat i keqdeklarimit dhe keqklasifikimit nga operatoret ekonomike deklarues dhe nga agjencitë 

doganore respektive rezultojnë shmangie te detyrimeve doganore dhe sanksione doganore respektive 

veprime këto, jo në përputhje të kërkesave të nenit 250.1/a; 250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të KD. Nga 

ana e sektorit të vlerës prane DVQ-se për sa më sipër, duhej mbajtur procesverbal me shkrim 

referuar nenit 273.3 të KD për praktikat doganore të pasqyruara në material. 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 86 të NM në RSH të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 454,792 lekë 

do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

 Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.77 të Raportit të Auditimit. 

♦ Në lidhje me deklarime të mallrave të kapitullit “73” për artikujt te ndryshëm te deklaruar “u 

ritrajtuan klasifkime të gabuara tariforë të kapitullit *73* për mallrat e cituar te cilet duhet të ishin 

klasifikuar me tarifë doganore 15% ne kapitullin *73* kreu *7325*,*7326* dhe krerët *730722*, 

*730792* me efekte në pagesën e tarifës doganore në rastet e importimit të mallrave pa origjine 

preferenciale referuar te dhenave te NM ne RSH nderkohe që janë klasifikuar në kode tariforë me tarifë 

0% të kapitullit *73*  
7325 Artikuj te tjere te derdhur prej gize apo çeliku: 
7325 10 00 – Prej gize te derdhur jo te farketueshme .............................................. 15 — 

– Te tjera 

7325 91 00 – – Sferat grirëse dhe artikuj te ngjashem per mullinjte ..................... 15 — 

7325 99 – – Te tjera: 

7325 99 10 – – – Prej gize............................................................................................. 15 — 

7325 99 90 – – – Te tjera ............................................................................................. 15 

 

7326 Artikuj te tjere prej gize apo çeliku: 
– Te farketuar apo te stampuar, por jo me tej te punuara: 

7326 11 00 – – Sferat grirese dhe artikuj te ngjashem per mullinjte ..................... 15 — 

7326 19 – – Te tjera: 

7326 19 10 – – – Te farketuara me stampe te hapur...................................................... 15 — 

7326 19 90 – – – Te tjera ............................................................................................. 15 — 

7326 90 – Te tjera: 

7326 90 30 – – Shkallet dhe shkallaret ......................................................................... 15 — 

7326 90 40 – – Paletat dhe platforma te ngjashme per mbajtjen e mallrave ................ 15 — 

7326 90 50 – – Relete per kabllot, tubacionet dhe te ngjashmet .................................. 15 — 
7326 90 60 – – Ventilatoret jo-mekanike, kanalt kulluese, grepat dhe artikuj te  

ngjashem per perdorim ne industrine ndertuese ......................................... 15 — 

– – Artikuj te tjere prej gize apo çeliku: 

7326 90 92 – – – Te farketuara me stampe te hapur ..................................................... 15 — 

7326 90 94 – – – Te farketuara me stampe te mbyllur.................................................. 15 — 

7326 90 96 – – – Te pjekura ......................................................................................... 15 — 

7326 90 98 – – – Te tjera ............................................................................................. 15 

 

– Te tjera, prej çeliku te pandryshkshem: 

7307 22 – – Brryla, perkulje dhe menge te filetueshme: 

7307 22 10 – – – Menget ............................................................................................. 15 — 

7307 22 90 – – – Brrylat dhe perkuljet ......................................................................... 15 — 

 

7307 92 – – Brryla, perkulje dhe menge te filetueshme: 
7307 92 10 – – – Menget ............................................................................................. 15 — 

7307 92 90 – – – Brrylat dhe perkuljet ......................................................................... 15 — 

-Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku 

janë trajtuar praktika doganore të përzgjedhura nga sistemi Asicuda Ëord te deklaruara ne kapitullin 

73 për artikujt “Artikull i gatshem prej celiku dhe hekuri”, me tarife baze 0% te cilat duhet te ishin 

deklaruar në kreun *7325*,*7326* dhe kreret *730722*, *730792* me tarife baze 15% sipas kushtit 

jopreferencial MSABE duk kryer dhe konsumuar keqdeklarim tarifor me pasoja ne të ardhurat 

doganore të paarketuara në Buxhetin e Shtetit. 

-Si rezultat i keqdeklarimit dhe keqklasifikimit nga operatoret ekonomike deklarues dhe nga 

agjencitë doganore respektive rezultojnë shmangie te detyrimeve doganore dhe sanksione doganore 

respektive veprime këto, jo në përputhje të kërkesave të nenit 250.1/a; 250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të 

KD. Nga ana e sektorit të vlerës prane DVQse dhe SKAO për sa më sipër, duhej mbajtur 

procesverbal me shkrim referuar nenit 273.3 të KD për praktikat doganore të pasqyruara në material. 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 86 të NM në RSH të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 18,684,888 

lekë do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

 Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.78 të Raportit të Auditimit. 

♦ Në lidhje me deklarime të mallrave të kapitullit “9404” për artikujt “Depozita, Kosha,Pajisje 

sinjalizuese” u ritrajtuan klasifkime të gabuara tariforë të kapitullit *94* për mallrat e cituar ne tabelen 
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e meposhteme te cilet duhet të ishte klasifikuar me tarifë doganore 15% ne kapitullin *83* kreu *8302* 

dhe 15% , në kapitullin *94* , kreu *9404* me tarife baze 15% si dhe në kapitullin *3926* me tarifë 

bazë 6% me efekte në pagesën e tarifës doganore në rastet e importimit të mallrave pa origjine 

preferenciale referuar te dhenave.  

-Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku janë 

trajtuar praktika doganore të përzgjedhura nga sistemi Asicuda Ëord te deklaruara ne kapitullin *94* 

për artikujt “akses/ mekaniz/mobileri”, ’Kembe/rroteza/mobilje’, “krevat/plazhi dhe shtresa dyshek” 

dhe “artikull plastik” dhe ‘’Depozit sillos” me tarife baze 0% te cilat duhet te ishin deklaruar në kreun 

*8302*,*9404* dhe kreret *3926* dhe kreu ”7315” me tarife baze 15% sipas kushtit jopreferencial 

MSABE duke kryer dhe konsumuar keqdeklarim tarifor me pasoja ne të ardhurat doganore të 

paarketuara në Buxhetin e Shtetit. 

-Si rezultat i keqdeklarimit dhe keqklasifikimit nga operatoret ekonomike deklarues dhe nga agjencitë 

doganore respektive rezultojnë shmangie te detyrimeve doganore dhe sanksione doganore respektive 

veprime këto, jo në përputhje të kërkesave të nenit 250.1/a; 250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të KD. Nga ana 

e sektorit të vlerës prane DVQse dhe SKAO për sa më sipër, duhej mbajtur procesverbal me shkrim 

referuar nenit 273.3 të KD për praktikat doganore të pasqyruara në material. 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme për deklarime të mallrave në 

Kapitullin 86 të NM në RSH  të trajtuara në tabelën bashkëlidhur Raportit në shumën 2,549,155 lekë 

do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

 Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.79 të Raportit të Auditimit. 

♦ Në lidhje me deklarime të mallrave të kapitullit “94” për artikujt “Mekanizem per Mobilje” u 

ritrajtuan klasifkime të gabuara tariforë të kapitullit *94* për mallrat e cituar ne tabelen e meposhteme 

te cilet duhet të ishin klasifikuar me tarifë doganore 15% ne kapitullin *83* kreu *8302* trajtuar dhe 

deklaruar sipas kushtit MSABE pa efekte në pagesën e tarifës doganore në rastet e importimit të 

mallrave me origjine preferenciale referuar te dhenave. Sa me poshtë edhe tabela e rasteve ku janë 

trajtuar praktika doganore te përzgjedhura nga sistemi Asicuda Ëord te deklaruara ne kapitullin 94 me 

tarife baze 0% te cilat duhet te ishin deklaruar ne kapitullin 83 me tarifën baze 15% sipas shpejgimeve 

te NM ne RSH por pa efekte ne pagesën e detyrimeve doganore. 

Percaktimi i kreut 8302 te NM kapitulli 83 “mbajteset, paisje prej metaleve baze dhe artikuj te 

ngjashem te pershtatshme per tu perdorur me mobilerite, 

8302 30 00  

– Mbajtese, pajisje te tjera dhe artikuj te ngjashem te pershtatshem 

per tu perdorur me mjetet e transportit ................................................  

– Mbajtese, pajisje dhe artikuj te tjere te ngjashem: 

15  

8302 42 00  – – Te tjera, te pershtatshme per mobilerite..........................................  15 

-Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabela e rasteve ku 

janë trajtuar praktika doganore të përzgjedhura nga sistemi Asicuda Ëord te deklaruara ne kapitullin 

*94* për artikujt “mekanizem/mobileri”, me tarife baze 0% te cilat duhet te ishin deklaruar në kreun 

*8302* me tarife baze 0% sipas kushtit preferencial MSABE duke kryer dhe konsumuar 

keqdeklarim tarifor me pasoja ne të ardhurat doganore të paarketuara në Buxhetin e Shtetit për 

detyrime në formën e gjobës doganore. 

-Si rezultat i keqdeklarimit dhe keqklasifikimit nga operatoret ekonomike deklarues dhe nga 

agjencitë doganore respektive rezultojnë shmangie te detyrimeve doganore dhe sanksione doganore 

respektive veprime këto, jo në përputhje të kërkesave të nenit 250.1/a; 250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të 

KD. Nga ana e sektorit të vlerës prane DVQse dhe SKAO për sa më sipër, duhej mbajtur 

procesverbal me shkrim referuar nenit 273.3 të KD për praktikat doganore të pasqyruara në material. 

Efekti financiar i përllogaritur në praktikat doganore të mësipërme në trajtën e sanksionit 

doganor për deklarime të mallrave në Kapitullin 94 të NM në RSH të trajtuara në tabelën 

bashkëlidhur Raportit në shumën 400,000 lekë do te konsiderohet e ardhur doganore e munguar 

dhe e paarkëtuar në Buxhetin e Shtetit. 

 Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.80 të Raportit të Auditimit. 
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 Sa më sipër arrihet në konkluzionin që: 

Nga ana e nëpunësve të cituar sa më poshtë me detyrë dhe në cilësinë e personelit përpunues doganor , 

autorizues dhe monitorues pranë Drejtorise së Vlerësimit Doganor SVQ në DPD-se dhe nëpunësve të 

cituar sa më poshtë me detyrë dhe në cilësinë e personelit përpunues doganor, autorizues dhe 

monitorues pranë Drejtorise së Kontrollit pas Zhdoganimit (5 Ditor) SKAO në DPD nuk janë zbatuar 

dhe përmbushur përcaktimet ligjore të bëra në nenin 15.12 dhe 15.13 të Rregullores së Brendshme të 

Degëve Doganore sipas Urdhërit nr. 146 datë 07.05.2018, si dhe në seksionin III, pika 1.5, shkronja 

“a”, si dhe seksionin IV, pika 1.9, shkronja “a”,të Udhëzimit nr. 5, datë 26.01.2018 të DPD “Mbi 

procedurat standarde të funksionimit të SVQ dhe SKAO”, përsa i përket kryerjes së detyrave 

funksionale për zbatimin e kërkesave të legjislacionit doganor lidhur vlerësimin doganor dhe 

klasifikimin tarifor të mallrave dhe përmbushjen e procedurave të tjera ligjore që lidhen me procedura 

doganore gjatë çlirimit të mallrave dhe hedhjes në qarkullim ne RSH 

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore dhe nënligjore të bëra në: 

1- Neni 250.1/a; 250.4; 256.1/a dhe 256.1/b neni 70, pika 2, gërma “a”, Ligjin nr. 102/2014, datë 

31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë” 

2-Pika 4, 6, 7, 8, 10, 11 dhe 14 të Udhëzimit 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, pikës  

3. Neni 50 i ligjit nr. 61/2012 “Per Akcizat ne RSH” dhe përcaktimeve të shtojcës se akcizës në RSH 

bashkëlidhur ligjit. 

4- Rregullores së Brendshme të Degëve Doganore sipas Urdhërit nr. 146 datë 07.05.2018. 

5-Seksionin III, pika 1.5, shkronja “a”, si dhe seksionin IV, pika 1.9, shkronja “a”,të Udhëzimit nr. 

5, datë 26.01.2018 të DPD “Mbi procedurat standarde të funksionimit të SVQ dhe SKAO” 

Vlera prej 64,766,087 lekë, e cila përfaqëson rillogaritje detyrimi doganor të munguar, do të 

konsiderohet e ardhur doganore e munguar. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

I- z.A. N, znj. L. G, z. R. B, z. E. S, znj. A. H, znj. K. Xh, znj. G. G, z. M. K, z. A. B , z. L. Xh, z. J.S, z. 

B.D, z. R. M, z. E. D, z. K.S, znj. O. V, znj. M.H, z. H. M ,z. A.V, znj. A.B, znj E. K, z. I. Ç, z. N.H, z. 

A. Sh, znj. B. K , znj.R. K, z. J. C, z. R. D, z Sh. Sh, z. R. Z, z. E. M, z. S. T, znj. E. G, znj. L.D me 

detyrë funksionale doganiere e kontrollit dokumentar pranë Drejtorisë së Vlerësimit Doganor për 

periudhën 01.01.2021 deri 31.12.2021 dhe z. S. Ç, znj A. B dhe znj E. C me detyrë funksionale 

specialiste te drejtorisë se vlerësimit doganor dhe vlerësimit aposterior pranë Qëndrës së Vlerësimit 

Doganor për periudhën 01.01.2021 deri 31.12.2021. 

II-z.E.K, z.E. S, znj.M. Z, znj.A. M , z.A.K, znj.J. T , z. I. M, znj.E. K, znj. K. H , znj.E. Xh, z.A. D, z.R. 

M ,z. K.A z. E. Gj, z. A. V, z. A. K, z.D.H, znj T. Sh, znj. E. T me detyrë funksionale doganier te 

kontrollit dokumentar pranë Drejtorise së Kontrollit pas Zhdoganimit (5 Ditor) SKAO nga periudha 

01.01.2021 deri 31.12.2021. 

III- z.I. K, z.E.S, z.E. I, znj O. H, z. E. N, z. M.Sh, z. E.V, z. A.L, z. R. B, z. S. Sh, z. E. P, z.K.S, z. U .S 

dhe z. R. Shnë cilësinë e personelit përpunues doganor të Sektorit Doganor të Sheshit të Trageteve 

dhe personelit përpunues doganor te Sektorit të Perpunimit Doganor te Sheshit te Konteniereve për 

periudhën 01.01.2021 deri 31.12.2021 per veprime te kryera në kundërshtim me detyrat funksionale 

gjate procedurave doganore te praktikave që kane rezultuar ne kanal te kuq (kontroll natyre, sasi, 

klasifikim etj) nga Drejtoria e Analizes se Riskut dhe Monitorimit. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme dhe të trajtuara në këtë Akt-Konstatimi në cilësinë e 

përgj/sektorëve të kontrollit dokumentar dhe fizik pranë Qëndrës së Vlerësimit Doganor SVQ në 

DPD dhe sektorit SKAO ngarkohen me përgjegjësi: 

1- znj. S. D me detyrë përgjegjës i sektorit të kontrollit dokumentar pranë Qëndrës së Vlerësimit 

Doganor në DPD . 



77 

 

 

2- z. H.E me detyrë ish përgjegjës i sektorit të kontrollit dokumentar pranë Qëndrës së Vlerësimit 

Doganor në DPD aktualisht jo ne mardhenie pune.  

3-z. I.R me detyrë ish përgjegjës i sektorit të kontrollit dokumentar pranë Qëndrës së Vlerësimit 

Doganor në DPD aktualisht ne DVQ.  

4-z. K. B me detyrë ish përgjegjës i sektorit të kontrollit dokumentar pranë Qëndrës së Vlerësimit 

Doganor në DPD aktualisht në DVQ. 

5-z. J. C me detyrë përgjegjës i sektorit të kontrollit dokumentar pranë Drejtorise së Kontrollit pas 

Zhdoganimit (5 Ditor) SKAO. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme dhe të trajtuara në këtë Akt-Konstatimi në cilësinë e 

përgj/sektorëve të kontrollit dokumentar dhe fizik pranë Degës Doganore Durrës ngarkohen me 

përgjegjësi 

z.E. Sh me detyrë ish përgjegjës i sektorit të kontrollit pranë sheshit te trageteve në Degën Doganore 

Durrës aktualisht ne Degen Doganore Tirane, z.A. T me detyrë ish përgjegjës i sektorit të kontrollit 

pranë sheshit te trageteve në Degën Doganore Durrës aktualisht ne Degen Doganore Durres, z.D. M 

me detyrë përgjegjës i sektorit të kontrollit pranë sheshit te trageteve në Degën Doganore Durrës 

aktualisht ne DDDurres, z.M. T me detyrë përgjegjës i sektorit të kontrollit pranë sheshit te trageteve 

në Degën Doganore Durrës,z. E. L me detyrë përgjegjës i sektorit të kontrollit pranë sheshit te 

konteniereve në Degën Doganore Durrës dhe z.J. K me detyrë përgjegjës i sektorit të kontrollit pranë 

sheshit te konteniereve në Degën Doganore Durrës. 

Në gjykimin tonë si auditues nga Departamenti Teknik dhe i Akcizes pranë Drejtorisë së 

Përgjithshme të Doganave me titullar z. Y.K, nga Drejtoria e DVQ-se me drejtore znj E.C dhe 

Drejtoria e SKAO-se me drejtore znj. B. Z si drejtori varësie të këtij departamenti duhet ishin kryer 

analiza periodike dhe të përhershme profesionale në lidhje me problematika që lidhen me deklarime 

të vleres se mallit në profil jeshil, blu të verdhe dhe të kuq të cilat kërkojnë nje vlerësim profesional 

në grup, të praktikave që meritojnë vëmendje në lidhje me klasifikime të gabuara tarifore, të 

praktikave të importit në të cilat konstatohet mosrespektimi i vlerësimit të mallit bazuar në parimin 

bazë “produkt përfundimtar jo me i lire se lënda baze e perdore ne prodhim” dhe te tjera probleme të 

trajtuara në këtë Raport Auditimi, një analizë te thelluar të mallrave të cilat kanë dhe mbartin 

ambalazhe të cilat meritojnë pagese të detyrimeve TAM, të detyrimeve të taksës së akcizës etj më 

qëllim unifikimin e procesit të vlerësimit doganor te mallrave, eliminimin e pabarazisë gjate procesit 

te vlerësimit doganor si dhe përmbushjen e detyrave funksionale për rritjen e të ardhurave doganore 

ne Buxhetin e Shtetit 

♦ Në lidhje me procedura doganore të kryera nga deklaruesit e drejtpërdrejte ose te terthorte 

“Agjencitë Doganore” u administruan deklarime të kryera pranë Deges Doganore Durres në lidhje 

me saktësinë e përpilimit te deklaratës doganore sipas legjislacionit ne fuqi.  

1-U konstatuan raste kur per deklarime te shoqërive tregtare te rregjistruara me Nipt pranë Qendrës 

Kombëtare te Biznesit pra per shoqëri te tipit ‘SHPK’ nga ana e deklaruesit e drejtpërdrejte ose te 

terthorte “Agjencitë Doganore” nuk eshte hartuar dhe përpiluar deklarata Doganore konform 

legjislacionit ne fuqi duke mos dhënë informacion te sakte pranë Autoriteteve Doganore. Konkretisht 

ne ‘zërin’ procedura kombëtare eshte plotësuar kushti “Individ” per deklarime te kryera nga shoqëri 

tregtare te rregjistruara pranë Qendrës Kombëtare te Biznesit si shoqëri tregtare dhe jo individë. 

2-Në lidhje me procedura doganore të kryera nga deklaruesit e drejtpërdrejte ose të terthorte 

“Agjencitë Doganore” u administruan deklarime të kryera pranë Deges Doganore Durres në lidhje 

me përmbushjen e kushtit të pavarësisë territoriale te trajtuara sipas shkresës nr. 12308 prot datë 

24.05.2018 jane konstatuar raste kur eshte përpiluar deklarata doganore me kushtin e “Mënyrës së 

Transportit” sipas kushtit *35* dhe me peshe malli te deklaruar “mbi 2000 kg”.  

Shoqëria Mallra PROCEDURA 

SHPK Mallra IND 
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Nga grupi auditues u përzgjodh pesha deklaruar mbi 2500 kg dhe me kusht deklarimi mënyrë 

transporti tipi 35. Dega Doganore Durres te marre ne konsiderate te plote faktet dhe provat e 

paraqitura sa me sipër me qëllim rregullimin e situatës doganore te deklarimit te mallit ne deklaratat 

doganore te mësipërme duke trajtuar per cdo rast deklarimi sipas përcaktimeve te legjislacionit 

doganor ne lidhje me dispozitat rregulluese per këto problematike si dhe sanksionimin e tyre për 

veprime të kryera në kundërshtim dhe jo në përputhje të kërkesave të nenit 250.1/a; 250.4; 256.1/a 

dhe 256.1/b të KD. Referuar nenit 251, pika 2, shkronja “a”, të ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 

“Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, në të përcaktohet qartë që : 
2. Pa cenuar dispozitat për kontrabandën, veprimet ose mosveprimet e mëposhtme përbëjnë kundërvajtje me 

përgjegjësi objektive: a) mosrespektimi nga personi, që depoziton deklaratën doganore, ...., i detyrimit për të 

siguruar saktësinë dhe plotësimin e informacioneve të dhëna në deklaratë, ..., në përputhje me shkronjën “a”, të 

pikës 2, të nenit 23 

Referuar nenit 256, pika 1, shkronja “a”, të Ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së 

Shqipërisë”, në të përcaktohet qartë që: 

b) kur kundërvajtja nuk ka të bëjë me mallrat, sipas përcaktimeve të shkronjës “a”, zbatohet sanksion në masën 20 000 

lekë deri në 50 000 lekë. 

Referuar nenit 260 të KD “Kundërvajtjet e kryera në të njëjtën kohë” përcaktohet se: 

Kur i njëjti person ka kryer disa kundërvajtje në të njëjtën kohë, çdo kundërvajtje sanksionohet veçmas. 

Referuar nenit 261 te KD “Sanksionet për kontrollet pas çlirimit të mallrave” përcaktohet se: 

Sanksionet e përcaktuara në nenet 256 deri në 259 zbatohen edhe në rastet e kontrolleve pas çlirimit të 

mallrave (A Posteriori) 

-Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabelat e rasteve ku 

janë trajtuar praktika doganore të përzgjedhura nga sistemi Asicuda Ëord te deklaruara sipas kushtit 

shoqëri tregtare SHPK dhe trajtuar me status Individ si kod procedure kombëtare si dhe praktika mbi 

2000 kg peshe trajtuar ne DDDurres me kushtin e transportit nr. 35 (transport bagaliere) në 

kundërshtim me përmbushjen e kushtit të pavarësisë territoriale te trajtuara sipas shkresës nr.12308 

prot datë 24.05.2018. 

-Nga ana e Sektorit të Mbikëqyrjes Doganore prane Deges Doganore Durres për sa më sipër, duhet 

mbajtur procesverbal me shkrim referuar nenit 273.3 të KD për praktikat doganore të pasqyruara në 

këtë material me qëllim rregullimin e situatës doganore si rezultat i keqdeklarimit dhe 

keqklasifikimit nga operatoret ekonomike deklarues dhe nga agjencitë doganore respektive të cilat do 

te rezultojnë shmangie te detyrimeve doganore dhe sanksione doganore respektive veprime këto, jo 

në përputhje të kërkesave të nenit 250.1/a; 250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të KD. 

    Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.81-3.83 të Raportit të Auditimit. 

♦ Në lidhje me deklarime të mallrave të kapitullit “85” u administruan të dhënat elektronike nga 

sistemi Asicuda Ëord te nxjerra nga Drejtoria e Tarifës dhe Origjinës ( Autorizime ) në lidhje me 

deklarime doganore qe kane përfituar përjashtimin e TVSH-se. Për praktikat doganore dhe dosjet e 

subjektit “K. H” për të cilin është dhënë përjashtimi nga TVSH ja sipas autorizimeve respektive dhe 

gjatë procedurës audituese nga grupi i punës u konstatuan përjashtime nga detyrimet e TVSH në 

kundërshtim me përcaktimet dhe shpjegimet e VKM nr 84 datë 08.02.2017 per artikullin “Rr/Pritës”. 

-Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabelat e rasteve ku 

janë trajtuar praktika doganore të përzgjedhura nga sistemi Asicuda Ëord për rastet e deklarimeve 

doganore ku eshte dhëne përjashtimi i TVSH-se per subjektin “K.H” në kundërshtim legjislacionin e 

fushës. 

-Dega Doganore Durres dhe Departamenti Teknik i Akcizes dhe procedurave Doganore. pranë 

Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave të konkludojë me qëllim nxjerrjen e pagesave doganore të 

përjashtuara per TVSH te kryera ne kundërshtim me legjislacionin ne fuqi sipas deklarimeve në 

PESHA MENYRA/TRANSPORT 

Pesha mbi 2000kg 35 
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Autorizimet Respektive që lidhen me praktikat doganore të evidentuara sa me sipër për 

mospërputhjet e konstatuara sipas , 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.  

Vlera prej 5,876,975 leke cila përfaqëson detyrim doganor të munguar te TVSH do të 

konsiderohet e ardhur doganore e munguar në Buxhetin e Shtetit . 

Personi përgjegjës që ka nënshkruar aktin e autorizimit të përjashtimit të TVSH-se qe ka rezultuar 

i dhënë ne kundërshtim me legjislacionin doganor. 

1. Y. K me detyrë Drejtor i Departamentit Teknik dhe Akcizes pranë Drejtorise se Përgjithshme te 

Doganave  

   Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.84 të Raportit të Auditimit. 

♦ Në lidhje me rastet e deklarimeve të Kapitulli 27, kreu “2701‘‘dhe kreu “2704“ i përcaktuar si 

produkt energjitik per artikullin *Qymyr Lende Djegëse” dhe “Qymyr Koks lëne djegese* ku 

rezultojnë se keto produkte sipas përshkrimeve te nenit 50 dhe 51 te ligjit nr 61/201/2 per Akcizat ne 

RSH janë produkte energjitike. Sipas percaktimeve të ligjit nr 61/2012 “Për Akcizat në RSH” produktet 

e mëposhtme cilësohen si produkte energjitike. 
Në kuptim të këtij ligji, konsiderohen produkte energjetike produktet e mëposhtme: 

a) që klasifikohen në kodet e NK 1507 deri 1518, kur janë të destinuara të përdoren  

si lëndë djegëse ose karburant; 

b) që klasifikohen në kodet NK 2701, 2702 dhe 2704 deri 2715 

c) Produkte energjetike konsiderohen gjithashtu: 

b) shtues ose mbushës të lëndës djegëse të motorëve, nëse deklarohen si të tilla 

d) që klasifikohen në kapitullin NK 34 

dh) që klasifikohen në kapitullin NK 38; 

e) që klasifikohen në kreun NK 3817, 

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. 

1-Ne tabelen e SHOJCES per Mallra te Tatueshme ne RSH, bashkelidhur Ligjit themeltar te Akcizes 

sipas Ligjit nr. 61/2012 “Për Akcizat në RSH” ne kategorite qe përfshihen si mallra ose produkte 

energjitike këto dy produkte nuk janë te përfshira me shkalle akcize. 

2-Ne tabelen e SHOJCES per Mallra te Tatueshme ne RSH, bashkelidhur Ligjit themeltar te Akcizes 

sipas Ligjit nr. 61/2012 “Për Akcizat në RSH” ne kategorite qe përfshihen si mallra te pageses se 

Akcizes ne dallim nga produkti Koks Nafte i përcaktuar si kategoria E480 me nivel akcize 2 Lek/kg 

klasifikuar ne kodin tarifor 27131100 i cili destinacionin e vet e ka per perdorim si lende djegëse , 

pra njësoj si mallrat ‘*Koks Qymyri per Lende Djegese* dhe per artikullin *Qymyr Lende 

Djegese.*. 

-Trajtuar në praktikat doganore në tabelën anekse të këtij Raport Auditimi edhe tabelat e rasteve ku 

janë trajtuar praktika doganore për rastet e deklarimeve të kapitullit Kapitulli *2704* i përcaktuar si 

produkt energjitik per artikullin ‘‘Koks Qymyri per Lende Djegese“ dhe deklarime te kreut “2701‘‘ i 

përcaktuar si produkt energjitik per artikullin *Qymyr Lende Djegese* ku rezultojnë se keto 

produkte jane produkte energjitike sipas përshkrimeve te nenit 50 dhe 51 te ligjit nr 61/201/2 per 

*Akcizat në RSH* dhe destinacioni i tyre eshte per perdorim “Lende Djegese“ ku eshte llogaritur 

edhe efekti doganor i munguara nese këto dy produkte do te ishin përfshire me shkalle akcize në 

nivelin 2 lek/kg. 
Kreu Malli Propozim Ligjor per vendosje ne shkalle akcize ne ligjin nr 61/2012 

2704 Qymyr Koks shkalle/akcize 2 lek/kg 

2701 Qymyr/lende djegëse shkalle/akcize 2 lek/kg 

 

Konstatohet fakti se do te rezultonin 

detyrime doganore te arkëtuara ne  
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Buxhetin e Shtetit nese do te ishin 

përfshirë me shkalle akcize keto dy 

artikuj te cilësuar si produkte energjitike 

me shkalle /akcize per vitin kalendarik 

2021 

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, të konkludoje me bashkërendim të plotë me Ministrinë e 

Financave dhe të Ekonomisë me qëllim përfshirjen e artikujve ‘Koks Qymyri për lëndë djegëse” dhe 

“Qymyr për lëndë djegëse” në listën e Shtojcës nr. 2 bashkëlidhur lidhur ligjit nr 61/2012 për 

Akcizat në RSH të cilat duhet të paguajnë taksë kombëtare akcize në Republikën e Shqipërisë. Në 

përfundim të procedurës nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave të informohet menjëherë 

Institucioni i Kontrollit të Lartë të Shtetit mbi rezultatet e këtij bashkëpunimi me qëllim 

përfshirjen e mallrave produkte energjitike *Koks Qymyri për lëndë djegëse” dhe “Qymyr për lëndë 

djegëse” në listën e mallrave që duhet të paguajnë taksë kombëtare akcize. 

 Trajtuar më hollësisht në aneksin nr .3.85 të Raportit të Auditimit. 

 Për sa më sipër mbajtur Akt-Konstatimi nr. 9 datë 06.05.2021. 
 Ne lidhje me auditimin e pikës 3 “Auditimi i Sistemit të Vlerësimit Doganor dhe Klasifikimit Tarifor te 

Mallit” u trajtuan gjetje dhe konstatime te materializuara për sa më poshtë në Aktin e Konstatimit nr. 3 

date 06.05.2022.  

Në mënyrë analitike, në vijim po trajtojmë rastet e konstatuara: 

1. Artikulli “Kokë tërheqëse” 

Referuar Ligjit nr. 102/2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, VKM nr. 

651/2017 “Për dispozitat zbatuese të Ligjit nr. 102/2014” dhe Udhëzimit të Ministrit ë Financave 

nr. 3, datë 23.01.2018 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Për vlerësimin e mallrave për 

qëllime doganore”, pika 17.4, ku citohet: “Vlera për kamionçina, furgona dhe kamionë gjendet në 

publikimet e revistës “Tuttotrasporti”, duke u nisur nga marka, modeli dhe viti i prodhimit. Në këtë 

rast, vlera doganore nuk duhet të jetë më e ulët se 80% e çmimit të gjendur në tabelë. Vlerësimi i 

automjeteve me vit prodhimi para vitit të fundit të publikuar në buletin, nuk mund të llogaritet më 

pak se çmimet e pasqyruara..” me kodin 87012090, merret për bazë vlera 1,200,000 lekë plus 

elementet e shpenzimeve të mëposhtme në masën që ato janë në ngarkim të blerësit por që nuk janë 

përfshirë në çmimin realisht të paguar ose që realisht duhet paguar për mallrat, si: 

a) shpenzimet e transportit dhe të sigurimit, ngarkimit apo trajtimit lidhur me dërgimin e mallrave në 

kufij të RSH; 

b) komisionit dhe ndërmjetësit, përveç komisionit të blerjes. 

Nga auditimi i praktikave doganore, u konstatuan 45 raste, ku artikulli “Kokë tërheqëse” me kodin 

87012090, është vlerësuar më pak se 1,200,000 lekë, në kundërshtim me pikën 17.4 të Udhëzimit nr. 

3, datë 23.01.2018 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Për vlerësimin e mallrave për qëllime 

doganore” (Vendimi i DDD nr. 1311, nr. 15550 prot, datë 16.11.2021). 

Nr R Importuesi 

Vl 

Statistikore2 Vlera si duhet 

Detyrimi i 

munguar 

103663 D. T  906,070   1,256,028   69,992  

107590 M  910,357   1,256,707   69,270  

116015 L.T  1,031,697   1,256,097   44,880  

117491 A  1,153,647   1,256,097   20,490  

118980 X. K  905,796   1,255,908   70,022  

119059 A. S. G  1,172,861   1,279,001   21,228  

131492 A.V  906,269   1,256,516   70,049  

137105 E.T  911,350   1,261,420   70,014  

138531 S .T.G  907,192   1,257,121   69,986  

148634 X.P  904,077   1,255,747   70,334  

148641 X. P  905,885   1,255,747   69,972  

148814 E.D  918,284   1,267,866   69,916  

153088 K.T  906,418   1,256,353   69,987  

15603 E.D  919,155   1,269,222   70,013  

19687 T  906,700   1,256,861   70,032  

26540 R. Ă  907,337   1,256,888   69,910  

27245 E.D  919,175   1,269,255   70,016  
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27291 E.D  919,175   1,269,255   70,016  

27531 H.E  907,243   1,257,507   70,053  

30511 T.K  907,243   1,257,507   70,053  

32365 X.P  1,108,083   1,256,888   29,761  

43165 E. D  919,424   1,268,970   69,909  

44473 M. H  906,204   1,256,654   70,090  

44511 T.C  906,622   1,256,654   70,006  

47035 D.E  1,022,228   1,236,948   42,944  

51065 L. D  908,512   1,258,515   70,001  

51459 X. H  894,359   1,232,029   67,534  

53752 K.C  1,042,187   1,256,667   42,896  

54214 X. P  906,414   1,256,667   70,051  

57819 N. M  905,540   1,255,436   69,979  

60083 X. M  906,495   1,256,667   70,034  

60637 I. B  906,777   1,256,667   69,978  

62192 E.D  918,839   1,268,986   70,029  

62644 E.Z  899,386   1,249,276   69,978  

63566 T  946,313   1,296,088   69,955  

71026 R. P  906,993   1,257,218   70,045  

71104 X. H  1,041,003   1,256,603   43,120  

76502 L. L  906,330   1,256,603   70,055  

83343 U.B  906,558   1,256,428   69,974  

84307 R. K  1,161,072   1,257,042   19,194  

86592 T  907,263   1,257,042   69,956  

88968 K  906,580   1,256,428   69,970  

905 Sh. L  907,065   1,256,902   69,967  

95734 E.D  937,860   1,268,208   66,070  

97279 D.E  905,561   1,256,028   70,093  

TOTALI 

 
 42,409,598   56,648,717   2,847,824  

Burimi: Asycuda, përpunuar nga KLSH 

Sa më sipër për 45 raste, ka detyrim në vlerën 2,847,824 lekë, të cilat përbëjnë të ardhura të 

munguara për buxhetin e shtetit. 

Sa më sipër mbajnë përgjegjësi E. Sh, R.D, A. T, I. Ri, A.B, S.Sh, K.S, M.T, N. H, I. C, R. Sh, R. M, K. 

B, A.C, E. K, A. B, A. V, H. M, A.H, E. S, E. G, M.H, J.S, G. G, E. N, M. K, F. K, E.D, K.X, L. B, L.D, 

S. D, R. B, E. Sh, A. N, D.D. 

2. Artikulli “Motocikleta” 

Nga auditimi i praktikave të artkullit me përshkrim “Motocikleta” të tipit “B” dhe “H. D”, 

individët/shoqëritë përfaqësuar nga agjencitë doganore kanë depozituar praktika doganore për të cilat 

nga ana e doganierëve vlerësues është kryer vlerësim spas metodës së transaksionit, ndërkohë 

rezulton se dokumentacioni i dorëzuar nuk e justifikon këtë metodë vlerësimi. Konstatojmë se 

vlerësimi doganor duhet të rishikohet mbështetur në vlerën e mallrave identikë shitur për eksport në 

RSH duke i vlerësuar sipas metodës 2 të vlerësimit doganor, me vlerë 3.2 Euro/cc. (Për analogji, 

Vendimi i DDD nr. 1334, me nr. 15874 prot., datë 23.11.2021, Vendimi i DDD nr. 1336, me nr. 

15961 prot., datë 23.11.2021, Vendimi i DDD nr. 1337, me nr. 15876, datë 23.11.2021, Vendimi i 

DDD nr. 1338, me nr. 15877 prot., datë 23.11.2021, Vendimi nr. 1339, me nr. 15878 prot., datë 

23.11.2021). 

Nga sa më sipër u konstatuan 26 raste të Motocikletave BMW dhe 12 të Motocikletave H. D të cilat 

janë vlerësuar në mënyrë të gabuar. Më poshtë paraqiten të detajuara rastet: 

Rastet e Motocikletave BMW        në lekë 
Nr R Importuesi Vl Statistikore2 Vlera si duhet Detyrimi i munguar 

3270 A. H 200,767 320,278 45,414 

1387 D. S 213,729 259,701 17,469 

7547 E.S 262,683 407,038 54,855 

17439 C.J.S 301,938 320,273 6,967 

2682 A. V 89,773 142,802 20,151 

20040 S. K 295,456 466,692 65,070 

35152 E. D 166,955 262,811 36,425 

6857 A. P 337,668 503,773 63,120 

6904 D.G 402,861 497,818 36,084 

40345 N. M 295,746 466,670 64,951 
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10142 B. M 293,443 465,606 65,422 

51603 E. D 294,487 466,672 65,430 

54196 P.O 294,152 466,672 65,557 

56953 E.D 294,379 466,672 65,471 

67318 E. S 214,623 339,925 47,615 

13321 D.H 377,590 512,192 51,149 

75968 K. K 293,980 466,664 65,620 

84297 E. P 201,792 320,227 45,005 

88510 D. B 293,180 466,646 65,917 

84766 A.U 314,100 472,779 60,298 

128546 J.H 290,452 466,589 66,932 

27511 A. S 350,291 498,848 56,452 

27521 B.H 350,291 498,848 56,452 

27526 B.T 327,090 465,786 52,704 

134296 A.D 85,988 129,339 16,473 

28356 A.J 184,824 272,751 33,412 

TOTALI  7,028,239 10,424,073 1,290,417 

Burimi: Asycuda, përpunuar nga KLSH 
 

Sa më sipër për 26 raste, ka detyrim në vlerën 1,290,417 lekë, të cilat përbëjnë të ardhura të 

munguara për buxhetin e shtetit. 

 

Rastet e Motocikletave H. D       në lekë 
Nr R Importuesi Vl Statistikore2 Vlera si duhet Detyrimi i munguar 

3075 E. D  302,301   580,804   105,831  

8811 A  367,212   450,408   31,614  

54513 T. D  223,646   353,709   49,424  

11029 D.T  317,889   595,034   105,315  

18607 A.M  314,732   502,232   71,250  

18235 E. S  206,200   378,479   65,466  

93480 E.K  424,720   673,286   94,455  

21242 H.M  330,048   492,948   61,902  

23128 A. B  268,176   492,948   85,413  

148709 G.A  648,654   741,305   35,207  

29018 C.H  352,001   708,180   135,348  

30241 A.L  466,243   532,798   25,291  

T OTAL   4,221,823   6,502,130   866,517  

 

Sa më sipër për 12 raste, ka detyrim të munguar në vlerën 866,517 lekë për buxhetin e shtetit. 

Sa më sipër mbajnë përgjegjësi E. S, R.D, A. T, I. R, A. B, R. M, K. B, A. B, A. V, A. H, E. S, J.S, G. 

G, M.K, F. K, E.D, K. Xh, L. B, L.D, S. D, R. B, A. N, J. K, H. E, J.M, O. V, E.V, A.Sh, E. B, E.M, 

B.K, J. C, J. C, H. L, S. T, B. D. 

3. Artikulli “Ton ne vaj vegjetal apo ujë” 

Nga auditimi i praktikave të artkullit me përshkrim “Ton ne vaj vegjetal apo ujë”, shoqëritë 

përfaqësuar nga agjencitë doganore kanë depozituar praktika doganore për të cilat nga ana e 

doganierëve vlerësues është kryer vlerësim spas metodës së transaksionit, ndërkohë rezulton se 

dokumentacioni i dorëzuar nuk e justifikon këtë metodë vlerësimi. Konstatojmë se në vlerësimin 

doganor mungon informacioni i detyrueshëm ku të renditen agrumentat mbështetëse për mënyrën e 

përdorur, në kundërshtim me të Udhëzimit nr. 3, datë 23.01.2018 “Për vlerësimin e mallrave për 

qëllime doganore”, pika 20, ku citohet: “Informacioni i detyrueshëm mbi vlerësimin doganor 

Punonjësit e doganës që kryejnë vlerësimin apo rivlerësimin për qëllime doganore të mallrave të 

ndryshme, duhet të shprehen qartë dhe në formë shtjelluese në faqen informuese të DAV-it në 

sistemin Asycuda, si në rastin e pranimit të transaksionit edhe në rastet e refuzimit të tij, duke 

renditur argumente mbështetëse për mënyrën e vlerësimit doganor të përdorur”. Në vlerësimin tonë 

vlerësimi doganor duhet të rishikohet mbështetur në metodën 6. 

Nga sa më sipër u konstatuan 4 raste të cilat janë vlerësuar në mënyrë të gabuar. Më poshtë paraqiten 

të detajuara rastet: 
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Nr R 4shifror Malli Vlera/artikull P.Neto (kg) Detyrimi i munguar 

81654 1604 

TONE I KONSERVUAR NE VAJ  

900KOLI X 6KANACE =5400CP X 1250GR 25920 6750  109,299  

21849 1604 

TONE PESHKU I KONSERVUAR  

792 KOLI X 32 KANACE = 25344 CP 24076.8 6082.56  80,358  

71384 1604 

TONE I KONSERVUAR NE VAJ  

200KOLI X 6KANACE =780CP X 1250GR 5865 1499  21,669  

100271 1604 TON PESHKU I KONSERVUAR 6144 cf x 80gr x 3cp 6144 1474  11,912  

     223,238 

 

Sa më sipër për 4 raste, ka detyrim të munguar në vlerën 223,238 lekë për buxhetin e shtetit. 

Sa më sipër mbajnë përgjegjësi H. M, H.L, E. N, K. B, R. K, E. Sh, A. B, A. L. 

4. Artikulli “Makarona të pambushura pa vezë” 

Nga auditimi i praktikave të artkullit me përshkrim “Makarona të pambushura pa vezë”, shoqëritë 

përfaqësuar nga agjencitë doganore kanë depozituar praktika doganore për të cilat nga ana e 

doganierëve vlerësues është kryer vlerësim spas metodës së transaksionit, ndërkohë rezulton se 

dokumentacioni i dorëzuar nuk e justifikon këtë metodë vlerësimi. Konstatojmë se në vlerësimin 

doganor mungon informacioni i detyrueshëm ku të renditen agrumentat mbështetëse për mënyrën e 

përdorur, në kundërshtim me të Udhëzimit nr. 3, datë 23.01.2018 “Për vlerësimin e mallrave për 

qëllime doganore”, pika 20, ku citohet: “Informacioni i detyrueshëm mbi vlerësimin doganor 

Punonjësit e doganës që kryejnë vlerësimin apo rivlerësimin për qëllime doganore të mallrave të 

ndryshme, duhet të shprehen qartë dhe në formë shtjelluese në faqen informuese të DAV-it në 

sistemin Asycuda, si në rastin e pranimit të transaksionit edhe në rastet e refuzimit të tij, duke 

renditur argumente mbështetëse për mënyrën e vlerësimit doganor të përdorur”. Duke qenë se nuk 

përmbushen kushtet për pranimin e transaksionit, në vlerësimin tonë vlerësimi doganor duhet të 

rishikohej mbështetur në metodën 6. Nga sa më sipër u konstatuan 4 raste të cilat janë vlerësuar në 

mënyrë të gabuar. Më poshtë paraqiten të detajuara rastet: 

Nr R Dt. R Kodi Dekl Deklaruesi 4shifror Malli Detyrimi i munguar 

6988 30.3.2021 J112 E.C. A 1902 

MAKARONA TE PAGATUARA, PA MBUSHJE, PA VEZE 

ne 2450 koli x 20 pako secila x 500 GR = 24 500 KG 
(Ne forma te ndryshme)  90,629  

28919 16.3.2021 J004 

R. 

P.D 1902 

MAKARONA PA VEZE JO TE MBUSHURA  

18759kg (ne pako 500gr,400gr)  63,477  

6373 19.3.2021 J112 E.C. A 1902 

MAKARONA TE PAGATUARA, PA MBUSHJE, PA VEZE 
ne 2450 koli x 20 pako secila x 500 GR = 24 500 KG 

(Ne forma te ndryshme)  59,298  

39342 9.4.2021 J004 
R. 
P.D 1902 

MAKARONA PA VEZE JO TE MBUSHURA  
26985kg (ne pako 500gr,1kg,3kg,5kg,450gr,400gr)  126,197  

Sa më sipër për 4 raste, ka detyrim në vlerën 339,601 lekë, e cila përbën të ardhura të 

munguara për buxhetin e shtetit. 

Sa më sipër mbajnë përgjegjësi H. L, L. Xh, F. Gj, K. B, O.V, R.Sh, J. K, R. M, A. T, E.D. 

5. Artikulli “Veturë e përdorur”, mbi 10 vjet. 

Nga auditimi i praktikave të artkullit me përshkrim “Veturë e përdorur”, subjektet përfaqësuar nga 

agjencitë doganore kanë depozituar praktika doganore për të cilat nga ana e doganierëve vlerësues 

është kryer vlerësim spas metodës së transaksionit, ndërkohë këto mjete duhet të vlerësohen sipas 

pikës 17.4, të Udhëzimit nr. 3, datë 23.01.2018 “Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, ku 

citohet: “Vlerësimi i automjeteve me vit prodhimi para vitit të fundit të publikuar në buletin, nuk 

mund të llogaritet më pak se çmimet e pasqyruara si më poshtë vijon:  

Për autoveturat    Çmimet  

a) Deri 1400 cc jo më pak se   130.000 lekë  

b) Mbi 1400-1900 cc jo më pak se  200.000 lekë  

c) Mbi 1900-2500 cc jo më pak se  325.000 lekë  
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d) Mbi 2500-3000 cc jo më pak se  400.000 lekë  

e) Mbi 3000-4500 cc jo më pak se  500.000 lekë  

f) Mbi 4500 cc jo më pak se   800.000 lekë”.  

Nga sa më sipër u konstatuan 3 raste të cilat janë vlerësuar në mënyrë të gabuar. Më poshtë paraqiten 

të detajuara rastet: 

 

Nr R Dt. R Importuesi Deklaruesi 4shifror Malli 

Detyrimi i 

munguar 

30624 19.3.2021 GJ. Ă 

Sanda 

Lagjja 13 
Durres 8703 

AUTOVETURE VOLKSËAGEN 

GOLF PLUS  
VP.2006.CIL1896CC.NAFTE  15,266  

90642 30.7.2021 A. B 

Sanda 

Lagjja 13 

Durres 8703 

AUTOVETURE FORD C-MAX 

VP.2005.CIL1560CC.NAFTE  17,919  

      
 33,186  

Sa më sipër për 2 raste, ka detyrim të munguar në vlerën 33,186 lekë për buxhetin e shtetit. 

Sa më sipër mbajnë përgjegjësi M.Sh, A. T, N. H, E. G. 

6. Artikulli “Veturë e përdorur”, më pak se 10 vjet. 

a) Veture e perdorur benzine / vp2012 ferrari california / 4297cc 

Nga auditimi i praktikave të vlerësimit të vlerës së automjeteve u konstatua se për praktikën me 

R1226, datë 13.01.2021, me kapitull 8703, me përshkrim “Veture e perdorur benzine / vp2012 ferrari 

california / 4297cc”, është pranuar vlera e transaksionit prej 44,600 Euro (5,517,020 Lekë), dhe nuk 

është ndërhyrë në vlerësim, siç ka ndodhur në një praktikë të ngjashme. Saktësisht, në praktikën me 

R54467 datë 14.05.2021, për artikullin me përshkrim “Veture ferrari california,e perdorur viti 2010, 

4297cc,benzine”, është ndërhyrë në vlerë, duke e vlerësuar mjetin 74,900 Euro, edhe pse viti i 

prodhimit është 2010. Nga verifikimi i Quattroruote, u konstatua se viti i fundit për të cilin ka vlerë 

të disponueshme është viti 2014, me vlerë 128,500 Euro për këtë lloj makine. Sipas Udhëzimit nr 3, 

datë 23.01.2018, “Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, pika 17.2, citohet “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”. Për 

një autoveturë të tillë por të vitit 2014, vlera e automjetit do të ishte 102,800 Euro (128,500 Euro x 

80%).  

Sa më sipër, bazuar në pikën 4 “Metodat e vlerësimit doganor”, të udhëzimit të mësipërm, për këtë 

rast vlera duhet të ishte rishikuar dhe duhet të jetë 88,850 Euro. Përllogaritja u krye bazuar në 

krahasimin e vlerave të makinave të ngjashme të viteve 2010 (sipas R54467 datë 14.05.2021) dhe 

2014 (Quattroruote), si dhe trendit të ndryshimit të përllogaritur për vitin 2012 për këtë lloj makine. 

Vlera e mallit duhej të ishte 10,990,745 Lekë (88,850 Euro x 123.7). Detyrimi i mungar është 

1,094,745 Lekë ((10,990,745 - 5,517,020) * 0.2), vlerë e cila duhet të paguhet E. K me ID L. 

Deklarues agjencia doganore “S – A” me J038. 

Për sa më sipër mban përgjegjësi H. Ldhe M. K. 

b) Autoveture e perdorur: Audi A6 40 TDI, CIL-1968 cc, vp-2019, hybride (nafte+elektrike) 

Nga auditimi i praktikave të vlerësimit të vlerës së automjeteve u konstatua se për praktikën me 

R78474, datë 04.07.2021, me kapitull 8703, me përshkrim “Autovetture e perdorur: Audi A6 40 

TDI, CIL-1968 cc, vp-2019, hybride (nafte+elektrike)”, është pranuar vlera e transaksionit prej 

21,065 Euro (2,592,048 Lekë), dhe nuk është ndërhyrë në vlerësim, edhe pse automjeti ka një vlerë 

të faturuar të ndjeshme nën vlerën e tregut. Në sistem nuk ka shënim nga ana e doganierit. Nga 

verifikimi i Quattroruote, u konstatua se për këtë lloj makine vlera është 35,500 Euro. Sipas 

Udhëzimit nr 3, datë 23.01.2018, “Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, pika 17.2, 

citohet “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 
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gjendet në tabelë”. Për një autoveturë të tillë, vlera e automjetit do të ishte 28,400 Euro (35,500 Euro 

x 80%).  

Sa më sipër, bazuar në pikën 4 “Metodat e vlerësimit doganor”, të udhëzimit të mësipërm, për këtë 

rast vlera duhet të ishte rishikuar dhe duhet të jetë 28,400 Euro.  

Vlera e mallit duhej të ishte 3,494,620 Lekë (28,400 Euro x 123.05). Detyrimi i mungar është 

180,514 Lekë ((3,494,620 - 2,592,048) * 0.2), vlerë e cila duhet të paguhet nga “M. M” me NIPT K. 

Deklarues agjencia doganore “D” me J030. 

Për sa më sipër mban përgjegjësi A. T. 

c) Autoveture e perdorur AUDI A4, Cil.1968 cc, V.P 2018, Nafte 

Nga auditimi i praktikave të vlerësimit të vlerës së automjeteve u konstatua se për praktikën me 

R35692, datë 31.03.2021, me kapitull 8703, me përshkrim “Autoveture e perdorur AUDI A4, 

Cil.1968 cc, V.P 2018, Nafte”, është pranuar vlera e transaksionit prej 12,900 Euro (1,595,343 

Lekë), dhe nuk është ndërhyrë në vlerësim, edhe pse automjeti ka një vlerë të faturuar të ndjeshme 

nën vlerën e tregut. Në sistem nuk ka shënim nga ana e doganierit. Nga verifikimi i Quattroruote, u 

konstatua se për këtë lloj makine vlera është 22,500 Euro. Sipas Udhëzimit nr 3, datë 23.01.2018, 

“Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, pika 17.2, citohet “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”. Për një autoveturë të 

tillë, vlera e automjetit do të ishte 18,000 Euro (22,500 Euro x 80%).  

Sa më sipër, bazuar në pikën 4 “Metodat e vlerësimit doganor”, të udhëzimit të mësipërm, për këtë 

rast vlera duhet të ishte rishikuar dhe duhet të jetë 18,000 Euro.  

Vlera e mallit duhej të ishte 2,226,060 Lekë (18,000 Euro x 123.67). Detyrimi i mungar është 

126,143 Lekë ((2,226,060 - 1,595,343) * 0.2), vlerë e cila duhet të paguhet nga “M. M” me NIPT K. 

Deklarues agjencia doganore “D” me J030. 

Për sa më sipër mban përgjegjësi D.M. 

ç) Autoveture e perdorur AUDI A4, Cil.1968 cc, V.P 2018, Nafte  

Nga auditimi i praktikave të vlerësimit të vlerës së automjeteve u konstatua se për praktikën me 

R35698, datë 31.03.2021, me kapitull 8703, me përshkrim “Autoveture e perdorur AUDI A4, 

Cil.1968 cc, V.P 2018, Nafte”, është pranuar vlera e transaksionit prej 12,900 Euro (1,595,343 

Lekë), dhe nuk është ndërhyrë në vlerësim, edhe pse automjeti ka një vlerë të faturuar të ndjeshme 

nën vlerën e tregut. Në sistem nuk ka shënim nga ana e doganierit. Nga verifikimi i Quattroruote, u 

konstatua se për këtë lloj makine vlera është 22,500 Euro. Sipas Udhëzimit nr 3, datë 23.01.2018, 

“Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, pika 17.2, citohet “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”. Për një autoveturë të 

tillë, vlera e automjetit do të ishte 18,000 Euro (22,500 Euro x 80%).  

Sa më sipër, bazuar në pikën 4 “Metodat e vlerësimit doganor”, të udhëzimit të mësipërm, për këtë 

rast vlera duhet të ishte rishikuar dhe duhet të jetë 18,000 Euro.  

Vlera e mallit duhej të ishte 2,226,060 Lekë (18,000 Euro x 123.67). Detyrimi i mungar është 

126,143 Lekë ((2,226,060 - 1,595,343) * 0.2), vlerë e cila duhet të paguhet nga “M. M” me NIPT K. 

Deklarues agjencia doganore “D” me J030. 

Për sa më sipër mban përgjegjësi D. M. 

d) Veture hibride nafte/elektrike Audi A8L, viti 2018, cc 2967 

Nga auditimi i praktikave të vlerësimit të vlerës së automjeteve u konstatua se për praktikën me 

R71176, datë 18.06.2021, me kapitull 8703, me përshkrim “Veture hibride nafte/elektrike Audi A8L, 

viti 2018, cc 2967”, është pranuar vlera e transaksionit prej 32,000 Euro (3,941,120 Lekë), dhe nuk 

është ndërhyrë në vlerësim, siç ka ndodhur në një praktikë të ngjashme. Saktësisht, në praktikën me 

R46558 datë 25.04.2021, për artikullin me përshkrim “Veture Audi a8 viti 2018 nafte/hybride cc 
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2967”, është ndërhyrë në vlerë, duke e vlerësuar mjetin 53,900 Euro. Sipas shënimit në procesvrbalin 

e vlerësimit, në mungesë të vlerës në Quattroruote, është marrë për bazë Europianmobile.de, nga ku 

është marrë edhe vlera.  

Sa më sipër, bazuar në pikën 4 “Metodat e vlerësimit doganor”, të udhëzimit nr 3, datë 23.01.2018, 

“Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, për këtë rast vlera duhet të ishte rishikuar dhe 

duhet të jetë e njëjtë me automjetin tjetër zhdoganuar me praktikën R46558, pra me vlerë 53,900 

Euro. 

Vlera e mallit duhej të ishte 6,632,395 Lekë (53,900 Euro x 123.05). Detyrimi i mungar është 

538,255 Lekë ((6,632,395 - 3,941,120) * 0.2), vlerë e cila duhet të paguhet nga “E. Sh” me ID I. 

Deklarues agjencia doganore “A. M” me J088. 

Për sa më sipër mban përgjegjësi A. T dhe E. N. 

dh) Autoveture Audi Q7 vp.2017.cil 2995 cc. benzine  

Nga auditimi i praktikave të vlerësimit të vlerës së automjeteve u konstatua se për praktikën me 

R2166, datë 27.01.2021, me kapitull 8703, me përshkrim “Autoveture Audi Q7 vp.2017.cil 2995 cc. 

benzine”, nuk është pranuar vlera e transaksionit prej 30,700 CAD, por është përdorur metoda 3 

referuar formularit të rivlerësimit, ku është marrë për bazë vlera e gjetur në sitin cars.com 34,595 

CAD (2,736,881 Lekë). Pra nuk rezulton të jetë marrë vlera e revistës Quattroruote sipas kërkesave 

të Udhëzimit nr 3, datë 23.01.2018, “Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, siç ka 

ndodhur në një praktikë të ngjashme. Saktësisht, në praktikën me R6868 datë 29.03.2021, për 

artikullin me përshkrim “Veture Audi Q7 cil.2995cc benzin vp.2017”, është ndërhyrë në vlerë, duke 

e vlerësuar mjetin me 80% të vlerës në Quattroruote, pra 29,440 Euro (3,638,498 Lekë).  

Sa më sipër, bazuar në pikën 4 “Metodat e vlerësimit doganor”, të udhëzimit nr 3, datë 23.01.2018, 

“Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, për këtë praktikën R2166, datë 27.01.2021, vlera 

duhet të ishte 3,638,498 Lekë. 

Detyrimi i mungar është 180,323 Lekë ((3,638,498 - 2,736,881) * 0.2), vlerë e cila duhet të paguhet 

nga “Eneda” me NIPT J64416220D. Deklarues agjencia doganore “S” me J115. 

Për sa më sipër mban përgjegjësi A.V dhe H.L. 

e) Autoveture e perdorur Porsch gt911 cil 3800cc, viti 2019, benzine 

Nga auditimi i praktikave të vlerësimit të vlerës së automjeteve u konstatua se për praktikën me 

R12896, datë 16.06.2021, me kapitull 8703, me përshkrim “Autoveture e perdorur Porsch gt911 cil 

3800cc, viti 2019, benzine”, nuk është pranuar vlera e transaksionit prej 71,500 USD, por është 

përdorur metoda 3 referuar formularit të rivlerësimit, ku është marrë për bazë vlera e gjetur në një sit 

ëeb prej 108,000 Euro, vlerësuar me 80% të kësaj vlere 86,400 Euro (10,633,818 Lekë). Ky vlerësim 

nuk rezlton të jetë i saktë, pasi nuk rezulton të jetë marrë vlera e revistës Quattroruote sipas 

kërkesave të Udhëzimit nr 3, datë 23.01.2018, “Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”. 

Sipas revistës Quattroruote, vlera për këtë rast duhet të jetë 97,760 Euro (122,200 x 0.8), pra 

12,031,968 Lekë. 

Sa më sipër, bazuar në pikën 4 “Metodat e vlerësimit doganor”, të udhëzimit nr 3, datë 23.01.2018, 

“Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, për këtë praktikën R12896, datë 16.06.2021, vlera 

duhet të ishte 12,031,968 Lekë. 

Detyrimi i mungar është 279,630 Lekë ((12,031,968 - 10,633,818) * 0.2), vlerë e cila duhet të 

paguhet nga “K. F” me ID I20910127C. Deklarues agjencia doganore “A 2” me J082. 

Për sa më sipër mban përgjegjësi H.L, K. B dhe A. B. 

ë) Autovetur Mercedes Benz G 63 i perdorur viti i prodhimi 2020/cil 3982 cc/benzin 

Nga auditimi i praktikave të vlerësimit të vlerës së automjeteve u konstatua se për praktikën me 

R28708, datë 15.03.2021, me kapitull 8703, me përshkrim “Autovetur Mercedes Benz G 63 i 

perdorur viti i prodhimi 2020/cil 3982 cc/benzin”, është pranuar vlera e transaksionit prej 79,677 

CHF (8,976,411). Ky vlerësim nuk rezlton të jetë i saktë, pasi nuk rezulton të jetë marrë vlera e 
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revistës Quattroruote sipas kërkesave të Udhëzimit nr 3, datë 23.01.2018, “Për vlerësimin e mallrave 

për qëllime doganore”. Sipas revistës Quattroruote, vlera për këtë rast duhet të jetë 90,960 Euro 

(101,200 x 0.8), pra 10,006,656 Lekë. 

Sa më sipër, bazuar në pikën 4 “Metodat e vlerësimit doganor”, të udhëzimit nr 3, datë 23.01.2018, 

“Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, për këtë praktikën R28708, datë 15.03.2021, vlera 

duhet të ishte 10,006,656 Lekë. 

Detyrimi i mungar është 206,049 Lekë ((10,006,656 - 8,976,411) * 0.2), vlerë e cila duhet të paguhet 

nga “J. H” me ID J. Deklarues agjencia doganore “S” me J023. 

Për sa më sipër mban përgjegjësi D. M dhe J. C. 

f) Veture Mercedes Benz G 63 benzine cc 3982 viti 2019 

Nga auditimi i praktikave të vlerësimit të vlerës së automjeteve u konstatua se për praktikën me 

R14647, datë 01.07.2021, me kapitull 8703, me përshkrim “Veture Mercedes Benz G 63 benzine cc 

3982 viti 2019”, është pranuar vlera e transaksionit prej 90,000 USD (9,086,400). Ky vlerësim nuk 

rezlton të jetë i saktë, pasi nuk rezulton të jetë marrë vlera e revistës Quattroruote sipas kërkesave të 

Udhëzimit nr 3, datë 23.01.2018, “Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”. Sipas revistës 

Quattroruote, vlera për këtë rast duhet të jetë 87,360 Euro (109,200 x 0.8), pra 10,745,280 Lekë. 

Sa më sipër, bazuar në pikën 4 “Metodat e vlerësimit doganor”, të udhëzimit nr 3, datë 23.01.2018, 

“Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, për këtë praktikën R14647, datë 01.07.2021, vlera 

duhet të ishte 10,745,280 Lekë. 

Detyrimi i mungar është 331,776 Lekë ((10,745,280 - 9,086,400) * 0.2), vlerë e cila duhet të paguhet 

nga “D. J” me ID J. Deklarues agjencia doganore “D” me J105. 

Për sa më sipër mban përgjegjësi J.K dhe N. H. 

g) Mercedes-benz i perdorur GLE 350 d 4 matic. v.p=2017 cil;2987 cc. nafte 

Nga auditimi i praktikave të vlerësimit të vlerës së automjeteve u konstatua se për praktikën me 

R99733, datë 25.08.2021, me kapitull 8703, me përshkrim “Mercedes-benz i perdorur GLE 350 d 4 

matic. v.p=2017 cil;2987 cc. nafte”, nuk është pranuar vlera e transaksionit, por është përdorur 

metoda 6 e përllogartjes së vlerës, ku vlera e përcaktuar është 21,360 Euro (2,601,580 Lekë). Ky 

vlerësim nuk rezlton të jetë i saktë, pasi nuk rezulton të jetë marrë vlera e saktë e revistës 

Quattroruote sipas kërkesave të Udhëzimit nr 3, datë 23.01.2018, “Për vlerësimin e mallrave për 

qëllime doganore”. Sipas revistës Quattroruote, vlera për këtë rast e përllogaritur për këtë lloj makine 

në mënyrë deduktive, duhet të jetë 41,600 Euro (52,000 x 0.8), pra 5,066,748 Lekë. 

Sa më sipër, bazuar në pikën 4 “Metodat e vlerësimit doganor”, të udhëzimit nr 3, datë 23.01.2018, 

“Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, për këtë praktikën R99733, datë 25.08.2021, vlera 

duhet të ishte 5,066,748 Lekë. 

Detyrimi i mungar është 493,033 Lekë ((5,066,748 - 2,601,580) * 0.2), vlerë e cila duhet të paguhet 

nga “Sh. C” me ID H. Deklarues agjencia doganore “A” me J132. 

Për sa më sipër mban përgjegjësi A. T, S. D dhe A.Sh. 

gj) Veture nafte, tip Mercedes Benz GLE 350 d, cc 2987, viti 2017 

Nga auditimi i praktikave të vlerësimit të vlerës së automjeteve u konstatua se për praktikën me 

R107414, datë 13.09.2021, me kapitull 8703, me përshkrim “Veture nafte, tip Mercedes Benz GLE 

350 d, cc 2987, viti 2017”, është pranuar vlera e transaksionit, prej 23,300 CHF (2,630,337 Lekë). 

Ky vlerësim nuk rezlton të jetë i saktë, pasi nuk rezulton të jetë marrë vlera e revistës Quattroruote 

sipas kërkesave të Udhëzimit nr 3, datë 23.01.2018, “Për vlerësimin e mallrave për qëllime 

doganore”. Sipas revistës Quattroruote, vlera për këtë rast e përllogaritur për këtë lloj makine në 

mënyrë deduktive, duhet të jetë 41,600 Euro (52,000 x 0.8), pra 5,066,748 Lekë. 

Sa më sipër, bazuar në pikën 4 “Metodat e vlerësimit doganor”, të udhëzimit nr 3, datë 23.01.2018, 

“Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, për këtë praktikën R107414, datë 13.09.2021, 

vlera duhet të ishte 5,066,748 Lekë. 
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Detyrimi i mungar është 487,282 Lekë ((5,066,748 - 2,630,337) * 0.2), vlerë e cila duhet të paguhet 

nga “J. Ç” me ID I. Deklarues agjencia doganore “E. A” me J010. 

Për sa më sipër mban përgjegjësi E. Sh dhe M.K. 

h) Autovetur Jaguar F Pace i perdorur viti i p.2016/cil 1999 cc / nafte 

Nga auditimi i praktikave të vlerësimit të vlerës së automjeteve u konstatua se për praktikën me 

R58428, datë 22.05.2021, me kapitull 8703, me përshkrim “Autovetur Jaguar F Pace i perdorur viti i 

p.2016/cil 1999 cc / nafte”, është pranuar vlera e transaksionit, prej 20,000 Euro (2,463,800 Lekë). 

Ky vlerësim nuk rezulton të jetë i saktë, pasi nuk rezulton të jetë marrë vlera e revistës Quattroruote 

sipas kërkesave të Udhëzimit nr 3, datë 23.01.2018, “Për vlerësimin e mallrave për qëllime 

doganore”. Sipas revistës Quattroruote, vlera për këtë rast e përllogaritur për këtë lloj makine në 

mënyrë deduktive, duhet të jetë 25,600 Euro (32,000 x 0.8), pra 3,153,664 Lekë. 

Sa më sipër, bazuar në pikën 4 “Metodat e vlerësimit doganor”, të Udhëzimit nr 3, datë 23.01.2018, 

“Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, për këtë praktikën R58428, datë 22.05.2021, vlera 

duhet të ishte 3,153,664 Lekë. 

Detyrimi i mungar është 137,973 Lekë ((3,153,664- 2,463,800) * 0.2), vlerë e cila duhet të paguhet 

nga “A. H” me ID K. Deklarues agjencia doganore “S” me J023. 

Për sa më sipër mban përgjegjësi D.M dhe A.Sh. 

i) Veture BMË 750 d,viti 2018 2993 cc,nafte  

Nga auditimi i praktikave të vlerësimit të vlerës së automjeteve u konstatua se për praktikën me 

R51008, datë 06.05.2021, me kapitull 8703, me përshkrim “Veture BMË 750 d,viti 2018 2993 

cc,nafte”, është pranuar vlera e transaksionit, prej 30,000 Euro (3,695,700 Lekë). Ky vlerësim nuk 

rezulton të jetë i saktë, pasi nuk rezulton të jetë marrë vlera e revistës Quattroruote duke vlerësuar 

modele të ngjashme, sipas kërkesave të Udhëzimit nr 3, datë 23.01.2018, “Për vlerësimin e mallrave 

për qëllime doganore”. Në praktikën R72432, datë 21.06.2021, me përshkrim “Veture BMË 740D 

xdrive cil.2993cc nafte vp.2018”, është ndërhyrë në vlerësim dhe është vlerësuar makina në vlerën 

5,845,786 lekë. Vlera e mjetit të praktikës R51008, datë 06.05.2021 s’mund të jetë më e ulët se vlera 

e mjetit të praktikës R72432, datë 21.06.2021. 

Sa më sipër, bazuar në pikën 4 “Metodat e vlerësimit doganor”, të udhëzimit Udhëzimit nr 3, datë 

23.01.2018, “Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, për këtë praktikën R51008, datë 

06.05.2021, vlera duhet të merret 5,845,786 Lekë. 

Detyrimi i mungar është 460,017 Lekë ((5,845,786 - 3,695,700) * 0.2), vlerë e cila duhet të paguhet 

nga “R.L” me ID J11208051J. Deklarues agjencia doganore “L. A” me J029. 

Për sa më sipër mban përgjegjësi D.M dhe E. D. 

j) Autoveture e re: Land rover LR Defender110 SE 3.0d, cil-2997cc,vp-2020, nafte+elektrike 

(hybride) 

Nga auditimi i praktikave të vlerësimit të vlerës së automjeteve u konstatua se për praktikën me 

R20025, datë 24.02.2021, me kapitull 8703, me përshkrim “Autoveture e re:Land rover LR 

Defender110 SE 3.0d, cil-2997cc,vp-2020,nafte+elektrike(hybride)”, është pranuar vlera e 

transaksionit, prej 51,337 Euro (6,345,767 Lekë). Ky vlerësim nuk rezulton të jetë i saktë, pasi nuk 

rezulton të jetë marrë vlera e revistës Quattroruote sipas kërkesave të Udhëzimit nr 3, datë 

23.01.2018, “Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”. Sipas revistës Quattroruote, vlera për 

këtë rast e përllogaritur për këtë lloj makine në mënyrë deduktive, duhet të jetë 59,600 Euro (74,500 

x 0.8), pra 7,367,156 Lekë. 

Sa më sipër, bazuar në pikën 4 “Metodat e vlerësimit doganor”, të udhëzimit nr 3, datë 23.01.2018, 

“Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, për këtë praktikën R20025, datë 24.02.2021, vlera 

duhet të ishte 7,367,156 Lekë. 

Detyrimi i mungar është 204,278 Lekë ((7,367,156 - 6,345,767) * 0.2), vlerë e cila duhet të paguhet 

nga “M. M” me NIPT K. Deklarues agjencia doganore “J030” me J030. 
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Për sa më sipër mban përgjegjësi A.T. 

k) Autoveture e re; Land Rover LR Defender 110SE 3.0d Cil.2997cc, Vp.2020, Nafte+Elektrike 

(hibride) 

Nga auditimi i praktikave të vlerësimit të vlerës së automjeteve u konstatua se për praktikën me 

R27438, datë 12.03.2021, me kapitull 8703, me përshkrim “Autoveture e re; Land Rover LR 

Defender 110SE 3.0d Cil.2997cc, Vp.2020, Nafte+Elektrike(hibride)”, është pranuar vlera e 

transaksionit, prej 55,238 Euro (6,831,283 Lekë). Ky vlerësim nuk rezulton të jetë i saktë, pasi nuk 

rezulton të jetë marrë vlera e revistës Quattroruote sipas kërkesave të Udhëzimit nr 3, datë 

23.01.2018, “Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”. Sipas revistës Quattroruote, vlera për 

këtë rast e përllogaritur për këtë lloj makine në mënyrë deduktive, duhet të jetë 59,600 Euro (74,500 

x 0.8), pra 7,367,156 Lekë. 

Sa më sipër, bazuar në pikën 4 “Metodat e vlerësimit doganor”, të udhëzimit nr 3, datë 23.01.2018, 

“Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, për këtë praktikën R20025, datë 24.02.2021, vlera 

duhet të ishte 7,367,156 Lekë. 

Detyrimi i mungar është 107,175 Lekë ((7,367,156 - 6,831,283) * 0.2), vlerë e cila duhet të paguhet 

nga “M. M” me NIPT K. Deklarues agjencia doganore “J030” me J030. 

Për sa më sipër mban përgjegjësi A. T. 

l) Veture Land Rover Range Rover viti 2018. nafte. 4367 cc 

Nga auditimi i praktikave të vlerësimit të vlerës së automjeteve u konstatua se për praktikën me 

R41742, datë 15.04.2021, me kapitull 8703, me përshkrim “Veture Land Rover Range Rover viti 

2018. nafte. 4367 cc”, është pranuar vlera e transaksionit, prej 41,500 Euro (5,111,140 Lekë). Ky 

vlerësim nuk rezulton të jetë i saktë, pasi nuk rezulton të jetë marrë vlera e revistës Quattroruote 

duke vlerësuar modele të ngjashme, sipas kërkesave të Udhëzimit nr 3, datë 23.01.2018, “Për 

vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”. Në praktikën R108001, datë 15.09.2021, me përshkrim 

“Veture Land Rover Range Rover viti 2019, 4367 cc, nafte”, është ndërhyrë në vlerësim dhe është 

vlerësuar makina sipas Quattroruote në vlerën 60,560 Euro (75,700 Euro x 0.8) 5,845,786 lekë, sipas 

Quattroruote. Në mënyrë analoge, marrim llojin e automjetetit për të cilin është marrë vlera praktikën 

R108001, datë 15.09.2021, vlerësojmë se vlera e automjetit me R41742, datë 15.04.2021, nuk duhet 

të jetë më e ulët se 55,680 Euro (69,600 Euro x 0.8), ose 6,857,549 lekë. 

Sa më sipër, bazuar në pikën 4 “Metodat e vlerësimit doganor”, të udhëzimit nr 3, datë 23.01.2018, 

“Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, për këtë praktikën R41742, datë 15.04.2021, vlera 

duhet të merret 6,857,549 Lekë. 

Detyrimi i mungar është 349,282 Lekë ((6,857,549 - 5,111,140) * 0.2), vlerë e cila duhet të paguhet 

nga “V.T” me ID G30921036D. Deklarues agjencia doganore “D” me J118. 

Për sa më sipër mban përgjegjësi A. T dhe A. V. 

ll) Veture e perdorur Audi RS Q8,viti 2020,3996 cc,benzine-hibrid 

Nga auditimi i praktikave të vlerësimit të vlerës së automjeteve u konstatua se për praktikën me 

R74426, datë 25.06.2021, me kapitull 8703, me përshkrim “Veture e perdorur Audi RS Q8,viti 

2020,3996 cc,benzine-hibrid”, është pranuar vlera e transaksionit, prej 80,000 Euro (9,844,000 

Lekë). Ky vlerësim nuk rezulton të jetë i saktë, pasi në mungesë të mjetit identik në revistën 

Quattroruote, nuk janë marrë për bazë vlerësime të tjera, sipas kërkesave të Udhëzimit nr 3, datë 

23.01.2018, “Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”. Mjeti I referimit të caktimit të vlerës 

(referuar shënimit të doganierit), është i gabuar pasi mjeti nuk është Audi Q8, por RS Q8 hibrid. Në 

praktikën R102521, datë 02.09.2021, me përshkrim “Autoveture tip Audi RS Q8 benzine/hybrid, cil 

3996 cm3 vp 2020”, është ndërhyrë në vlerësim dhe është vlerësuar makina sipas mobile.de në 

vlerën 106,639 Euro, ose 12,988,630 lekë. Sipas këtij rasti, duke qenë se periudha e vlerësuar është 

në 6 mujorin e parë, vlerësojmë se vlera e automjetit me R74426, datë 25.06.2021, nuk duhet të jetë 

më e ulët se 106,639 Euro, ose 12,988,630 lekë. 
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Sa më sipër, bazuar në pikën 4 “Metodat e vlerësimit doganor”, të udhëzimit nr 3, datë 23.01.2018, 

“Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, për këtë praktikën me R74426, datë 25.06.2021, 

vlera duhet të merret 12,988,630 Lekë. 

Detyrimi i mungar është 628,926 Lekë ((12,988,630 - 9,844,000) * 0.2), vlerë e cila duhet të paguhet 

nga “B.M” me ID J. Deklarues agjencia doganore “L. A” me J. 

Për sa më sipër mban përgjegjësi D. M, K. B, J. S dhe E. P. 

    Trajtuar më hollësisht në aneksin nr 3.86 deri 3.92 të Raportit të Auditimit. 

 

Titulli i  

Gjetjes  

Auditimi i dokumentacionit bashkëlidhur praktikave doganore Imp.4 në lidhje me 

vlerësimin doganor të mallrave, klasifikimin tarifor të mallrave. 

Situata : 

 

Nga auditimi u konstatua se rezultojnë të deklaruara mallra në kreun *2704* dhe 

*2701* të natyrës “Koks Qymyri për lëndë djegëse”  me kod  produkti energjitik 

E 201 dhe “Qymyr për lëndë djegëse” me kod produkti energjitik E 203 të cilat 

sipas shpjegimeve të nenit 50 dhe 51 të Ligjit nr. 61/2012 për Akcizat në RSH 

janë artikuj "Produkte Energjitike". Konstatohet se këto mallra janë deklaruar si 

mallra me destinacion për përdorim si lëndë djegëse por nuk janë të përfshira si të 

tilla në Listën e Mallrave trajtuar në Aneksin e Shtojcës 2 (bashkëlidhur ligjit 

61/2012) ku trajtohen kategoritë e mallrave që duhet të paguajnë Taksë 

Kombëtare Akcize. Konstatohet se nga administrata doganore nuk është ndjekur 

destinacioni i përdorimit të këtyre produkteve energjitike. Gjithashtu konstatohet 

se, në krahasim dhe ndryshim me artikullin *Koks Nafte* i përcaktuar si kategori 

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, artikujt “Koks Qymyri për 

lëndë djegëse” dhe “Qymyr për lëndë djegëse” edhe pse janë produkte energjitike 

sipas shpjegimeve të ligjit nr. 61/2012 për “Akcizat në RSH” dhe përdoren si 

lëndë djegëse, nuk rezultojnë të trajtohen me taksë kombëtare akcize. Gjithashtu, 

nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave nëpërmjet Drejtorisë se 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 kryera 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 për mallrat “Koks Qymyri për lëndë djegëse” dhe “Qymyr për lëndë 

djegëse”, trajtuar më sipër të cilat do të kishin sjelle efekte pozitive ne të ardhurat 

doganore nëse do te ishin trajtuar me shkalle akcize në nivelin 2 lek/kg, trajtuar në 

këtë Raport Auditimi . 
Kriteri : 

 

Neni 50 i ligjit nr. 61/2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë” dhe lista 

e mallrave trajtuar në Aneksin e Shtojcës 2 (bashkelidhur ligjit 61/2012 

Ndikimi/Efekti: 

Konstatohet se do te kishim nje efekt financiar pozitiv ne të ardhurat doganore 

nese artikulli “Koks Qymyri për lëndë djegëse” dhe “Qymyr për lëndë 

djegëse”, do të ishin përfshire si produkte energjitike me shkalle akcize në 

nivelin 2 lek/kg për periudhën nga data 01.01.2021 deri në datën 31.12.2021. 

Rëndësia: I larte 

Rekomandimi: 

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave në bashkëpunim me Ministrinë e Financave 

dhe Ekonomisë të marri masa për përfshirjen e artikujve “Koks Qymyri për lëndë 

djegëse” dhe “Qymyr për lëndë djegëse” në listën e Shtojcës nr. 2 bashkëlidhur 

lidhur Ligjit nr. 61/2012 për Akcizat në RSH, për pagesë të taksës kombëtare 
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akcize sipas nivelit 2 lek/kg.  

 

Titulli i  

Gjetjes  

Auditimi i dokumentacionit bashkëlidhur praktikave doganore Imp.4 në lidhje me 

vlerësimin doganor të mallrave, klasifikimin tarifor të mallrave. 

Situata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nga auditimi me zgjedhje dhe në bazë rrisku i dokumentacionit bashkëlidhur 

praktikave              doganore rezultoi se për disa subjekte vlerat e artikujve të importuar 

janë deklaruar dhe trajtuar me transaksion edhe pse dokumentacioni 

bashkëlidhur nuk i plotëson kushtet për tu trajtuar me transaksion; i njëjti 

subjekt për të njëjtin artikull të importuar në shumë raste është rivlerësuar 

artikulli për raste të tjera jo; deklarime të çmimeve të produkteve të gatshme 

nën çmimin e lëndës së parë; trajtimi i mallrave të përdorur me transaksion 

nën çmimin e lëndës së parë, duke kryer veprime jo në përputhje të kërkesave 

të pikës 5.4 të Sesionit I të Udhëzimit nr.25, datë 30.11.2007 të Ministrit të 

Financave “Mbi procedurat e shqyrtimit të vlerës doganore”, ndryshuar me 

kërkesat e pikës 6, 7, 8, 10 dhe 11 të Udhëzimit nr. 3 datë 23.01.2018 të 

Ministrit të Financave dhe Ekonomisë “Për vlerësimin e mallrave për qëllime 

doganore”, Ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës 

së Shqipërisë si dhe për mallra të importuar nga NEU trajtimi i tyre është bërë 

me transaksion në momentin e hedhjes për qarkullim të lirë, të gjitha këto, jo 

në përputhje me kërkesat e legjislacionit doganor. Gjithashtu rezultoi se nga 

shqyrtimi i dokumentacionit bashkëlidhur praktikave doganore imp 4, të 

artikujve të deklaruar në kodet përkatëse tarifore të NM të mallrave ne RSH 

rezultoi se nga agjencitë doganore janë keqklasifikuar mallra në kodin tarifor, 

(në kuadratin 31 dhe 33 të DAV), me pasojë: shmangien e detyrimeve 

doganore; shmangien e taksës së ambalazhit (TAM), si dhe shmangien e 

detyrimeve doganore të akcizës sipas ligjin nr. 9975 datë 28.07.2008 “Për 

Taksat Kombëtare, ligji nr. 61/2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë. 

Kriteri : 

 

Neni: 67, pika 1, gërma “d/i”; 70, pika 2, gërma “a” të ligjit nr. 102/2014, 

datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, Sesioni I, II dhe 

III, i ndryshuar, me pikën 6, 7, 8, 10, 11 dhe 17 të Udhëzimit nr. 3 datë 

23.01.2018 të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë “Për vlerësimin e 

mallrave për qëllime doganore”, shkresa nr. 779 prot DPD datë 16.01.2013 

“Mbi rishikimin e disa Indikatorëve shtesë në vlerësimin doganor të mallrave 

me origjinë nga vendet jashtë BE”, Ligjin nr. 9975 datë 28.07.2008 “Për 

Taksat Kombëtare, Ligji nr. 61/2012 “Për Akcizat në Republikën e 

Shqipërisë. 

Ndikimi/Efekti: 

Konstatohet efekt financiar i munguar nga të ardhura të munguara në buxhetin e 

shtetit në formën e detyrimit doganor dhe gjobës doganore në shumën të 

ardhura doganore të rillogaritur në shumën 182,290,466 leke (detyrim dhe 

penalitet) për periudhën nga data 01.01.2021 deri në datën 31.12.2021. 

Rëndësia: I larte 

Rekomandimi: Dega Doganore Durrës të bashkërendoje me Drejtorinë e Përgjithshme të 

Doganave dhe të ndjekë të gjitha rrugët ligjore me qëllim analizimin dhe 

nxjerrjen e vendimeve administrative për kontabilizimin dhe më pas arkëtimin e 

detyrimeve doganore në shumën 182,290,466 lekë (detyrim dhe penalitet) për 

periudhën nga data 01.01.2021 deri në datën 31.12.2021 që lidhen me 

rillogaritje pagesash detyrime doganore në import për të cilat nuk është vepruar 

në përputhje  me kuadrin ligjor dhe rregullator përkatës.  
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Titulli i  

Gjetjes  

Auditimi i dokumentacionit bashkëlidhur praktikave doganore Imp.4 në lidhje me 

vlerësimin doganor të mallrave, klasifikimin tarifor të mallrave. 

Situata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nga auditimi u konstatua se, për subjektet tregtare për të cilat janë rekomanduar 

rivlerësime të detyrimeve doganore nga Kontrolli i Lartë i Shtetit për importe 

doganore të konstatuara nën vlerën e lëndës së parë të përdorur në procesin e 

prodhimit për artikuj të deklaruar në kapitullin 69 të natyrës membrana 

bitumonoze transaksionet tregtare të të cilave bien ndesh me kriteret e 

përcaktuara sipas pikës 7 “Profilizimi i Riskut”, pikës 11 ”Përdorimi i 

Database-it” dhe pikës 14 të Udhëzimit nr. 3, datë 23.1.2018 “Për Vlerësimin e 

Mallrave Për Qëllime Doganore” pa profilizim risku nga administrata doganore 

në kushtet kur ekziston një ndryshim i dukshëm midis çmimit të deklaruar me 

çmimet nga publikime në tregje të ndryshme dhe  vlera e produktit 

përfundimtar,  rezulton më e ulët se vlera e lëndës së parë me të cilën është 

prodhuar malli të importuara nga vende  Italia, Gjermania dhe Spanja, vende të 

Komunitetit Europian dhe vende që kanë Marrëveshje Reciproke Bashkëpunimi 

dhe Asistence Doganore me Shqipërinë, nuk janë kryer verifikime doganore 

pranë Autoriteteve Doganore Homologe. Gjithashtu në vijim për praktikat 

doganore nën juridiksion auditimi nga Autoriteti Doganor Durrës nuk është 

kërkuar verifikim doganor pranë selive të kompanive lëvruese ose eksportuese 

për importe të operatorëve tregtare të trajtuar në këtë Raport Përfundimtar 

Auditimi, bazuar në nenin 1 deri 23 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 të Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës të Italisë” dhe vendimit nr. 

331 datë 09.07.1993 “Miratimin e Marrëveshjes së Asistencës Administrative 

ndërmjet Qeverisë së Republikës të Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës të 

Greqisë për Asistencën Doganore”. Nga analizimi i te dhënave të Database-i 

Kombëtar te Vlerësimit për artikullin “membrane bituminoze” rezultojnë sasira 

të konsiderueshme, me peshë të konsiderueshme dhe në sasira ndikuese gjatë 

deklarimit të artikullit “membrane bituminoze” në nivele çmimi nga 0.5 EU/m2 

deri 0.8 EU/m2 nga te gjithë operatoret që importojnë sasira të mëdha të këtij 

artikulli ose që variojnë nga niveli 0.2 USD/kg deri ne nivelin 0.5USD/kg. 

Kriteri : 

 

Pika7 “Profilizimi i Riskut”, pikës 11 ”Përdorimi i Database-it” dhe pikës 14 

të Udhëzimit nr. 3, datë 23.1.2018 “Për Vlerësimin e Mallrave Për Qëllime 

Doganore” ; Neni 1 deri 23 i 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 të Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës të Italisë” dhe vendimit 

nr. 331 datë 09.07.1993 “Miratimin e Marrëveshjes së Asistencës 

Administrative ndërmjet Qeverisë së Republikës të Shqipërisë dhe Qeverisë së 

Republikës të Greqisë për Asistencën Doganore”. 

Shkaku 

Mos zbatimi nga ana e personelit i pikës 7 “Profilizimi i Riskut”, pikës 11 

”Përdorimi i Database-it” dhe pikës 14 të Udhëzimit nr. 3, datë 23.1.2018 

“Për Vlerësimin e Mallrave Për Qëllime Doganore” 

Ndikimi/Efekti: Krijimi efekteve financiare ne buxhetin e shtetit 

Rëndësia: I larte 
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Rekomandimi: Dega Doganore Durrës në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të 

Doganave të marrë masa të verifikojnë faturat e subjekteve në importin e 

artikullit membranë bituminoze të deklaruar në kapitullin 69 të nomenklaturës 

mallrave sipas praktikave doganore të vitit 2021 si dhe të kryejë veprime 

verifikuese pranë tyre për çmimet e këtij artikulli. 

 

Trajtime të Observacioneve: 

Në lidhje me gjetjet dhe konstatimet e trajtuara në Projekt Raportin e Auditimit dërguar me 

shkresën nr. 16/17 prot tonën KLSH dhe nr. 615/40 prot Dega Doganore Durrës datë 10.06.2022 

subjekti i audituar ka bërë komente dhe shpjegime me shkresën nr. 615/52 datë 08.07.2022 dhe tonën 

KLSH nr. 16/21, datë 12.07.2022 dhe me konkretisht : 

Me shkresën nr. 9483 prot Dega Doganore Durres date 27.06.2022 subjekti Dega Doganore Durrës 

dhe subjekti “B” konkludon në faktin dhe pretendon se malli i importuar në praktikat doganore nr. R 

46735 date 26.04.2021 dhe R 150591 date 13.12.2021, R 73336 datë 23.06.2021 eshte konform 

deklarimit, dhe malli ne rastin e importit të një vinçi dhe një kabine elektrike është i përzier me 

materiale beton arme ( veshja e jashtme e kabinës elektrike dhe pllaka per ruajtjen e balancës së 

vinçit si dhe volumi i depozitës metalike është më i madh se 100.000 m3. Nga grupi auditues u ri 

kryhen verifikime ne dokumentacionin tregtar të paraqitur si dhe në dhënat nga sistemi Asicuda 

Ëord dhe u arrit në konkluzionin që të merret në konsideratë dhë të trajtohet në materialin e raportit 

përfundimtar të auditimit. 

Me shkresën nr. 16/23 prot Dega Doganore Durres date 23.06.2022 subjekti Dega Doganore Durrës 

dhe subjekti “K” pretendon se dokumentacioni tregtar i paraqitur është i plotë dhe pa mangësi dhe 

transaksioni i kryer është real dhe nga Dega Doganore Durrës është krijuar që në vitin 2014 dosjen 

e Vlerësimit Doganor me nr. prot 14527 prot DDDurres datë 12.12.2014 për këtë operator ekonomik 

në praktikat respektive disponohen Deklarate Eksporti nga EU, Dokument CMR, Fature Malli sipas 

kushtit preferencial MSABE, dokument Packing List, Dokument Transporti se bashku me Fature 

Tatimore, Dokument Transporti, Proforma Invoice si dhe pagesa bankare. Qendrimi i grupit 

auditues konkludon në faktin që nisur nga dokumentacioni tregetar i paraqitur, historiku i rregullt i 

këtij subjekti auditues, zëri jo i ndjeshëm dhe mungesa e transaksioneve identike dhe te ngjashme per 

kete artikull te merret ne konsiderate dhe te trajtohet ne raportin përfundimtar te auditimit. 

Me shkresën nr. 10045 prot Dega Doganore Durres date 05.07.2022 subjekti Dega Doganore 

Durrës dhe subjekti “K” pretendon se dokumentacioni tregtar i paraqitur është i plotë dhe pa 

mangësi dhe transaksioni i kryer është real dhe nga Dega Doganore Durrës është krijuar që në vitin 

2014 dosjen e Vlerësimit Doganor me nr. prot 14527 prot DDDurres datë 12.12.2014 për këtë 

operator ekonomik në praktikat respektive disponohen Deklarate Eksporti nga EU, Dokument CMR, 

Fature Malli sipas kushtit preferencial MSABE, dokument Packing List, Dokument Transporti se 

bashku me Fature Tatimore, Dokument Transporti, Proforma Invoice si dhe pagesa bankare. 

Qendrimi i grupit auditues konkludon në faktin që nisur nga dokumentacioni tregetar i paraqitur, 

historiku i rregullt i këtij subjekti auditues, zëri jo i ndjeshëm dhe mungesa e transaksioneve identike 

dhe te ngjashme per kete artikull te merret ne konsiderate dhe te trajtohet ne raportin përfundimtar 

te auditimit. 

Me shkresën nr. 16/20 prot Dega Doganore Durres date 21.06.2022 subjekti Dega Doganore Durrës 

dhe subjekti “K” pretendon se artikulli PE Tarpaulin  bazuar ne direktivën e miratuar nga KE me 

nr. 1218/1999 datë 14.06.1999 klasifikohet në kodin tarifor 39269097 me tarife doganor 0%.Grupi 

auditues konkludon pas analizës së fakteve dhe provave dhe arësyetimeve të trajtuara që të merret në 

konsideratë dhe të reflektohet në raportin përfundimtar të auditimit 

Në lidhje me pretendimet e paraqitura per rivlerësimin e artikullit “fare qepe” për praktika 

doganore për importe të kryera nga Hollanda pas ri analizimit të fakteve të paraqitura që lidhen me 
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vendin e prodhuesit të këtij artikulli, sezonin dhe kohën e blerjes së mallit që lidhen me periudhën e 

mbjelljes grupi auditues arrin në konkluzionin që të merret në konsideratë dhe të reflektohet në 

materialin e raportit përfundimtar të auditimit 

Me shkresën nr. 11616 prot Dega Doganore Durres date 17.06.2022 subjekti Dega Doganore 

Durrës dhe subjekti “I.L” argumentojnë se mallrat e importuar ne praktikat doganore janë vajra 

sintetike dhe nuk trajtohen nga ligji i akcizës sipas kodeve specifike te përshkruar në këtë ligj. Në 

lidhje me mallrat e mësipërme dhe ato të trajtuar me pare ne ProjekRaportin e auditimit per 

artikullin A. B te trajtuar ne praktikat doganore respektive grupi auditues merr ne konsiderate te 

plote observacionin dhe reflektohet ne materialin përfundimtar te Raportit te Auditimit pasi 

destinacioni dhe përdorimi i këtij artikulli nuk si mbushës ose zëvendësues i produkteve te tjera 

energjitike si dhe ky produkt nuk përfshihet si artikull ne Listen e Shtojces se Akcizes ne RSH pasi 

klasifikohet ne kapitullin 32 ne ndryshim nga mallrat produkete energjitike qe klasifikohen ne 

kapitullin 34 te NM te RSH. 

Me shkresën nr. 615/51 prot Dega Doganore Durres date 08.07.2022 konstatohet se pretendimi i 

subjektit auditues dhe konkretisht z M. T konkludon ne faktin qe detyra funksionale e përgjegjësit te 

turnit është dhënia e \urdhër çlirimit pasi praktika doganore merr numrin serial *M* dhe *P*. Grupi 

auditues vlerëson ketë fakt dhe merr ne konsiderate rastet e përgjegjësisë kur janë konstatuar te 

ardhura te munguara kur praktikat doganore janë ne profil te kuq për kontroll natyre malli dhe 

klasifikim tarifor ose pagese detyrime akcize te munguar gjate praktikave doganore respektive te 

trajtuara ne materialin e Raportit te Auditimit. 

Me shkresën nr. 16/22 prot DDDurrës date 22.07.2022 konstatohet se subjekti M-E me nipt J  ka 

paraqitur kundërshtimet dhe observacionet e veta në lidhje me rezultatet e lëna në ngarkim të kësaj 

kompanie në lidhje me artikullin membrane bitumonze 

Nga subjekti pretendohet se ; 

1-Kompania M-E eshte nje kompani me nje marrëdhënie tepër korrekte me administratën tatimore 

dhe doganore dhe nuk rezulton debitor ne asnjë rast prej nje periudhe mbi 10 vjeçare 

2-Kompania M-E zotëron eskluzivitete te importimit te mallit membrane nga kompani prodhuese me 

seli ne Itali dhe Gjermani si I , E-F, S, GS, H.I, I. I, M. S, V. Z, P. B. 

2-Kompania pretendon që gjatë gjithë përiudhës nuk i është nderhyrë në asnjë rast në vlerën e mallit 

nga Drejtoria e Vlerës pranë DPD-se. 

3-Kompania sqaron dhe pranon që ka pasur një rritje të vlerës fillestare te burses se artikullit bitum. 

4-Kompania pretendon dhe sqaron që të gjitha mallrat e importuara nga këto kompani prodhuese 

janë me origjine te Komunitetit Europian pra me origjine prefernciale MSABE dhe nga administrata 

doganore mund te kryehn ne cdo rast verifikime te thelluara pranë Administrates Doganore te Italisë 

dhe Gjermanisë bazuar edhe ne Marrëveshjet e Stabilizim Asocimit sipas ligjit nr. 9950 date 

27.07.2006 dhe sipas VKM nr. 8555 date 22.12.1999 per Ratifikimin e Marreveshjes dhe Asistencës 

Administrative per shkeljet doganore midis Republikës se Shqipërisë dhe Republikës se Italisë. 

5-Kompania pretendon që mallrat e importuara per te cilat kane rezultuar rillogaritje te detyrime 

doganore janë te nje cilësie te dyte dhe te trete dhe janë mallra që marrin nje përdorim te shpejte 

tregtar dhe konsumi. 

6-Kompania pretendon që malli membrane bituminoze qe importon në vlerat mbi 1 EU/m2 deri ne 

1.8Eu/m2  ose nga 0.6 EU/kg deri ne 1,5 EU/kg eshte nje artikull i nje cilësie te larte dhe per këto 

artikuj dhe kete fashe produkti nga audituesit e KLSh nuk janë llogaritur detyrime doganore, pra nga 

audituesit eshte prekur dhe janë llogaritur rivlerësime malli vetëm per pjesën e mallit membrane 

bituminoze qe eshte e nje cilësie te dyte dhe te trete dhe që ka skadence te shpejte dhe konsum te 

afërt. 

6-Kompania pretendon se te gjitha transaksionet kryera prej saj janë tërësisht reale, cdo ngarkese 

malli paguhet me pagesa bankare paraprake te cilat janë bashkëlidhur cdo praktike shoqëruar me 
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Deklarate Eksporti nga EU, Dokument CMR, Fature Malli sipas kushtit preferencial MSABE, 

dokument Packing List, Dokument Transporti se bashku me Fature Tatimore, Dokument Transporti, 

Proforma Invoice, Kontrata Malli dhe te tjera dokumente tregtare. 

7-Kompania pretendon se garanton me cdo mjet dhe forme te gjithë borxhin doganor që mund te 

linde pas ardhjes se verifikimeve doganore nga Italia dhe Gjermani si vende ku kompania ka kryer 

importin e mallit membrane bitumonize. 

8-Bashkelidhur observacionit të dërguar në KLSH subjekti ka paraqitur edhe kopje te kontratave te 

lidhura per vitin 2021 me kompanitë prodhuese duke vendose ne dispozicion edhe pagesat bankare, 

fatura malli ku detajohet edhe malli i cilësisë se dyte dhe te trete ne nivelin 05,Eu/m2 deri 0.8EU/m2 

dhe malli i cilësisë se pare nga niveli 0.9 Eu/m2 deri 1.8Eu/m2 

Qëndrimi i grupit auditues për ketë rast konkludon sa më poshtë vijon : 

Pika 11. i nr. Udhëzimit Nr. 3, Datë 23.1.2018 “Për Vlerësimin e Mallrave Për Qëllime Doganore” 

përcakton se  gjate procesit te vlerësimit doganor te mallrave duhet te ndiqet edhe metoda e 

“Përdorimi i “Database-it të vlerësimit” Database-i Kombëtar i Vlerësimit është një instrument 

funksional në procedurën e analizës së riskut dhe vlerësimit doganor. Të dhënat e këtij database-i 

përmbajnë vlera ose çmime të pranuara 1 Struktura e posaçme është Njësia Qendrore e Vlerësimit. 

Fletorja Zyrtare Viti 2018 – Numri 7 Faqe|145 nga autoritetet doganore gjatë procesit të 

zhdoganimit. Kur ekzistojnë dyshime të arsyeshme procedohet sipas pikës 10 (c). Këto të dhëna 

mund të shfrytëzohen edhe nga struktura të tjera të kontrollit dhe monitorimit të vlerës doganore, 

nëpërmjet sistemit elektronik. Ky instrument mbështetet në rekomandimet dhe udhëzimet e 

Organizatës Botërore të Doganave” 

Nga analizimi i te dhënave të Database-i Kombëtar i Vlerësimit për ketë artikull rezultojnë sasira të 

konsiderueshme deklarimi të artikullit “membrane bituminoze” në nivele çmimi nga 0.5 EU/m2 deri 

0.8 EU/m2 nga te gjithë operatoret që importojnë sasira te mëdha te këtij artikulli. 

Pika 14 e  Udhëzimit nr. 3, Datë 23.1.2018 “Për Vlerësimin e Mallrave Për Qëllime Doganore” 

përcakton se  gjate procesit te vlerësimit doganor te mallrave duhet te ndiqet edhe metoda e 

Verifikimit doganor të mallrave.  

Pika  14 percakton se : “Kur për vlerën e deklaruar ka dyshime të arsyeshme, autoritetet doganore 

mund t’i dërgojnë praktikën e plotë për verifikim pranë Departamentit Operativ Hetimor për 

verifikime të thelluara, të mëtejshme, brenda dhe jashtë vendit. Për çdo rast, autoritetet doganore 

duhet të argumentojnë dyshimet dhe korrespondencën përkatëse me subjektin, shoqëruar me 

vlerësimin doganor. Nëse pas verifikimeve të kryera rezultojnë parregullsi, Departamenti Operativ 

Hetimor me strukturat e tij ose në bashkëpunim, mbështetur në dispozitat ligjore, vijon punën për 

rikuperimin e borxhit të krijuar dhe rregullimin e situatës, duke përfshirë marrjen e të gjitha masave 

përkatëse dhe penalizmit për kundërvajtjet administrative ose penale. Gjithashtu, për këto raste vihet 

në dijeni edhe departamenti teknik” 

Konstatohet se nga Autoriteti Doganor Durrës nuk është kërkuar verifikim doganor pranë selive të 

kompanive lëvruese për mallra të natyrës “membrane bituminoze” të deklaruar jashtë kushtit 

preferencial MSABE për kompanitë eksportuese sa më poshtë vijon: I, E-F, S, G S, H-I, I. I, M. S, V. 

Z, P.B në praktikat doganore nën juridiksion auditimi si dhe njëkohësisht garantimi në përputhje me 

legjislacionin doganor për pjesën e borxhit që mund të lindë nga rezultatet e verifikimit doganor në 

përputhje me garantimin e pjesës së detyrimit doganor të munguar dhe që mund të rilindë në rast të 

ardhjes së përgjigjeve negative nga Autoritetet Doganore Homologe Italisë dhe Autoritete të tjera 

homologe bazuar në nenin bazuar në përcaktimet e nenit 72 pika 1/a dhe nenit 84-90 të ligjit 

nr.102/2014 datë 31.07.2014 “Kodi i Ri Doganor në RSH” i ndryshuar Kreu II “Garancia për të 

mbuluar një borxh doganor me detyrime të importit të pezulluara” për praktika të cituara në 

Raportin Përfundimtar të Auditimit.  

Nga Dega Doganore Durrës dhe Drejtoria e Përgjithshme e Doganave për subjektin “M-E” të 
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kërkohet ndjekja e arkëtimit të detyrimeve doganore të rekomanduara në këtë raport përfundimtar 

auditimit duke ndjekur edhe procedurat e verifikimit doganor pranë kompanive eksportuese sa më 

poshtë vijon si I, E-F, S, G. S, H.I, I. I, M. S, V.Z, P. B. G në praktikat doganore nën juridiksion 

auditimi në vazhdimësi si dhe të kërkohet garantimi i menjëhershëm i borxhit doganor që mund të 

lindë deri në përfundim të plotë të hetimit dhe verifikimit të të gjithë transaksioneve të kryera midis 

kompanive importuese dhe kompanive lëvruese ose eksportuese për detyrime doganore që mund të 

rilindin në rast të ardhjes së përgjigjeve negative nga Autoritetet Doganore Homologe Italiane 

bazuar në përcaktimet e nenit 77 pika 1/a dhe nenit 84-90 të ligjit nr.102/2014 datë 31.07.2014 

“Kodi i Ri Doganor në RSH” i ndryshuar, për deklarime doganore të periudhës 01.01.2021-

01.10.2021 deri në përfundim të hetimit që do të kryhet nga Administrata Doganore Shqiptare pranë 

selive të kompanive pritëse të mallit të cilësuara në këtë Raport Përfundimtar Auditimi. 

Me shkresën nr. 11/415 prot DPD date 07.07.2022 dhe nr. 615/49 datë 07.07.2022 konstatohet se 

Drejtoria e Kontrolleve Pas Zhdoganimit ka observacionin në lidhje me gjetjet dhe konstatimet e 

trajtuara në Projekt Raportin e Auditimit dërguar më shkresën nr 16/17 prot datë 08.06.2022 

Pretendimet e subjektit : 

1-Në observacion subjekti pretendon se nuk janë trajtuar në mënyrë të detajuar dhe specifikuar qartë 

përgjegjësitë personale të personave të prekur të cilat janë nëpunës të kësaj drejtorie. 

Sqarimi i grupit auditues 

Në lidhje me këtë pretendim grupi auditues sqaron se në fazën e mbajtjes së aktit të konstatimit në 

terren në Degen Doganore Durrës dhe në fazën e mbajtjes së Projekt Raportit të Auditimit janë 

përcaktuar qartë sipas neneve dhe pikave respektive të Rregullores së Brendshme te Degëve 

Doganore sipas Urdhërit nr. 146 datë 07.05.2018. 

2- Në observacion subjekti pretendon se nuk janë trajtuar në mënyrë të detajuar hapat dhe nenet 

respektive që lidhen me metodat e vlerësimit doganor të mallrave të cilat janë trajtuar në Projekt 

Raportin e Auditimit duke identifikuar nenin 70 “Metoda dytësore per vlerësimin doganor”duke mos 

marre ne konsiderate sipas rradhe metodologjinë e vlerësimit sipas neneve 66 deri 70 te Kodit 

Doganor. 

Sqarimi i grupit auditues 

Ne lidhje me kete pretendim grupi auditues sqaron se eshte përcaktuar e qarte baza ligjore si dhe 

hapat e pretenduar që duhet te kishte ndjekur administrata doganore gjate procesit te vlerësimit 

doganor duke marrë në referim nenet 66 deri 70 te Kodit Doganor 

Pretendimi i subjektit auditues 

Në observacion subjekti pretendon se  

a-mungon arsyetimi referuar cdo praktike doganore duke mos saktësuar metodën e përdorur gjatë 

procesit të vlerësimit doganor,  

b-nuk janë marrë në konsideratë informacionet e marra nga subjektet deklarues bazuar në 

Udhëzimin nr.5 date 26.01.2018 “Mbi procedurat e SVQ-se dhe SKAO” 

c-rillogaritja e detyrimeve doganore është bërë sipas çmimeve të artikujve te ngjashëm te viteve te 

kaluara 

d-pretendohet se lidhur me rastet e konsideruara me keqklasifikim kontrolli kryhet vetëm bazuar ne 

dokumentacionin shoqërues brenda 5 ditëve si dhe pretendohet se nuk kryhen kontrolle te detajuara 

malli ne ambientet e operatorit ekonomik 

Sqarimi i grupit auditues 

Grupi auditues sqaron se pretendimet e paraqitura nuk qëndrojnë, për cdo praktikë doganore për te 

cilat është rekomanduar një vlerësim doganor ose janë trajtuar keq klasifikime tarifore është 

shprehur e qartë baza ligjore dhe janë kryer të sakta llogaritjet e detyrimit doganor te munguar te 

rekomanduar dhe në asnjë rast nuk është kryer llogaritja e detyrimit doganor mbi bazën e praktikave 

doganore te viteve te kaluara. 
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Pretendimi i subjektit 

Subjekti pretendon se rivlerësimi doganor i artikullit ‘Fare qepe” nuk është i argumentuar për 

praktika doganore për importe të kryera nga Hollanda  

Qëndrimi i grupit auditues 

Pas ri analizimit të fakteve të paraqitura që lidhen me vendin e prodhuesit të këtij artikulli, sezonin 

dhe kohën e blerjes së mallit që lidhen me periudhën e mbjelljes grupi auditues arrin në konkluzionin 

që të merret në konsideratë dhe të reflektohet në materialin e raportit përfundimtar të auditimit. 

Pretendimi i subjektit  

Vlerësimi doganor për mallin ‘’përgatitje guzhine” te deklaruar ne kapitullin 21 te importuar nga 

subjekti E-S” eshte kryer ne disa praktika doganor me nr R 34615 date 28.03.2021 dhe R 69874 date 

16.06.2021 eshte kryer ne nivelin 1.6 euro/kg dhe nga Dega Doganore Durres eshte rrezuar 

vlerësimi doganor sipas Vendimit Administrativ nr. 781 te vitit 2021.  

Sqarimi i grupit auditues 

Nga grupi auditues janë trajtuar praktika doganore me nr R81593, R5628, R111835, R 99056, R 

33135, R 90489 dhe R 24792 te vitit 2021 dhe te tjera praktika doganore te cilat nuk përkojnë me 

praktikat doganore te trajtuara me pare nga Drejtoria e Kontrollit Pas Zhdoganimit per te cilat 

eshte nxjerre vendimi administrativ nr .781 per subjektin E-S me nipt K. 

Pretendimi i subjektit 

Subjekti i audituar pretendon se vlerësimi doganor per mallra te kapitullit *28* per mallin 

“detergjente, solucion tualeti, sapun i lëngshëm” per mallra te kapitullit *69*, per mallra te 

kapitullit *39*, për mallra të kapitullit *48* , për mallra të kapitullit *64* nuk qëndron pasi 

dokumentacioni ligjor i dorëzuar nga subjekti eshte i plote , i rregullt duke pretenduar konkretisht 

per pranimin e transaksionit per praktiken nr R 64035 date 04.06.2021 ne kapitullin 64, per importet 

e artikujve plastike per subjektin “P. B, per subjektin “M”, per subjektin “A’ duke pretenduar 

pranimi i transaksionit eshte i justifikuar. 

Sqarimi i grupit auditues 

Grupi auditues arrin ne konkluzionin që këto pretendime mos te merren në konsideratë dhe mos të 

reflektohen në Raportin Përfundimtar të Auditimit pasi shqyrtimi i praktikave doganore ka qënë i 

detajuar, rast pas rasti dhe tërësisht i bazuar në Udhëzimin përkatës dhe Kodin Doganor ne fuqi. 

Pretendimi i subjektit 

Ne lidhje me vleresimin doganor të mallrave te deklaruar te kapitullit 84, 85, dhe 87 te natyrës 

“Koke tërheqëse, kamionë,autobetoniere, vinç, rimorkio, dhe makineri dhe pajisje’ subjekti audituar 

pretendon se vlerësimi alternativ prej 0.7 euro/kg eshte i pabazuar dhe ne kundërshtim me 

legjislacionin ne fuqi 

Sqarimi i grupit auditues 

Grupi auditues gjykon që ky pretendim nuk merret ne konsiderate dhe nuk trajtohet ne raportin 

përfundimtar te auditimit pasi prej nje periudhe mbi 5 vjeçare ne degët doganore Durres, Tiranë, 

dhe ne dege te tjera doganore mallrat e natyrës “Koke tërheqëse, kamionë,autobetoniere, vinç, 

rimorkio, dhe makineri dhe pajisje’ gjate procesit te vlerësimit doganor trajtohen me nje vlere jo me 

pak 0.7 euro/kg fakt ky i patjetërsueshëm dhe i provueshëm nga databasi i te dhënave te vlerësimit 

doganor per periudhën e vitit 2021 dhe periudha te tjera te viteve te kaluara. 

Merret ne konsiderate dhe reflektohet rivlerësimi i bere per praktiken doganore nr. R .4490 date 

17.01.2021 per artikullin raft metalik i përdorur, Nuk merren në konsideratë pretendimet e trajtuara 

për praktikat doganore ku janë importuar mallra te kapitullit 73 te trajtuara ng grupi auditues si 

mallra te gatshëm te prodhuar nen çmimin e lendes se pare baze te futur ne prodhim 

Pretendimi i subjektit  

Subjekti i audituar Drejtoria e Kontrollit Pas Zhdoganimit arsyeton se rivlerësimi i artikullit 

membrane bituminoze eshte jo i sakte dhe i pabazuar duke pretenduar nje sere argumentesh. 
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Sqarimi i grupit auditues 

Qëndrimi i grupit auditues për ketë rast konkludon sa më poshtë vijon : 

Pika 11. i nr. Udhëzimit Nr. 3, Datë 23.1.2018 “Për Vlerësimin e Mallrave Për Qëllime Doganore” 

përcakton se  gjate procesit te vlerësimit doganor te mallrave duhet te ndiqet edhe metoda e 

“Përdorimi i “Database-it të vlerësimit” Database-i Kombëtar i Vlerësimit është një instrument 

funksional në procedurën e analizës së riskut dhe vlerësimit doganor. Të dhënat e këtij database-i 

përmbajnë vlera ose çmime të pranuara 1 Struktura e posaçme është Njësia Qendrore e Vlerësimit. 

Fletorja Zyrtare Viti 2018 – Numri 7 Faqe|145 nga autoritetet doganore gjatë procesit të 

zhdoganimit. Kur ekzistojnë dyshime të arsyeshme procedohet sipas pikës 10 (c). Këto të dhëna 

mund të shfrytëzohen edhe nga struktura të tjera të kontrollit dhe monitorimit të vlerës doganore, 

nëpërmjet sistemit elektronik. Ky instrument mbështetet në rekomandimet dhe udhëzimet e 

Organizatës Botërore të Doganave” 

Nga analizimi i te dhënave të Database-i Kombëtar i Vlerësimit për ketë artikull rezultojnë sasira të 

konsiderueshme deklarimi të artikullit “membrane bituminoze” në nivele çmimi nga 0.5 EU/m2 deri 

0.8 EU/m2 nga te gjithë operatoret që importojnë sasira te mëdha te këtij artikulli. 

Pika 14 e  Udhëzimit nr. 3, Datë 23.1.2018 “Për Vlerësimin e Mallrave Për Qëllime Doganore” 

përcakton se  gjate procesit te vlerësimit doganor te mallrave duhet te ndiqet edhe metoda e 

Verifikimit doganor të mallrave. Pika  14 percakton se : “Kur për vlerën e deklaruar ka dyshime të 

arsyeshme, autoritetet doganore mund t’i dërgojnë praktikën e plotë për verifikim pranë 

Departamentit Operativ Hetimor për verifikime të thelluara, të mëtejshme, brenda dhe jashtë vendit. 

Për çdo rast, autoritetet doganore duhet të argumentojnë dyshimet dhe korrespondencën përkatëse 

me subjektin, shoqëruar me vlerësimin doganor. Nëse pas verifikimeve të kryera rezultojnë 

parregullsi, Departamenti Operativ Hetimor me strukturat e tij ose në bashkëpunim, mbështetur në 

dispozitat ligjore, vijon punën për rikuperimin e borxhit të krijuar dhe rregullimin e situatës, duke 

përfshirë marrjen e të gjitha masave përkatëse dhe penalizmit për kundërvajtjet administrative ose 

penale. Gjithashtu, për këto raste vihet në dijeni edhe departamenti teknik” 

Konstatohet se nga Autoriteti Doganor Durrës nuk është kërkuar verifikim doganor pranë selive të 

kompanive lëvruese për mallra të natyrës “membrane bituminoze” të deklaruar jashtë kushtit 

preferencial MSABE për kompanitë eksportuese sa më poshtë vijon: I, E-F, S, G.S, H-I , I. I, M, V. Z, 

P. B në praktikat doganore nën juridiksion auditimi si dhe njëkohësisht garantimi në përputhje me 

legjislacionin doganor për pjesën e borxhit që mund të lindë nga rezultatet e verifikimit doganor në 

përputhje me garantimin e pjesës së detyrimit doganor të munguar dhe që mund të rilindë në rast të 

ardhjes së përgjigjeve negative nga Autoritetet Doganore Homologe Italisë dhe Autoritete të tjera 

homologe bazuar në nenin bazuar në përcaktimet e nenit 72 pika 1/a dhe nenit 84-90 të ligjit 

nr.102/2014 datë 31.07.2014 “Kodi i Ri Doganor në RSH” i ndryshuar Kreu II “Garancia për të 

mbuluar një borxh doganor me detyrime të importit të pezulluara” për praktika të cituara në 

Raportin Përfundimtar të Auditimit.  

Nga Dega Doganore Durrës dhe Drejtoria e Përgjithshme e Doganave për subjektin “M.E” të 

kërkohet ndjekja e arkëtimit të detyrimeve doganore të rekomanduara në këtë raport përfundimtar 

auditimit duke ndjekur edhe procedurat e verifikimit doganor pranë kompanive eksportuese sa më 

poshtë vijon si I, E-F, S, G.P, H-I, I. I, M. S, V. Z, P. B. G në praktikat doganore nën juridiksion 

auditimi në vazhdimësi si dhe të kërkohet garantimi i menjëhershëm i borxhit doganor që mund të 

lindë deri në përfundim të plotë të hetimit dhe verifikimit të të gjithë transaksioneve të kryera midis 

kompanive importuese dhe kompanive lëvruese ose eksportuese për detyrime doganore që mund të 

rilindin në rast të ardhjes së përgjigjeve negative nga Autoritetet Doganore Homologe Italiane 

bazuar në përcaktimet e nenit 77 pika 1/a dhe nenit 84-90 të ligjit nr.102/2014 datë 31.07.2014 

“Kodi i Ri Doganor në RSH” i ndryshuar, për deklarime doganore të periudhës 01.01.2021-

01.10.2021 deri në përfundim të hetimit që do të kryhet nga Administrata Doganore Shqiptare pranë 
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selive të kompanive pritëse të mallit të cilësuara në këtë Raport Përfundimtar Auditimi. 

Pretendimet e subjektit 

Subjekti audituar Drejtori e Kontrollit Pas Zhdoganimit pretendon se konstatimet e grupit auditues 

ne lidhje me mallrat qe duhet te paguajnë akcize nuk qëndron dhe eshte i pabazuar per artikujt 

vernik bituminoz, preparate lubrifikuese dhe produkte energjitike te cilat kane shmangur pagesën e 

akcizës ne shumen 40 lek/kg 

Sqarimet e grupit auditues 

Grupi auditues sqaron se këto pretendime nuk merren ne konsiderate pasi destinacioni i përdorimit 

te këtyre produkteve eshte përdorimi ne mallra me nivel akcize. 

Pretendimet e subjektit  

Subjekti audituar Drejtori e Kontrollit Pas Zhdoganimit pretendon se konstatimet e grupit auditues 

ne lidhje me mallrat e kapitullit 20 nuk qëndrojnë pasi nuk disponohen certifikata te verifikimit te 

llojit te mallit  

Sqarimet e grupit auditues 

Grupi auditues sqaron se konstatimet e grupit auditues janë te bazuara ne shqyrtimin e 

dokumentacionit shoqërues te mallit dhe bazuar ne shpjegimet e NM ne RSH. 

Pretendimet e subjektit 

Subjekti audituar Drejtori e Kontrollit Pas Zhdoganimit pretendon se konstatimet e grupit auditues 

ne lidhje me mallrat e kapitullit 39 ne lidhje me rivlerësime mallrash nen vlerën e çmimit te bursës te 

produktit plastik te përdorur ne prodhim nuk qëndron pasi dokumentacioni shoqërues justifikon 

metodën e transaksionit 

Sqarimet e grupit auditues 

Grupi auditues sqaron se konstatimet e grupit auditues janë te bazuara ne rishqyrtimin e 

dokumentacionit shoqërues te mallit dhe bazuar ne shpjegimet e NM ne RSH dhe ne shpjegimet dhe 

përcaktimet e Udhëzimit nr 3 “Per Shqyrtimin e Vleres Doganore” 

Pretendimet e subjektit 

Subjekti audituar Drejtori e Kontrollit Pas Zhdoganimit pretendon se konstatimet e grupit auditues 

ne lidhje me mallrat e kapitullit 22 per artikullin La Doria ne lidhje me keqklasifikime malli te këtij 

artikulli nuk qëndron dhe eshte i pabazuar  

Sqarimet e grupit auditues 

Grupi auditues sqaron se konstatimet e grupit auditues janë te bazuara ne rishqyrtimin e 

dokumentacionit shoqërues te mallit dhe bazuar ne shpjegimet e NM ne RSH dhe ne shpjegimet dhe 

përcaktimet e Udhëzimit nr 3 “Per Shqyrtimin e Vleres Doganore” pasi : 

Bazuar ne dokumentin e Marreveshjes se Stabilizim Asocimit ky artikull përfiton tarifë bazë 15% ne 

kapitullin 22 dhe tarife doganore efektive baze 0% në rastet kur malli është deklaruar dhe përfiton 

tarife prefernciale MSABE. 

1-Konstatohet gjate administrimit të dokumentacionit tregtar bashkëlidhur praktikave doganore 

respektive se ne Faturat e Mallit dhe Deklaratat e Eksportit nga Komuniteti Europian (BE) per 

subjektet “D”, “H” dhe “V. C. C” dhe Certifikatat e Analizave te Mallit dhe Deklaratat e Eksportit 

nga Komuniteti Europian (BE) per subjektin “E” per rastet e praktikave doganore te meposhteme, 

se kodi i mallit te deklaruar nga subjekti eksportues ose prodhues eshte Kapitulli 20 dhe kreu 2009 

(kodet respektive ne fatura dhe cdo certifikate analize te administruara ne sistemin Asicuda Ëord)  

2-Konstatohet se per deklarime mallrash ne kreun 2009 sipas përcaktimeve te meposhteme te këtij 

kreu përfshihen “Lëngje frutash (përfshire mushtin e rrushit) dhe lëngje zarzavatesh,te 

pafermentuara dhe qe nuk përmbajnë lende alkoolike shtese, nëse përmbajnë sheqer apo lende te 

tjera embelsuese shtese “ mallrat e importuara nga Bashkimi Europian te cilat përfitojnë kushtin 

preferencial MSABE paguajnë ne import ne Republikën e Shqipërisë tarifën doganore baze 15%. 

3-Konstatohet se nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave nga Drejtoria e Analizes e Riskut dhe 
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Monitorimit nuk eshte ndërtuar profil risku per efekt te klasifikimi te gabuar tarifor per artikullin 

“Lëngje Frutash” per deklarime ne kapitullin 22 ku ky artikull përjashtohet nga pagesa e tarifës 

doganore 15% nga periudha 2018 deri ne momentin e auditimit. 

4-Konstatohet nga dokumentacioni shoqërues i mallit përfshire per praktikat e meposhteme se nuk 

rezultojnë mostrime malli te kryera nga Laboratori Kimik Doganor per deklarime mallrash ne 

Kapitullin 22 per mallin “Leng Frutash L. D” për vitin 2021 

5-Konstatohet nga dokumentacioni shoqërues i mallit i subjektit “E” se përmbajtja minimale e 

koncentratit te frutit per produktet e importuara eshte në masën “Frut minimumi 50%” 

6- Konstatohet ne shpjegimet e Notave Shpjeguese te Nomenklatures se Mallrave ne RSH per 

kapitullin 20 se  

a-Shënime pika 6 “Per qëllimet e kreut 2009, shprehja "lëngje, te pafermentuara dhe qe nuk 

përmbajnë alkool shtese" nënkupton lëngjet me nje force alkoolike ndaj volumit (shiko Shënimin 2 te 

Kapitullit 22) jo me tepër se 0,5 % vol” 

b- Shënime Shtese pika 5/B “Lëngjet e frutave me sheqer shtese, me nje vlere Briks qe nuk e kalon 67 

dhe përmban me pak se 50 % ne peshe leng frutash, humbin karakterin e tyre fillestar te lëngut te 

frutave te Kreut 2009” 

7 Konstatohet se deklarimi i kryer ne kodin tarifor *22029919* nga operatoret ekonomike “D” dhe 

“E” konkludon ne faktin qe këto produkte “përmbajnë ndaj peshës yndyre te fituar nga produktet e 

kreut 0401 deri 0404” fakt i cili bie ndesh me dokumenatcioni tregtar bashkëlidhur praktikave 

doganore te meposhteme 

8- Rregulli Nr.3 i Nomenklaturës së Mallrave të publikuar për vitin 2021 përcakton se “Kur nga 

zbatimi i rregullit 2 (b) ose per ndonjë arsye tjeter, mallrat jane, ne pamje te pare, te klasifikueshme 

ne dy apo me shume krere, klasifikimi do te ndikohet nga kriteret e meposhteme: (a) kreu i cili jep 

përshkrimin me specifik do te preferohet nga kreret qe japin nje përshkrim me te përgjithshëm”. 

9-Konstatohet se Akti Administrativ i dhëne nga DPD-ja si Informacioni i Detyrueshme Tarifor i 

administruar në praktikat doganore të subjektit “E” me nr. prot 317/2 date 12.02.2018 sigla AL-

2/2018 me vlefshmëri nga data 07.02.2018 deri date 07.02.2021 ka trajtuar ne kete akt si justifikim 

ligjor kriteret ligjore te meposhteme: 

Pretendimet e subjektit 

Subjekti audituar Drejtori e Kontrollit Pas Zhdoganimit pretendon se konstatimet e grupit auditues 

ne lidhje me mallrat e kapitullit 85 per mallra te përdorur te cilat janë trajtuar me status origjine 

MSABE pasi disponojnë certifikatën EURI-1 nuk qëndron dhe eshte i pabazuar  

Sqarimet e grupit auditues. 

Grupi auditues sqaron se konstatimet  janë te bazuara ne rishqyrtimin e dokumentacionit shoqërues 

te mallit dhe bazuar ne shpjegimet e NM ne RSH dhe ne shpjegimet dhe përcaktimet e 

MARREVESHJES SE STABILIZIM ASOCIMIT trajtuar sa me sipër ne material 

Pretendimet e subjektit. 

Subjekti audituar Drejtori e Kontrollit Pas Zhdoganimit pretendon se konstatimet e grupit auditues 

ne lidhje me mallrat e kapitullit 73 per klasifikime tarifore te gabuar dhe te deklaruar jo ne 

përputhje me Rregullat NM ne RSH nuk qëndrojnë 

Sqarimet e grupit auditues 

Grupi auditues sqaron se konstatimet  janë te bazuara ne rishqyrtimin e dokumentacionit shoqërues 

te mallit per mallrat e kapitullit 73 ku janë konstatuar keqklasifikime malli duhet te ishte shqyrtuar 

nga personeli përpunues i Drejtorise se Kontrollit Pas Zhdoganimit pasi edhe nëse deklarata eshte 

përzgjedhur ne kanalin BLU brenda 5 ditëve nga momenti i çlirimit te deklaratës doganore 

dhe bazuar ne shpjegimet e NM ne RSH dhe ne shpjegimet dhe përcaktimet e MARREVESHJES SE 

STABILIZIM ASOCIMIT trajtuar sa me sipër ne material. 

 



101 

 

 

 

2.4 Mbi auditimin e procedurave doganore të ndjekura nga sektori regjime/përjashtime gjatë 

mbikëqyrjes doganore të regjimeve ekonomike 

4.1. Regjimin e Përpunimit Aktiv (RPA) 

4.2. Regjimi i Lejimit te Përkohshëm ( RLP) 

 

Në zbatim të pikës 4.1 dhe 4.2 të programit të auditimit “Nr. 922/1 Prot., datë 18.11.2019, 

ndryshuar me Nr. 922/2 Prot., datë 23.01.2020”, për periudhën objekt auditimi, u shqyrtua 

dokumentacioni si më poshtë: 

1. Dokumentacioni elektronik i praktikave doganore, nxjerrë nga sistemi ORACLE dhe Asyccuda 

ŴORLD, lidhur me importet dhe eksportet e operatorëve ekonomik që operojnë nën regjimet e 

përpunimit aktiv; 

2. Dokumentacioni shkresor (dosjet e operatorëve ekonomik), lidhur me autorizimet për regjimin 

e përpunimit aktiv; 

3. Dokumentacioni tregtar i praktikave doganore si dhe autorizimeve që kanë rezultuar me shkelje 

të legjislacionit doganor mbi bazën e të cilave sektori i regjimeve nuk është mbajtur 

procesverbal konstatimi për kundërvajtjet administrative. 

4. Baza ligjore dhe rregullatore në fuqi që lidhet me veprimtarinë e subjekteve RPA dhe RLP. 

Regjimi i përpunimit është një regjim doganor i cili lejon mallrat joshqiptare dhe shqiptare të 

përdoren në territorin doganor shqiptar, në një ose më shumë operacione përpunimi, të destinuara për 

t'u rieksportuar nga ky territor doganor në formën e produkteve kompensuese, pa iu nënshtruar 

detyrimit të importit, pagesave të tjera, sipas parashikimeve në dispozitat përkatëse në fuqi, masave të 

politikës tregtare, për aq sa ato nuk ndalojnë hyrjen ose daljen e mallrave në ose nga territori doganor 

i Republikës së Shqipërisë. Regjimi i Përpunimit Aktiv ka në thelb eksportimin e punës, teknologjisë 

dhe faktorëve të tjerë ekonomike që në mënyrë direkte bëjnë transformim të thjeshtë apo 

përfundimtar në mallra të gatshëm, për t’u përdorur si produkte në operacione të tjera përpunimi, 

montimi, apo për konsum. Gjithashtu, ky regjim jepet dhe për mallrat e destinuara për t’iu nënshtruar 

operacioneve që garantojnë përputhjen e tyre me kërkesat teknike për çlirimin e tyre për qarkullim të 

lirë. 

Mbikëqyrja doganore (tërësia e rregullave të detyrueshme për zbatim dhe që mundësojnë mbajtjen në 

kontroll të zbatueshme risë së kritereve të regjimit të përcaktuar në autorizim) dhe kontrolli i regjimit 

bëhen nga Zyra e Mbikëqyrjes Doganore e përcaktuar në udhëzim. Ajo mund të jetë dokumentare 

ose fizike. Kontrollet dokumentare kryhen nëpërmjet rakordimeve për çdo rast të hyrjeve të mallrave 

në regjim me produktet e prodhuara të përfituara, sipas deklaratave doganore, regjistrit të përpunimit 

aktiv dhe faturave të import/ eksportit si dhe duke hartuar një bilanc tremujor në formën e akt-

rakordimit vetëm nën të njëjtin autorizim nëpërmjet doganierit mbikëqyrës dhe përfaqësuesit të 

operatorit ekonomik. Kontrollet fizike (në mënyrë të papritur ose duke njoftuar paraprakisht dhe në 

përfundim me hartimin e proces verbaleve) përfshijnë kontrollin e detyrueshëm të koeficientit të 

shfrytëzimit, kontrollin fizik të mallrave të deklaruara në mbyllje të regjimit, shkatërrimet e kryera, 

kontrollet e stokut sipas profilit të riskut në ambientet e operatorit ekonomik.  

Regjimi i lejimit të përkohshëm bën të mundur përdorimin në territorin doganor shqiptar, me 

përjashtim të plotë ose të pjesshëm nga detyrimet e importit dhe pa iu nënshtruar masave të 

politikave tregtare, të mallrave jo shqiptare të destinuara për t'u rieksportuar, pa pësuar ndryshime, 

përveç zhvleftësimit normal për shkak të përdorimit të tyre. Autoritetet doganore përcaktojnë afatin 

brenda të cilit mallrat e importit duhet të rieksportohen ose t'u caktohet një destinacion i ri doganor. 

Ky afat duhet te zgjasë për aq kohë sa të arrihet qëllimi për të cilin është lëshuar autorizimi. Afati 

gjatë të cilit mallrat mund të qëndrojnë nën regjimin e lejimit të përkohshëm është 12 muaj, me një 
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maksimum shtyrje deri në 10 vjet, me qëllim që të bëhet i mundur përmbushja e qëllimit të 

autorizimit. Regjimi i lejimit të përkohshëm me përjashtim të plotë nga detyrimet e importit është një 

regjim ekonomik që mundëson lehtësimin dhe kryerjen e operacioneve të caktuara, nga subjektet 

Shqiptare duke përdorur mallrat jo shqiptarë me destinacion rieksportimin e tyre pas realizimit të 

qëllimit për të cilin ishin autorizuar. Përdorimi i regjimit të lejimit të përkohshëm me përjashtim të 

pjesshëm nga detyrimet e importit jepet për mallrat te cilat, ndërsa mbeten në pronësi të një personi 

të vendosur në një vend të huaj, nuk i plotësojnë te gjitha kushtet e parashikuara për dhënien e 

regjimit të lejimit të përkohshëm me përjashtim të plotë nga detyrimet e importit.  

 

Në Degën e Doganës Durrës për periudhën objekt auditimi kanë operuar:  

 293 operatorë ekonomikë të pajisur me RPA ; 

 254 operatorë ekonomikë të pajisur me RPL; 

 4 operatorë ekonomike të pajisur nga DPD-ja me Autorizim RPP (pa llogaritur që nga e DDD 

procedohet për EX2 me kërkesë të operatorëve ekonomike mbajtës të RPA rast pas rasti). 

Për auditimin e pikës së regjimeve, jemi mbështetur në:  

- Ligjin 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor në Republikën e Shqipërisë”, nenet 28/1, 191- 

202, 223-22;230; 

- VKM nr. 651, datë 10.11.2017 “Dispozitat Zbatuese të Kodit Doganor”, nenet 550, 649-685;  

- Udhëzimin nr. 4, datë 28.03.2019, “Për zbatimin praktik të RPA”.  

Në funksion të zbatimit të realizimit të kësaj pike u kërkua nga Sektori i Regjimeve vendosja në 

dispozicion e të dhënave në lidhje me subjektet që kanë operuar në sektorin e RPA dhe RLP sipas 

doganierëve mbikëqyrës të këtyre subjekteve.  Për sa i përket regjimeve RLP, auditimi u fokusua në 

ato regjime ku autoritet për dhënien e regjimit ka qenë DD Durrës, dhe për të cilat numri i 

transaksioneve të kryera nën regjim në raport me vlerën statistikore ishte i konsiderueshëm. Për këtë 

arsye, grupi i auditimit përpunoi të dhënat dhe nëpërmjet aplikimit të metodave statistikore u krye 

ndërlidhja e numrit të autorizimit me importin dhe eksportin për të evidentuar nëse malli është 

eksportuar ose jo. Në rast se mallit nuk i ishte dhënë destinacion në eksport, u verifikua nëse ishte 

kryer zhdoganimi i tij (import 4). Për këtë arsye kampioni i marrë në shqyrtim ka përfshirë pothuajse 

të gjithë popullatën me këto autorizime, dhe u fokusua në vlerat më të larta të mallit të vendosur në 

deklaratën doganore. Për sa i përket afatit të ri eksportit nën RLP, konstatohet se një numër i 

konsiderueshëm i tyre kanë marrë shtyrje të afatit për të dhënë destinacion mallit dhe janë ende 

brenda afatit referuar periudhës objekt auditimi, konform legjislacionit në fuqi. Për sa i përket 

regjimeve RPA, në bazë të të dhënave të sistemit lidhur me vlerën statistikore në import dhe eksport 

të këtyre regjimeve, grupi i auditimit përpunoi të dhënat në mënyrë që të përzgjidheshin subjektet. 

Një kriter tjetër përzgjedhjeje ishte ai i evidentimit nëse afati kohor për mbylljen e një regjimi ka 

përfunduar, pasi një sërë subjektesh me vlerë të konsiderueshme statistikore faktikisht në periudhën 

objekt auditimi ende nuk kishin përfunduar afatin kohor për të dhënë destinacion mallit, dhe për këtë 

qëllim auditimi i tyre u mjaftua në evidentimin e kodeve të autorizimit me ato në import 5. Kriteret e 

tjerë të përzgjedhjes së dokumenteve të mbylljes për regjimet përmendim: 

-Vlera statistikore e mallit në import apo eksport 

-Afati kohor për mbyllje regjimit referuar numrit të autorizimit dhe afatit për ri eksport 

-Sektori dhe lloji i aktivitetit të subjektit: të tilla si prodhim këpucësh, konfeksione veshjesh, çanta, 

bizhuteri, ushqime, material industrial, etj.  

-Si me risk më të lartë për tu përzgjedhur u evidentuan subjektet me koeficient shfrytëzimi më të 

vogël se 1, të cilat kryejnë edhe procedura asgjesimi/humbjeje. 

Nga të dhënat e paraqitura nga DDDurrës rezulton se subjekte që kanë kryer procedura 

importi/eksporti dhe për të cilat u vendosën në dispozicion të dhënat e transaksioneve në sistem me 
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numër autorizimi 2019/2020 rezultojnë në total 235 subjekte (të cilat mund të kenë disa regjime që 

kanë operuar brenda një viti të caktuar), më një vlerë malli në import rreth  525 milion Euro.  Të 

detajuara sipas vitit në të cilin është dhënë autorizimi situata paraqiten në tabelën e mëposhtme: 
Autorizimi Numër subjektesh 

2019 179 

2020 181 

Nga kjo popullatë, grupi i auditimit ka shqyrtuar të dhënat e raportuara për mbylljen e regjimeve që u 

përkasin 125 subjektesh, me një vlerë statistikore rreth 203.354.695 Euro, (mbulimi me auditim 39 

%). 
 Numri i subjekteve Vlera statistikore (Lekë) 

Subjekte që kanë operuar me regjime 

2019/2020 

235 62.939.688.576  

Subjekte të audituara 125 24.402.563.434  

% e mbulimit me auditim 53% 39% 

Referuar numrit të konsiderueshëm të regjimeve që kanë operuar dhe me qëllim mbulimin e plotë të 

kësaj pike, auditimi u fokusua në: 

-respektimin e afatit kohor për mbylljen e regjimit 

- respektimin e afatit kohor për dhënien e destinacion të mallit 

- respektimin e afatit kohor për kryerjen e ndryshimeve në autorizim 

-evidentimin e diferencave të mundshme mes atyre të importuara dhe të eksportuara 

-saktësinë e plotësimit të dokumentit të mbylljes 

-evidentimin e detyrimeve të ndryshme të pagesës së TDP për ato subjekte ku ishte e mundur kjo 

analizë 

-Etj 

 

Rezultatet e auditimit paraqiten si më poshtë:  

-Nga auditimi konstatohet se në kundërshtim me Udhëzimin nr. 4, datë 28.03.2019, Kapitulli XV, 

pika 3 ku cilësohet se: “Për miratimin e dokumentit të mbylljes së regjimit, doganieri mbikëqyrës 

duhet të verifikojë të gjitha librat e importit dhe eksportit dhe nëse lind nevoja të gjithë dosjen e 

autorizimit përkatës. Me miratimin e dokumentit të mbylljes së regjimit dosja e plotë detyrimisht 

duhet të arkivohet”, dosjet e regjimeve që operojnë pranë kësaj dege në asnjë rast nuk janë 

inventarizuar dhe arkivuar. 

-Referuar afateve për mbylljen e regjimeve, në përmbushje të Kodit Doganor, neni 195 i tij “Mbyllja 

e një regjimi të posaçëm”, pika 1 dhe 4, ku cilësohet se: “1. Në raste të ndryshme nga regjimi i 

transitit dhe pa cenuar nenin 227, një regjim i posaçëm mbyllet kur mallrat e vendosura nën regjim 

ose produktet e përpunuara janë vendosur në një regjim doganor pasues, janë nxjerrë jashtë 

territorit doganor të Republikës së Shqipërisë ose janë shkatërruar pa lënë asnjë mbetje a janë 

braktisur në favor të shtetit, në përputhje me nenin 180” dhe “4. Mbyllja e regjimit bëhet brenda 

afatit kohor të përcaktuar, përveçse kur parashikohet ndryshe.”; si dhe në zbatim të udhëzimit nr.4, 

datë 28.03.2019 “Për zbatimin praktik të RPA”, pika 13 “Afati për mbyllje” cilësohet se: “Afati për 

mbyllje është periudha në të cilën mallrat e vendosura në RPA ose produktet e përpunuara, duhet të 

vendosen nën një regjim doganor pasues, të shkatërrohen, të nxirren jashtë territorit doganor të 

Republikës së Shqipërisë ose duhet të caktohet për përdorim të veçantë përfundimtar (end-use). Afati 

i mbylljes përfshin periudhën e vlefshmërisë së autorizimit, përfshirë këtu edhe kohën e përpunimit të 

përcaktuar në pikën 13 të autorizimit. Në përfundim të këtij afati depozitohet dokumenti i mbylljes së 

regjimit”, përgjatë auditimit në terren u konstatua se dokumenti i mbylljes së regjimit, nuk kishte të 

plotësuar datën e mbylljes së regjimit; në disa raste ishte i pa firmosur nga doganieri mbikëqyrës  si 

dhe nga Kryetari i Degës Doganore, por paraqitej vetëm me firmën e subjektit. Data e mbylljes së 

regjimit konsiderohej data sipas së cilës është protokolluar kërkesa e subjektit për mbyllje të regjimit 
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doganor pavarësisht faktit se pas paraqitjes së kërkesës, nga ana e degës do të duhen të kryhen 

verifikimet respektive për të saktësuar nëse të dhënat e paraqitura nga subjekti paraqesin situatën 

reale që rezulton edhe në sistemin Oracle. Një verifikim i tillë jo domosdoshmërisht përfundon me 

datën e kërkesës së subjektit për mbyllje të regjimit. Pas komunikimit të kësaj problematike, nga ana 

e degës doganore në vijim dosjet që u dorëzuan u sollën të firmosura. Në këto kushte, konstatohet se 

nuk ka siguri për procesin nëse kjo praktikë ishte ndjekur nga dega më parë, apo u firmosën më 

vonë; si dhe për respektimin e afatit të mbylljes së regjimeve në kohë. 

- Nga auditimi u konstatuan mungesa në administrimin e dokumentacionit të kërkuar në pikën XV/1 

të Udhëzimit të Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave nr. 4, datë 28.03.2019 “Për zbatimin praktik të 

regjimit të përpunimit aktiv”, të tilla si deklarata e shoqërisë për koeficientin e shfrytëzimit, 

ndryshime të miratuara në autorizim, kontrata me firmën e mbetjeve, rakordimet periodike të 

importit dhe eksportit, etj. Në rastet e mbetjeve apo mallrave për asgjesim, konstatohet se verifikimi i 

gjendjes fizike të tyre është kryer nga doganierët vetëm në rastet kur nga vlerësimi i riskut këto 

praktika janë konsideruar si me risk të lartë. Për pjesën tjetër kur ato janë kanalizuar si me risk të ulët 

(jeshil), dhe nga ana e degës nuk janë kryer kontrolle por janë mjaftuar me deklaratën e shoqërisë 

dhe raportin me firmën e mbetjeve, të cilat janë pasqyruar në deklaratën Import 9 në sistem.  

-Për sa i përket plotësimit të modelit 8 të mbylljes së regjimit, konstatohet se në disa raste regjimi i 

përpunimit aktiv rakordon me treguesin “peshë” po nuk rakordon me treguesin “vlerë”, për shkak të 

mos plotësimi të kutisë 55 të deklaratës doganore të eksportit , në të cilin vendoset vlera e mallit të 

importuar që është trupëzuar në produktin kompensues që po eksportohet, dhe jo ajo e vlerës së 

faturës bashkëngjitur (vlerë kjo e cila përfshin dhe vlerën e shtuar të mallit), sikundër përcakton pika 

XI- Plotësimi i deklaratës së ri eksportit të Udhëzimit nr. 4, datë 28.03.2019 “Për zbatimin praktik të 

regjimit të përpunimit aktiv”. 

-Në zbatim të Udhëzimit nr. 4, datë 28.03.2019, Kapitulli VIII “Përpunimi, prodhimi i produkteve”, 

ku cilësohet: “ 4. Ky koeficient shfrytëzimi duhet të verifikohet nga doganierët përgjegjës për 

regjimet pranë zyrës mbikëqyrëse”, dhe “5.Verifikimi i koeficientit të shfrytëzimit përfshin: a. 

paraqitjen dhe ekzaminimin e mostrave sipas kartave teknologjike; b. shqyrtimin e kushteve të 

kontratës me furnitorët dhe klientët e operatorit ekonomik; c. vëzhgimin praktik të proceseve të 

përpunimit; d. peshimin dhe matjen e produkteve kryesore të prodhuara dhe produktet dytësore të 

përpunimit të përfituara nga proceset e përpunimit; e. zbulimin e humbjeve gjatë prodhimit; f. 

përcaktimin e materialeve ndihmëse në procesin e prodhimit; g. evidentimin e sasive të mallrave të 

importit, aksesorëve të prodhimit, produkteve kryesore të prodhuara dhe produktet dytësore në librat 

e përpunimit aktiv të subjektit si dhe në dokumente të tjera që lidhen me regjimin; h. në veçanti 

proceset komplekse të përpunimit mund të kërkojnë që përcaktimi i koeficientit të shfrytëzimit të 

bëhet me kontroll pas përpunimit.” , për sa i përket verifikimit nëse nga dega doganore janë kryer 

verifikime mbi koeficientët e shfrytëzimit të materialeve të hyra në regjim, mbështetur në Kartën 

Teknologjike, dhe respektim i këtyre koeficientëve në eksportin e mallit(për rastet kur nuk janë me 

koeficient=1), ku konstatohet se nga dega doganore nuk janë kryer për të gjitha rastet verifikimet për 

koeficientët e shfrytëzimit, duke u mbështetur në kartën teknologjike apo vetë deklarimet e subjektit. 

Gjithashtu, konstatohet se jo për të gjitha produktet e përpunuara nga ana e subjekteve janë dorëzuar 

kartat teknologjike përkatëse. Përcaktimi jo i saktë i koeficienteve të shfrytëzimit për artikujt 

përkatës (IM5), Në autorizimet e lëshuara nga DPD nuk janë përcaktuar saktë koeficientët e 

shfrytëzimit për artikujt përkatës (IM5), duke e lënë shpesh herë në dorë të vetë degës doganore të 

bëjë verifikimet përkatëse. Në mbyllje të regjimit sipas aneksit 8, në disa raste koeficienti i 

shfrytëzimit nuk është plotësuar dhe në disa të tjera është përcaktuar një koeficient për shumë artikuj 

duke i grupuar por dhe duke vendosur koeficientë shfrytëzimi me diferencë të lartë midis vlerës 

minimale dhe maksimale. Për rrjedhojë, koeficienti i deklaruar nga subjekti në momentin e 

raportimit të mbetjeve që do të asgjesohet është marë i mirëqenë në mbylljen e regjimit duke lënë 
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kështu hapësirë për evazivitet. Kjo situatë përbën një risk të shtuar edhe për faktin se, asgjesimi i 

mallrave nuk është kryer në prezencë të doganierëve për të gjitha rastet, por vetëm për ato të 

përzgjedhura nga ana e analizave përkatëse të sektorit në DD Durrës, trajtuar më sipër. Si rezultat, 

nga ana e grupit të auditimit nuk mund të kryhej një verifikim për të parë zbatimin e këtyre 

koeficientëve e për t’i krahasuar me sasinë e mallrave për të cilat është dhënë destinacion IM9 

“Asgjesim i produkteve të dala nga proceset e përpunimit të mallrave nën regjim dhe humbje dhe firo 

të dala gjatë procesit të përpunimit të mallrave të vendosura nën regjim”, si dhe për të verifikuar nëse 

kemi të bëjmë me një mos deklarim të saktë të sasisë së mallrave të cilat duhet të merrnin një 

destinacion tjetër doganor (IM4) i cili më pas shoqërohet me pagesë të detyrimeve doganore. Si 

rezultat, koeficienti i shfrytëzimit i raportuar në dokumentin e mbylljes është ai që ka rezultuar nga 

raporti i importeve, eksporteve, mbetjeve (apo firove), hedhjes në qarkullim të lirë apo mallit 

shqiptar të futur në prodhim. Nga krahasimi i koeficientit të shfrytëzimit nga një regjim paraardhës 

me atë pasardhës kishte ndryshime, pavarësisht se objekti i veprimtarisë së regjimit të përpunimit 

aktiv nuk ka pësuar ndryshime (dhe karta tekonologjike është e njëjta e dorëzuar nga operatori në 

fillim të pajisjes me një regjim për herë të parë), por prodhimi i mallrave mund të ketë qenë i 

ndryshëm në varësi të porosive nga eksportuesi, gjë që automatikisht ndikon në koeficientin e 

shfrytëzimit. Për shkak të gjithë këtyre faktorëve rezulton se kryerja e verifikimeve për koeficientin 

në varësi të kartës së teknologjike, është faktikisht një kontroll formal i kryer nga përfaqësuesit e 

autoritetit doganor, për shkak edhe të vështirësisë që qëndron në përcaktimin e një vlere absolute të 

tij .  

- Për sa i përket kryerjes së ndryshimeve në autorizim, për shkak të nevojave që mund të lindin gjatë 

veprimtarisë së një regjimi, udhëzimi nr. 4, datë 28.03.2019 ka përcaktuar procedurat që do të ndjekë 

operatori dhe autoritetin përgjegjës që do të miratojë këto ndryshime (Dega doganore apo DPD). 

Ndryshimet në kodet që subjekti mund në importojë për nevojë të përpunimit të mallit, janë autoritet 

i degës doganore, sikundër përcakton kapitulli V “Rinovimi i autorizimit, ndryshimet ose shtesat në 

autorizim”, pika 4, 5, 7, dhe 8. Pra, sipas këtij udhëzimi, nëse subjektit i lind nevoja të fusë në 

përpunim një mall për të cilin nuk është i parashikuar kodi në autorizim, do të duhet të drejtojë 

kërkesën pranë degës doganore, e cila më pas kryen verifikimet e nevojshme për të miratuar ose jo 

këtë ndryshim. Nga auditimi konstatohet se nga ana e doganierëve mbikëqyrës të DDD, miratimi për 

këto ndryshime në autorizim, ka efekt prapaveprues, kjo në kuptim të kapitullit II “Të përgjithshme”. 

pika 6 “Autoritetet doganore, për të lejuar vazhdimësinë e proceseve të përpunimit mund të 

miratojnë autorizim me efekt prapaveprues në rastet kur plotësohen kushtet e përcaktuara për këtë 

qëllim në pikën 2, të nenit 192 të KD dhe nenin 546, të VKM-së nr. 651, datë 10.11.2017.” Për këtë 

arsye, pavarësisht se miratimi i kërkesës nga Kryetari i Degës Doganore mund të jetë disa ditë, javë 

apo muaj më vonë nga data e kërkesës së operatorit, operatori mund të kryejë importe nën këtë kod 

përpara datës së miratimit, pa u penalizuar. Në gjykimin e grupit të auditimit, një situatë e tillë në 

kushtet kur në dokumentin e miratimit të shtesës, nuk përcaktohet efekti prapaveprues në procedurat 

e mëparshme të operatorit mbajtës së regjimit, krijon një konfuzion, veçanërisht për rastet kur shtesat 

në miratim nuk miratohen nga kryetari brenda ditës, të cilat më pas do të duhet të pasohen me efekte 

financiare për subjektin i cili mund të vijojë importin e këtyre mallrave, në kuptim të “efektit 

prapaveprues të ndryshimeve në autorizim”. Gjithashtu, për sa i përket mallrave të përpunuara që do 

të duhet të kthehen për riparim apo probleme të tjera dhe më pas të importohen sërisht nga subjekti, 

nëse këto produkte nuk janë në autorizim, nga ana e doganierëve nuk janë penalizuar subjektet 

përkatëse, për shkak të kushteve në të cilat ka ndodhur importi. Megjithatë, autorizimi me të cilin 

janë pajisur subjektet apo udhëzimi i RPA, nuk kanë përcaktuar se për këto raste subjekti mund të 

vijojë import 5 e tyre, pavarësisht se kodi nuk është në autorizim.  

Nga verifikimi i kryer lidhur me procedurat e ndjekura për subjektet operues të regjimit RPA u 

konstatuan si më poshtë (paraqitur edhe në mënyrë të përmbledhur në aneksin bashkëlidhur): 
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♦ Në lidhje me subjektin "S" 

20201030/11995/1 

Eksporti i fundit është bere ne 19.03.2021. Kërkesa e subjektit për mbyllje është protokolluar në 

22.12.2021, pra regjimi rezulton i mbyllur jashtë afatit ko hor prej 30 ditësh për mbylljen e regjimit 

veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 251/2/1 të Kodit Doganor “Mosrespektimi nga 

mbajtësi i regjimit të përpunimit aktiv të detyrimit për mbylljen e regjimit doganor brenda afatit 

kohor të përcaktuar në nenin 230”, pasi regjimi duhej mbyllur 30 ditë pas dhënies së destinacionit të 

produkteve parësore kompensuese, pra jo më vonë se data 13.09.2021. Nga autoriteti përgjegjës nuk 

është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 

256, pika 1, shkronja “b”; nenit 273,pika 3,si dhe nenit 260, të KD efekti financiar me të ardhura të 

munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri E. 

Sh. 

♦ Në lidhje me subjektin “ K.  A” 

20190517/11199/1 

Eksporti i fundit është bërë në 08.05.2021. Kërkesa e subjektit për mbyllje është protokolluar në 

datën 07.06.2021. Dokumenti i mbylljes nuk disponon datë. Për kodet të cilat janë objekt i pagesës së 

TDP subjekti ka kryer transferim në regjim tjetër. Referuar të dhënave të raportuara në dokumentin e 

mbylljes krahasuar me ato të sistemit, rezulton se modeli 8 nuk reflekton situatën e sistemit,  po pa 

diferenca në vlerë, veprime që parashikohen në nenin 28/1 të ligjit nr. 102/2014 datë 31.07.2014 

“Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; nenin 230 të ligjit, nenin 550 të VKM-së 

nr. 651, datë 10.11.2017 dhe pika XIV/2, të udhëzimit nr. 4. Nga autoriteti përgjegjës nuk është 

mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3 të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, 

pika1, shkronja “b”; nenit273,pika 3,si dhe nenit 260, të KD efekti financiar me të ardhura të 

munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri L.K. 

♦ Në lidhje me subjektin “ C” 

20210511/23145/1 

Për subjektin C, në autorizimin e vitit 2021 konstatohet se subjekti ka importuar në kodin 3917, për 

të cilin është një produkti që është riparuar e më pas është importuar, problematikë kjo e trajtuar edhe 

më sipër. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri R. K.   

♦Në lidhje me subjektin "O" 

20191025/25973/1 

Nga auditimi konstatohet se ne deklaratën R.88177 date 03.10.2020 (procedura 9151)- “asgjesim i 

mbetjeve teknologjike”, referuar evidencës se mbetjeve bashkëngjitur deklaratës rezultojnë se 

subjekti i referohet mallit te importuar me deklarata Imp 5 nga data 28.01.2020 deri 30.03.2020, 

duke evidentuar kështu parregullsi në kryerjen e këtij procesi. Nga autoriteti përgjegjës nuk është 

mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, pika 

1, shkronja “b”; nenit 273, pika 3, si dhe nenit 260, të KD efekti financiar me të ardhura të 

munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri 

A.Xh.  

♦Në lidhje me subjektin "A" 

20191106/26913/1 

-Nga auditimi konstatohen diferenca sipas të dhënave të sistemit krahasuar me të dhënat e raportuara 

në modelin e mbylljes, veprime që parashikohen në nenin 28/1 të ligjit nr. 102/2014 datë 31.07.2014 

“Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; nenin 230 të ligjit, nenin 550 të VKM-së 

nr. 651, datë 10.11.2017 dhe pika XIV/2, të udhëzimit nr. 4.  Nga autoriteti përgjegjës nuk është 

mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, pika 

1, shkronja “b”; nenit 273,pika 3, si dhe nenit 260, të KD efekti financiar me të ardhura të 
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munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. 

 -Subjekti rezulton se ka dhënë destinacion mallit në sasinë prej 10 kg me tepër. Për këtë sasi, grupi i 

auditimit ka bërë përllogaritjen e detyrimeve doganore duke marrë në konsideratë një çmim mesatar 

të lëndëve të para të importuara, dhe sipas metodës FIFO të kontabilitetit, për këtë subjekt rezulton 

detyrimi prej 2,600 lekë, duke mos përmbushur kushtet e vendosura në autorizim dhe duke kryer 

kundravajtje parashikuar nga neni 252/c i ligjit nr. 102/2014 “Kodi Doganor i Republikës së 

Shqipërisë”, i ndryshuar. 

 
Sistemi                  Modeli 3 

3151 352,574 352,585 

5100 445,672 445,672 

9351 93,086 93,086 

Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri L. K. 

♦Në lidhje me subjektin  "P” 

20190121/693/1 

-Eksporti i fundit është bërë në 07.03.2020. Kërkesa e subjektit për mbyllje është protokolluar në 

datën 25.03.2020. Dokumenti i mbylljes nuk disponon datë dhe nuk është firmosur nga Kryetari. 

Vlera e mallit ne eksport nuk reflekton vlerën e shtuar të mallit. Nga autoriteti përgjegjës nuk është 

mbajtur procesverbal konstatimi për problematikat e konstatuar në elementët e dokumentit të 

mbylljes, ku referuar nenit 273.3 të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, pika 1, shkronja “b”; 

nenit 273, pika 3, si dhe nenit 260, të KD efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin 

e Shtetit është 20,000 lekë.  
-Nga auditimi konstatohet se sipas deklaratave të vitit 2019 me R 5475, 4209, 6149, 6962, 5462 

subjekti ka importuar në kodin 5903 dhe 4901, kode këto që rezultojnë pa përfshirë në pikën 7 të 

autorizimit të sipërcituar, dhe kërkesa për shtimin  e kodit tarifor të sipërcituar është miratuar me 

datë 4.2.2019, veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 250.1/a, 250.2 dhe 250.4 të KD. Nga sa 

më sipër artikulli i pa përfshirë në kodet tarifore të përcaktuara në pikën 7 të autorizimit, duhej 

deklaruar në regjimin IM4. Referuar neneve të sipërcituara për shkeljen doganore të kryer, subjekti 

përveç detyrimeve doganore, për kodin tarifor që nuk është përfshirë në autorizim ku në rastin 

konkret, grupi i auditimit gjykon për mos llogaritje të tyre mqs ato janë rieksportuar në produkte 

kompensuese duhej penalizuar me 20,000 lekë për çdo deklaratë, referuar nenit251, pika 1 dhe nenin 

256, pika 1, shkronja “b” të KD, efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit 

është 100,000 lekë.  
-Gjithashtu, subjekti ka importuar nën kodin 8208 , për të cilin nuk është i pajisur me një autorizim, 

dhe sipas doganieres kemi të bëjmë me një gabim të agjencisë, sepse malli duhet te ishte deklaruar 

nën kodin 8308. Kundravajtja administrative e agjencisë parashikohet nga neni 251/2/a dhe 256/1/b i 

ligjit nr. 102/2014 datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i RSH” efekti financiar me të ardhura të 

munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë.   

20200120/250/1 

Eksporti i fundit është bërë në datën 13.03.2021. Kërkesa e subjektit për mbyllje është protokolluar 

në datën 29.03.2021. Dokumenti i mbylljes nuk disponon datë. Në dokumentin e mbylljes nuk është 

raportuar vlera e shtuar e mallit në eksport pasi është deklaruar ne euro vlera e njëjtë me atë te 

importuar. Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3 

të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, pika 1, shkronja “b” dhe si përsëritës sipas nenin 262, 

pika dh efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 50,000 lekë.  Gjatë 

auditimit u kërkua vendosja në dispozicion e shtesës në autorizim për kodin 3405, për të cilin janë 

kryer procedura Imp 5 nën këtë regjim, e cila nuk u vendos në dispozicion, dhe nëse nuk do të 

vendoset në dispozicion edhe pas dërgimit të këtij raporti do të vijohet me penalizimin e subjektit me 

20,000 lekë edhe për këtë kod. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri L. K. 
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♦Në lidhje me subjektin”R” 

20190617/13173/1 

-Subjekti ka dorëzuar dok e mbylljes ne 15.02.2022. Për mbylljen me vonese te regjimit subjekti 

është penalizuar me një gjobe prej 20,000 lekë në fund të vitit 2021 nga autoriteti doganor. 

Dokumenti i mbylljes se regjimit nuk është firmosur nga doganieri, as nga Kryetari dhe nuk ka vulën 

e doganës, po vetëm vetë deklarimin e subjektit. Në dokumentin e mbylljes nga subjekti nuk janë 

raportuar asgjesimet, pasi kjo kuti është plotësuar me 0, pra të dhënat e raportuara në mbyllje të 

regjimit nuk janë të sakta, veprime që parashikohen në nenin 28/1 të ligjit nr. 102/2014 datë 

31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; nenin 230 të ligjit, nenin 550 të 

VKM-së nr. 651, datë 10.11.2017 dhe pika XIV/2, të udhëzimit nr. 4. Nga autoriteti përgjegjës nuk 

është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 

256, pika 1, shkronja “b”; nenit 273, pika 3, si dhe nenit 260, të KD efekti financiar me të ardhura 

të munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. 
- Eksporti i fundit është bërë në datën 18.06.2020, importi i fundit në datën 01.06.2020, dhe 

transferimi datë 23.12.2021, pra krahasuar me importin e fundit rezulton i kryer jashtë afatit, veprim 

ky jo në përputhje me kushtet në autorizim referuar periudhës kohore për dhënien destinacion të 

produkteve kompensuese, krahasuar me momentin e importit të tyre. Nga autoriteti përgjegjës nuk 

është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3 të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 

256, pika1, shkronja “b” të KD efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit 

është 20,000 lekë. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri A. Xh.  

♦Në lidhje me subjektin "B” 

20190531/12626/2 

-Kërkesa e subjektit për mbyllje është protokolluar në datën 17.05.2021. Subjekti ka patur fillimisht 

afat ri eksporti 9 muaj. Importin e fundit e ka bërë në datën 18.04.2020. Eksporti i fundit është bërë 

në datën 27.07.2020. Subjekti ka paraqitur kërkesën për shtyrje afati të ri eksportit, në datën 

25.02.2021, pra pas kalimit te afatit 9 mujor për dhënie destinacion të mallit. Nga autoriteti 

përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3 të KD. Nga mosveprimi 

referuar nenit 256, pika 1, shkronja “b” efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e 

Shtetit është 20,000 lekë.   
- Nga analizimi i deklaratave të eksportit të produkti kompensues, konstatohet se mallrat janë ri 

eksportuar me origjinë preferenciale MSABE origjinë AL. Diferenca e taksës doganore prej 5,793 

lekë janë TDP e papaguar, që janë detyrime të taksës doganore të produkteve jo origjinuese të 

trupëzuara në produktin kompensues të ri eksportuar, në kundërshtim me pikën XII të udhëzimit datë 

28.03.2019 i DPD “Rregulli i pagimit të detyrimeve për shkak të përfitimit të origjinës”, në zbatim të 

neneve 687 dhe 689 të VKM-së nr. 651 datë 10.11.2017, të nenit 5 të Marrëveshjes së tregtisë së lirë, 

etj në mbështetje të neneve 73,74,253, 28/1 të KD, nenit 15 të MTL, dhe nenit 256, pika 1.a të KD “ 

Sanksionet e vendosura për kundërvajtjet doganore, të përcaktuara në nenin 251, duhet të jenë 

efektive, proporcionale e dekurajuese dhe vendosen brenda kufijve të mëposhtëm: a) kur 

kundërvajtja ka të bëjë me mallrat (ndryshime në sasi, vlerë, origjinë, lloj) dhe sjell diferenca në 

pagesën e detyrimeve që duhen paguar për mallrat, zbatohet sanksion në masën 1-fish të detyrimit të 

munguar”, operatori penalizohet me 1 fishin e detyrimit. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri 

L. K. 

♦Në lidhje me subjektin "M-F" 

20190628/16342/2 

-Eksporti i fundit është bërë në datën 13.08.2020. Kërkesa e subjektit për mbyllje mban datën 

26.08.2020. Dokumenti i mbylljes rezulton pa datë dhe i pa firmosur nga Kryetari. Në mbyllje të 

regjimit nuk është përcaktuar koeficienti i shfrytëzimit. Mbyllja e këtij regjimi është kryer jo në 

përputhje me të dhënat e raportuar në sistem, veprime që parashikohen në nenin 28/1 të ligjit 
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nr.102/2014 datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; nenin 230 të 

ligjit, nenin 550 të VKM-së nr.651, datë 10.11.2017 dhe pika XIV/2, të udhëzimit nr. 4.  Nga 

autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3 të KD. Nga 

mosveprimi referuar nenit 256, pika 1, shkronja “b” të KD efekti financiar me të ardhura të 

munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë.  
-Modeli 8 i mbylljes rezulton me një diferencë prej 20 kg pasi subjekti rezulton të ketë importuar me 

procedurën 5100 68,264 kg , ka ri-eksportuar me procedurë 3151 peshën prej 67,849 kg dhe ka 

asgjesuar me procedurë 9351, sasinë prej 435 kg: 
20190628/16342/2 Sistemi Modeli 3 

3151 67,849 67,849 

5100 68,264 68284 

9351 435 435 

Diferenca -                     20 0 

Për këtë sasi, grupi i auditimit ka bërë përllogaritjen e detyrimeve doganore duke marrë në 

konsideratë një çmim mesatar të lëndëve të para të importuara, dhe sipas metodës FIFO të 

kontabilitetit, për këtë subjekt rezulton detyrimi prej 11,466 lekë, duke mos përmbushur kushtet e 

vendosura në autorizim dhe duke kryer kundravajtje parashikuar nga neni 252/c i ligjit nr. 102/2014 

“Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar. Nga evidencat e vendosura ne dispozicion 

për këtë subjekt konstatohet se për autorizimin e vitit 2019, për sa i përket dokumentacionit te 

ngarkuar ne sistem lidhur me mbetjet teknologjike, rezulton se mungon kontrata me firmën e 

kontraktuar për këto mbetje, dhe se procesverbali është firmosur vetëm nga përfaqësuesit e firmës 

(pra M-F), dhe jo ata te kontraktuar për mbetjet.   

20200626/10933/1 

Për autorizimin e vitit 2020, në dokumentacionin e mbetjeve teknologjike mungon firma e vetë 

operatorit ekonomik ne procesverbal, po është vetëm e firmës për 3 DAV-et respektive. Mungon 

edhe kontrata me firmën e kontraktuar për mbetjet. Mbyllja e këtij regjimi është kryer jo në përputhje 

me të dhënat e raportuar në sistem veprime që parashikohen në nenin 28/1 të ligjit nr.102/2014 datë 

31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; nenin 230 të ligjit, nenin 251/i, 

nenin 252/ç, nenin 550 të VKM-së nr.651, datë 10.11.2017 dhe pika XIV/2, të udhëzimit nr. 4. Nga 

autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga 

mosveprimi referuar nenit 256, pika1, shkronja“b”, dhe 262 pika dh të KD efekti financiar me të 

ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 50,000 lekë.  
Modeli 3 i mbylljes rezulton me një diferencë prej 1,180 kg, janë deklaruar më shumë nga sa 

rezulton sistemi.  
3151               113,751  

5100               112,697  

9351                      126  

Diferenca                   1,180  

Për këtë sasi, grupi i auditimit ka bërë përllogaritjen e detyrimeve doganore duke marrë në 

konsideratë një çmim mesatar të lëndëve të para të importuara, dhe sipas metodës FIFO të 

kontabilitetit, për këtë subjekt rezulton detyrimi prej  545,837.52 lekë, duke mos përmbushur kushtet 

e vendosura në autorizim dhe duke kryer kundravajtje parashikuar nga neni 252/c i ligjit nr. 

102/2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar. Ky regjim është mbikëqyrur nga 

doganieri D.P.  

♦Në lidhje me subjektin “N” 

20190107/30708/1 

Kërkesa e subjektit për mbyllje është protokolluar në datën 07.01.2021. Dokumenti i mbylljes nuk 

disponon datë. Në dokumentin e mbylljes së regjimit konstatohet se për sa i përket vlerës se mallit ne 

ri eksport, rezulton se nuk është plotësuar drejt vlera e shtuar e mallit, pasi pavarësisht se faktikisht 
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është eksportuar një vlere me e lartë, rezulton se është shkruar vlera e mallit në import, dhe kutia 

vlerë e shtuar është lënë bosh. Në dosjen e vendosur në dispozicion mungon karta teknologjike e 

subjektit. Është kryer një monitorim ne terren, i cili rezulton i kryer datë 16.10.2019,  datë në të cilën 

janë kryer verifikimet e koeficientit te shfrytëzimit, të cilët kane rezultuar në vlerat: 

75%,85%,81%,79%. Në deklaratën e mbylljes së regjimit koeficientët janë raportuar 75%, 85%,79%. 

Importi i fundit është kryer në datën 16.12.2019; eksporti i fundit është bërë në datën 13.12.2020; 

import 9 është bërë në datën 06.1.2021, pra me tejkalim të afatit 1 vjeçar nga importi fundit për 

dhënie destinacioni të mallit të importuar. Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal 

konstatimi referuar nenit 273.3 të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, pika1, shkronja“b”;nenit 

273,pika 3, si dhe nenit 260, të KD efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e 

Shtetit është 20,000 lekë. Gjatë auditimit u kërkua vendosja në dispozicion e shtesës në autorizim 

për kodin 4908, 6403, për të cilin janë kryer procedura Imp 5 nën këtë regjim, të cilat nuk u 

vendosën në dispozicion, dhe nëse nuk do të vendoset në dispozicion edhe pas dërgimit të këtij 

raporti do të vijohet me penalizimin me 20,000 për çdo deklaratë të kryer për këto kode. Ky regjim 

është mbikëqyrur nga doganieri L. K. 

♦Në lidhje me subjektin "D " 

20190606/12204/2 

-Nga auditimi konstatohet se në modelin 8 të mbylljes së regjimit nuk reflektohet vlera e shtuar e 

mallit, dhe gjithashtu vlera e mallit te hedhur në qarkullim te lirë është 0. Diferenca në vlerën e mallit 

në eksport vjen për shkak se është plotësuar gabim modeli i mbylljes nga ana e operatorit sepse 

pesha e mallit është raportuar si peshë e mallit qe është shtuar shqiptar, nuk është ajo qe rezulton 

sipas sistemit. Kodet nuk janë shkruar në import dhe eksport. Nga autoriteti përgjegjës nuk është 

mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, 

pika1, shkronja“b”;nenit273,pika3,si dhe nenit 260, të KD efekti financiar me të ardhura të 

munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri R. K.   

♦Në lidhje me subjektin "P " 

20200220/403/1 

Nga auditimi konstatohet se subjekti ka kryer importin e fundit në datën 19.02.2021; eksporti e 

fundit në datën 18.02.2022; dhe imp 4 e fundit në datën 18.02.2021. Konstatohet se në përfundim të 

afatit për t’i dhënë destinacion mallit, subjekti rezulton me gjendje malli dhe nuk ka kryer mbylljen e 

regjimi jashtë afatit kohor prej 30 ditësh për mbylljen e regjimi veprim ky, jo në përputhje me 

kërkesat e nenit 251/2/1 të Kodit Doganor “Mosrespektimi nga mbajtësi i regjimit të përpunimit 

aktiv të detyrimit për mbylljen e regjimit doganor brenda afatit kohor të përcaktuar në nenin 230”. 

Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3 të KD. Nga 

mosveprimi referuar nenit 256, pika1, shkronja “b”; nenit 273,pika 3, si dhe nenit 260, të KD efekti 

financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë.  
- Nga auditimi konstatohet se subjekti rezulton të ketë diferenca në vlerën e malli të importuar nën 

regjim doganor krahasuar me atë të dhënë destinacion ku për këtë sasi, grupi i auditimit ka bërë 

përllogaritjen e detyrimeve doganore duke marë në konsideratë një çmim mesatar të lëndëve të para 

të importuara, dhe sipas metodës FIFO të kontabilitetit, për këtë subjekt rezulton detyrimi prej                                                                                                                              

55,338 lekë,  duke mos përmbushur kushtet e vendosura në autorizim dhe duke kryer kundravajtje 

parashikuar nga neni 252/c i ligjit nr. 102/2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i 

ndryshuar. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri L. K.  

♦Në lidhje me subjektin "K " 

20191115/28240/1 

-Nga auditimi konstatohet se subjekti nuk është paraqitur për mbyllje të regjimit pranë Degës 

Doganore, në tejkalim të afatit për mbylljen e regjimit veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 

251/2/1 të Kodit Doganor “Mosrespektimi nga mbajtësi i regjimit të përpunimit aktiv të detyrimit për 
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mbylljen e regjimit doganor brenda afatit kohor të përcaktuar në nenin 230”, pasi regjimi duhej 

mbyllur 30 ditë pas dhënies së destinacionit të produkteve parësore kompensuese, jo më vonë se data 

25.03.2021. Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 

273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, pika1, shkronja “b”;nenit 273, pika 3, si dhe nenit 

260, të KD efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. 

- Subjekti ka tejkaluar vlerën e mallit te importuar krahasuar me atë te autorizimit pasi ka importuar 

rreth 1,065 mijë Euro, ndërkohë që autorizimin e ka patur për 950,000 Euro. Nga autoriteti 

përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3 të KD.Nga mosveprimi 

referuar nenit 256, pika 1, shkronja “b”; nenit 273, pika 3, si dhe nenit 260, të KD efekti financiar 

me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë..    

- Gjithashtu, referuar sistemit ky subjekt rezulton  me një gjendje malli prej 45 kg të cilës nuk i është 

dhënë destinacion. Për këtë sasi, grupi i auditimit ka bërë përllogaritjen e detyrimeve doganore duke 

marrë në konsideratë një çmim mesatar të lëndëve të para të importuara, dhe sipas metodës FIFO të 

kontabilitetit, për këtë subjekt rezulton detyrimi prej  103,000 lekë, duke mos përmbushur kushtet e 

vendosura në autorizim dhe duke kryer kundravajtje parashikuar nga neni 252/c i ligjit nr. 102/2014 

“Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri 

E. Sh. 

 

Sistemi 

3151                   9,247  

4051                      592  

5100                   9,292  

5151                      592  

Diferenca                         45  

♦Në lidhje me subjektin "P” 

20190403/7406/1 

Nga verifikimi i gjendjes së këtij regjimi konstatohet një diference 10 kg (vlera 200 lekë) krahasuar 

me të dhënat e raportuara në modelin e mbylljes veprime që parashikohen në nenin 28/1 të ligjit nr. 

102/2014 datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; nenin 230 të 

ligjit, nenin 550 të VKM-së nr. 651, datë 10.11.2017 dhe pika XIV/2, të udhëzimit nr. 4. Nga 

autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD.Nga 

mosveprimi referuar nenit 256, pika 1, shkronja “b”;nenit 273, pika 3, si dhe nenit 260, të KD efekti 

financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Ky regjim është 

mbikëqyrur nga doganieri E.Sh. 

20200529/10783/1 

Eksporti i fundit është bërë në datën 24.04.2021. Kërkesa e subjektit për mbyllje është protokolluar 

në datën 13.09.2021 pra rezulton i mbyllur jashtë afatit kohor prej 30 ditësh për mbylljen e regjimit 

veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 251/2/1 të Kodit Doganor “Mosrespektimi nga 

mbajtësi i regjimit të përpunimit aktiv të detyrimit për mbylljen e regjimit doganor brenda afatit 

kohor të përcaktuar në nenin 230”, pasi regjimi duhej mbyllur 30 ditë pas dhënies së destinacionit të 

produkteve parësore kompensuese, jo më vonë se data 24.05.2021. Nga autoriteti përgjegjës nuk 

është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3 të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 

256, pika 1, shkronja“b”;nenit273,pika3,si dhe nenit 260, të KD efekti financiar me të ardhura të 

munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri E.Sh. 

♦Në lidhje me subjektin "A” 

20190902/21535/1 

Eksporti i fundit është bërë në datën 13.09.2020. Kërkesa e subjektit për mbyllje është protokolluar 

në datën 02.11.2020. Dokumenti i mbylljes nuk disponon datë, pra rezulton e pamundur për të 

verifikuar nëse është mbyllur brenda afatit kohor prej 30 ditësh për mbylljen e regjimit veprim ky, jo 

në përputhje me kërkesat e nenit 251/2/1 të Kodit Doganor “Mosrespektimi nga mbajtësi i regjimit të 
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përpunimit aktiv të detyrimit për mbylljen e regjimit doganor brenda afatit kohor të përcaktuar në 

nenin 230”, pasi regjimi duhej mbyllur 30 ditë pas dhënies së destinacionit të produkteve parësore 

kompensuese, pra jo më vonë se data 13.10.2020. Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur 

procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, pika1, 

shkronja “b”; nenit 273, pika3, si dhe nenit 260, të KD efekti financiar me të ardhura të munguara 

në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Gjatë auditimit u kërkua vendosja në dispozicion e shtesës 

në autorizim për kodin 6403 për të cilin janë kryer procedura Imp 5 nën këtë regjim, e cila nuk u 

vendos në dispozicion dhe nëse nuk do të vendoset në dispozicion edhe pas dërgimit të këtij raporti 

do të vijohet me penalizimin me 20,000 për çdo deklaratë të kryer për këtë kod. Ky regjim është 

mbikëqyrur nga doganieri L.K. 

♦Në lidhje me subjektin "U " 

20190208/2609/2 

Eksporti i fundit është bërë në datën 08.09.2020. Kërkesa e subjektit për mbyllje është dorëzuar në 

datën 24.09.2020. Dokumenti i mbylljes rezulton pa datë. Nga auditimi konstatohen diferenca në 

vlerën e mallit në eksport, për shkak se është plotësuar gabim modeli i mbylljes, sepse pesha e mallit 

është raportuar si peshe e mallit qe është shtuar shqiptar, nuk është ajo qe rezulton sipas sistemit. 

Vlera e shtuar e mallit në eksport nuk është raportuar në mbylljen e regjimit. Kodet nuk janë shkruar 

në import dhe eksport. Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar 

nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, pika1, shkronja “b”;  nenit 273, pika 3,s i dhe 

nenit 260, të KD efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 

lekë. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri R.K.   

♦Në lidhje me subjektin "A.B.I" 

20200605/10809/1 

Eksporti i fundit është bëre ne 07.07.2021. Kërkesa e subjektit për mbyllje protokolluar ne 

27.09.2021. Dokumenti i mbylljes nuk është firmosur nga Kryetari. Ky regjim rezulton i mbyllur 

jashtë afatit kohor prej 30 ditësh për mbylljen e regjimi veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e 

nenit 251/2/1 të Kodit Doganor “Mosrespektimi nga mbajtësi i regjimit të përpunimit aktiv të 

detyrimit për mbylljen e regjimit doganor brenda afatit kohor të përcaktuar në nenin 230”, pasi 

regjimi duhej mbyllur 30 ditë pas dhënies së destinacionit të produkteve parësore kompensuese, jo 

më vonë se 07.09.2021. Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar 

nenit 273.3 të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, pika 1, shkronja “b”; nenit 273,pika 3, si dhe 

nenit 260, të KD efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 

lekë. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri A.Xh.  

♦Në lidhje me subjektin R.P 

20190318/4634/1 

Eksporti fundit 26.02.2021. Nga auditimi konstatohet se pavarësisht se kërkesa e subjektit për 

mbyllje është dorëzuar në datën 25.02.2021, doganieri mbikëqyrës e ka marrë në dorëzim në datën 

29.03.2021, pra rezulton i mbyllur jashtë afatit kohor prej 30 ditësh për mbylljen e regjimi veprim 

ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 251/2/1 të Kodit Doganor “Mosrespektimi nga mbajtësi i 

regjimit të përpunimit aktiv të detyrimit për mbylljen e regjimit doganor brenda afatit kohor të 

përcaktuar në nenin 230”, pasi regjimi duhej mbyllur 30 ditë pas dhënies së destinacionit të 

produkteve parësore kompensuese, jo më vonë se data 25.03.2021. Nga autoriteti përgjegjës nuk 

është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3 të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 

256, pika1, shkronja “b”; nenit 273, pika 3, si dhe nenit 260, të KD efekti financiar me të ardhura të 

munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri R. K.   

♦Në lidhje me subjektin “I” 

20201013/11812/1 

Për regjimin e 2020 të këtij subjekti konstatohet se shtesa në autorizim për kodin 5212 është marrë 
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në datën 24.05.2021, ndërkohë që subjekti ka kryer import 5 për këtë kod sipas deklaratës në datë 

22.05.2021.  Pra, konstatohet se subjekti ka kryer import  në një kod që rezulton pa përfshirë në 

pikën 7 të autorizimit të sipërcituar, veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 250.1/a, 250.2 

dhe 250.4 të KD. Nga sa më sipër artikulli i pa përfshirë në kodet tarifore të përcaktuara në pikën 7 të 

autorizimit, duhej deklaruar në regjimin IM4.Referuar neneve të sipërcituara për shkeljen doganore 

të kryer, subjekti përveç detyrimeve doganore, për kodin tarifor që nuk është përfshirë në autorizim 

ku në rastin konkret, grupi i auditimit gjykon për mos llogaritje të tyre sepse ato janë rieksportuar në 

produkte kompensuese duhej penalizuar me 20,000 lekë për çdo deklaratë, referuar nenit 251, pika 1 

dhe nenin 256, pika 1, shkronja “b” të KD, efekti financiar me të ardhura të munguara në 

Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri R. K.   

♦Në lidhje me subjektin "K.K " 

20190506/10597/1 

Eksporti i fundit është bërë në datën 10.03.2020. Kërkesa e subjektit për mbyllje është protokolluar 

në datën 15.05.2020 pra rezulton i mbyllur jashtë afatit kohor prej 30 ditësh për mbylljen e regjimi 

veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 251/2/1 të Kodit Doganor “Mosrespektimi nga 

mbajtësi i regjimit të përpunimit aktiv të detyrimit për mbylljen e regjimit doganor brenda afatit 

kohor të përcaktuar në nenin 230”, pasi regjimi duhej mbyllur 30 ditë pas dhënies së destinacionit të 

produkteve parësore kompensuese, jo më vonë se data 10.04.2020. Nga autoriteti përgjegjës nuk 

është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3 të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 

256, pika 1, shkronja“b”;nenit273,pika3,si dhe nenit 260, të KD efekti financiar me të ardhura të 

munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri E. 

Sh. 

20200529/10723/1 

Eksporti i fundit është bërë në datën 31.10.2020. Kërkesa e subjektit për mbyllje është protokolluar 

në datën 01.06.2021, pra regjimi rezulton i mbyllur jashtë afatit kohor prej 30 ditësh për mbylljen e 

regjimi veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 251/2/1 të Kodit Doganor “Mosrespektimi 

nga mbajtësi i regjimit të përpunimit aktiv të detyrimit për mbylljen e regjimit doganor brenda afatit 

kohor të përcaktuar në nenin 230”, pasi regjimi duhej mbyllur 30 ditë pas dhënies së destinacionit të 

produkteve parësore kompensuese, jo më vonë se data 31.11.2020. Nga autoriteti përgjegjës nuk 

është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 

256, pika 1, shkronja “b” dhe si përsëritës sipas nenin 262, pika dh efekti financiar me të ardhura të 

munguara në Buxhetin e Shtetit është 50,000 lekë.  Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri E. 

Sh. 

♦Në lidhje me subjektin "N.C” 

20200110/31668/1 

Eksporti i fundit është bere në datën 10.02.2021. Dokumenti i mbylljes nuk disponon datë. Kërkesa e 

subjektit për mbyllje është protokolluar në datën 16.03.2021, pra  regjimi rezulton i mbyllur jashtë 

afatit kohor prej 30 ditësh për mbylljen e regjimi veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 

251/2/1 të Kodit Doganor “Mosrespektimi nga mbajtësi i regjimit të përpunimit aktiv të detyrimit për 

mbylljen e regjimit doganor brenda afatit kohor të përcaktuar në nenin 230”, pasi regjimi duhej 

mbyllur 30 ditë pas dhënies së destinacionit të produkteve parësore kompensuese, jo më vonë se data 

10.03.2021. Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 

273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, pika 1, shkronja“b”; nenit 273, pika 3, si dhe nenit 

260, të KD efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. 

Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri L. K. 

♦Në lidhje me subjektin “A. D” 

20190725/18533/1 

-Eksporti i fundit është bërë në datën 03.07.2021. Dokumenti i mbylljes së regjimit nuk disponon 
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datë. Kërkesa e subjektit për mbyllje është protokolluar në datën 26.08.2021, pra regjimi  rezulton i 

mbyllur jashtë afatit kohor prej 30 ditësh për mbylljen e regjimi veprim ky, jo në përputhje me 

kërkesat e nenit 251/2/1 të Kodit Doganor “Mosrespektimi nga mbajtësi i regjimit të përpunimit 

aktiv të detyrimit për mbylljen e regjimit doganor brenda afatit kohor të përcaktuar në nenin 230”, 

pasi regjimi duhej mbyllur 30 ditë pas dhënies së destinacionit të produkteve parësore kompensuese, 

jo më vonë se data 03.08.2021. Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi 

referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, pika 1, shkronja “b”; nenit 273, pika 

3, si dhe nenit 260, të KD efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 

20,000 lekë. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri L.K. 

♦Në lidhje me subjektin "G.F.G" 

20191025/26445/2 

Eksporti fundit është kryer në datën 29.11.2020. Kërkesa e subjektit për mbyllje është dorëzuar në 

datën 21.12.2020. Dokumenti i mbylljes së regjimit rezulton pa datë.  

20201103/12022/1 

-Importi i fundit është kryer në datën 8.10.2021, pra subjekti ka patur afat deri në datën 8.4.2022 

referuar afatit prej 180 ditësh për ti dhënë destinacion mallit. Nga auditimi konstatohet se deri në 

këtë moment subjekti rezulton të mos këtë kryer mbylljen e regjimit. Nga autoriteti përgjegjës nuk 

është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 

256, pika1, shkronja“b”;nenit273,pika3,si dhe nenit 260, të KD efekti financiar me të ardhura të 

munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri K. L.  

♦Në lidhje me subjektin "S .T” 

20191204/29712/1 

Eksporti i fundit është bërë në datën 16.01.2021, dhe mbyllja e regjimit në datën 16.02.2021. Nuk 

është firmosur nga Kryetari i Degës Doganore. Nga auditimi konstatohet se të dhënat e raportuara ne 

dokumentin e mbylljes se regjimit nuk janë te sakta. Me hollësisht, janë raportuar eksporte ne vlerën 

0, ndërkohë sipas sistemit rezultojnë eksporte 8,786 kg. Gjithashtu nuk reflektohen ne këtë dokument 

transferimet e kryera ne vlerën 921 kg me procedure 5151, po janë raportuar vetëm importet  e 

kryera nga vete njësia. Pra, mbyllja e këtij regjimi është kryer jo në përputhje me të dhënat e 

raportuar në sistem, po pa efekt në diferenca në sasi, veprime që parashikohen në nenin 28/1 të ligjit 

nr.102/2014 datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; nenin 230 të 

ligjit, nenin 550 të VKM-së nr.651, datë 10.11.2017 dhe pika XIV/2, të udhëzimit nr. 4.  Nga 

autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga 

mosveprimi referuar nenit 256, pika1, shkronja “b”; nenit 273, pika 3, si dhe nenit 260, të KD efekti 

financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Ky regjim është 

mbikëqyrur nga doganieri A.S.  

♦Në lidhje me subjektin "P. S.S” 

20190207/2264/1 

Eksporti i fundit është bërë në datën 29.05.2020. Kërkesa e subjektit për mbyllje është protokolluar 

në datën 16.06.2020. Dokumenti i mbylljes nuk disponon datë dhe nuk është firmosur nga kryetari. 

Eksportet nuk deklarojnë vlerën e shtuar të mallit po janë deklaruar në vlerën e importeve. Nga 

autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga 

mosveprimi referuar nenit 256, pika1, shkronja “b”; nenit 273,pika 3,si dhe nenit 260, të KD efekti 

financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Ky regjim është 

mbikëqyrur nga doganieri L. K. 

20200129/335/1 

Eksporti i fundit është bërë në datën 08.04.2021. Kërkesa e subjektit për mbyllje është protokolluar 

në datën 15.04.2021.Dokumenti i mbylljes nuk disponon datë. 

♦Në lidhje me subjektin “S” 
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Për regjimin e vitit 2019 të këtij subjekti nuk u vendosen ne dispozicion ndryshimet për shtesat nen 

kodet 3919,  5806 për të cilat rezultojnë të jenë kryer procedura imp5 dhe nëse nuk do të vendoset në 

dispozicion edhe pas dërgimit të këtij raporti do të vijohet me penalizimin me 20,000 për çdo 

deklaratë të kryer për këto kode. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri L. K. 

20200706/12142/2 

-Nga auditimi konstatohet se subjekti nuk ka kryer mbylljen e regjimit, pavarësisht se mallit i është 

dhënë destinacion, jashtë afatit kohor prej 30 ditësh për mbylljen e regjimi veprim ky, jo në përputhje 

me kërkesat e nenit 251/2/1 të Kodit Doganor “Mosrespektimi nga mbajtësi i regjimit të përpunimit 

aktiv të detyrimit për mbylljen e regjimit doganor brenda afatit kohor të përcaktuar në nenin 230”, 

pasi regjimi duhej mbyllur 30 ditë pas dhënies së destinacionit të produkteve parësore kompensuese, 

jo më vonë se data 12.01.2021. Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi 

referuar nenit 273.3 të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, pika1, shkronja “b”; 

nenit273,pika3,si dhe nenit 260, të KD efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e 

Shtetit është 20,000 lekë.  
-Sipas të dhënave të sistemit, subjekti rezulton se ka dhënë destinacion mallit në sasinë prej 124 kg 

me tepër. Për këtë sasi, grupi i auditimit ka bërë përllogaritjen e detyrimeve doganore duke marë në 

konsideratë një çmim mesatar të lëndëve të para të importuara, dhe sipas metodës FIFO të 

kontabilitetit, për këtë subjekt rezulton detyrimi prej  52,331 lekë, duke mos përmbushur kushtet e 

vendosura në autorizim dhe duke kryer kundravajtje parashikuar nga neni 252/c i ligjit nr. 102/2014 

“Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar. 
20200706/12142/2   

3151  86,811  

5100  88,125  

9351  1,438  

Diferenca -124  

Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri L. K.  

♦Në lidhje me subjektin “ B. L” 

20190306/4413/1 

Eksporti i fundit është bërë në datën 25.07.2019. Kërkesa e subjektit për mbyllje protokolluar në 

04.03.2020. Dokumenti i mbylljes nuk është firmosur nga Kryetari i Degës Doganore. Dokumenti i 

mbylljes së regjimit (modeli 8), rezulton i mbyllur jashtë afatit kohor prej 30 ditësh për mbylljen e 

regjimit veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 251/2/i të Kodit Doganor “Mosrespektimi 

nga mbajtësi i regjimit të përpunimit aktiv të detyrimit për mbylljen e regjimit doganor brenda afatit 

kohor të përcaktuar në nenin 230”, pasi regjimi duhej mbyllur 30 ditë pas dhënies së destinacionit të 

produkteve parësore kompensuese, jo më vonë se data 25.08.2019. Nga autoriteti përgjegjës nuk 

është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3 të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 

256, pika1, shkronja “b” të KD efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit 

është 20,000 lekë. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri S. D. 

♦Në lidhje me subjektin "R.B " 

20200716/11222/1 

-Importi i fundit është kryer në datën 10.07.2021; Eksporti i fundit në datën 13.12.2021; Import 4 

15.01.2022, pra me tejkalim të afatit 6 mujor nga importi i fundit. Nga autoriteti përgjegjës nuk është 

mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, 

pika1, shkronja “b”; nenit 273, pika 3, si dhe nenit 260, të KD efekti financiar me të ardhura të 

munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë.  
-Nga auditimi konstatohet se transferimi është kryer në datën 17.02.2022, , pra me tejkalim të afatit 6 

mujor nga importi i fundit. Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi 

referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, pika1, shkronja “b”; nenit 273, pika 

3, si dhe nenit 260, të KD efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 
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20,000 lekë. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri L. K. 

-Subjekti ka paraqitur pranë DDD kërkesën për mbyllje të regjimit sipas shkresës datë 16.03.2022. 

Nga auditimi konstatohen diferenca mes të dhënave ne mbyllje dhe atyre në sistem, ku rezulton se 

subjekti i ka dhënë destinacion sasitë prej 1,606 kg më tepër . Për këtë sasi, grupi i auditimit ka bërë 

përllogaritjen e detyrimeve doganore duke marrë në konsideratë një çmim mesatar të lëndëve të para 

të importuara, dhe sipas metodës FIFO të kontabilitetit, për këtë subjekt rezulton detyrimi prej 

44,423 lekë, duke mos përmbushur kushtet e vendosura në autorizim dhe duke kryer kundravajtje 

parashikuar nga neni 252/c i ligjit nr. 102/2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i 

ndryshuar. 
20200716/11222/1 Modeli 3  

3151 50,036+1730 

4051 12,366 

5100 71,097 

5151 

transferim 8,569 

Diferenca -1,606 

Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri L. K. 

♦Në lidhje me subjektin "I.E.S " 

20190426/9583/1 

Eksporti i fundit është bërë në datën 12.10.2019. Kërkesa e subjektit për mbyllje është protokolluar 

në datën 06.04.2020. Dokumenti i mbylljes është i pa firmosur nga kryetari. Ky regjim rezulton i 

mbyllur jashtë afatit kohor prej 30 ditësh për mbylljen e regjimi veprim ky, jo në përputhje me 

kërkesat e nenit 251/2/1 të Kodit Doganor “Mosrespektimi nga mbajtësi i regjimit të përpunimit 

aktiv të detyrimit për mbylljen e regjimit doganor brenda afatit kohor të përcaktuar në nenin 230”, 

pasi regjimi duhej mbyllur 30 ditë pas dhënies së destinacionit të produkteve parësore kompensuese, 

jo më vonë se 12.11.2019. Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi 

referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, pika1, shkronja “b”; nenit 273, pika 

3, si dhe nenit 260, të KD efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 

20,000 lekë. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri A. Xh.  

♦Në lidhje me subjektin “M.G” 

20180508/9867/1 

-Nga auditimi konstatohet se për këtë regjim të mbyllur, nga analizimi i deklaratave të eksportit të 

produkti kompensues, konstatohet se mallrat janë ri eksportuar me origjinë preferenciale MSABE 

origjinë AL. Diferenca e taksës doganore prej 404,721 lekë janë TDP, e pa paguar që janë detyrime 

të taksës doganore të produkteve jo origjinuese të trupëzuara në produktin kompensues të ri 

eksportuar, në kundërshtim me pikën XII të udhëzimit nr 28.03.2019 i DPD “Rregulli i pagimit të 

detyrimeve për shkak të përfitimit të origjinës”, në zbatim të neneve 687 dhe 689 të VKM-së nr. 651 

datë 10.11.2017, të nenit 5 të Marrëveshjes së tregtisë së lirë, etj dhe në mbështetje të neneve 

73,74,253, 28/1 të KD, nenit 15 të MTL, dhe nenit 256, pika 1.a të KD “ Sanksionet e vendosura për 

kundërvajtjet doganore, të përcaktuara në nenin 251, duhet të jenë efektive, proporcionale e 

dekurajuese dhe vendosen brenda kufijve të mëposhtëm: a) kur kundërvajtja ka të bëjë me mallrat 

(ndryshime në sasi, vlerë, origjinë, lloj) dhe sjell diferenca në pagesën e detyrimeve që duhen paguar 

për mallrat, zbatohet sanksion në masën 1-fish të detyrimit të munguar”, operatori penalizohet me 1 

fishin e detyrimit. Pas dorëzimit të akt konstatimit, nga dega doganore nëpërmjet doganierit 

mbikëqyrës është vendosur në dispozicion dokumentacioni që pretendon kryerjen e kësaj pagese në 

vlerën 348,060 lekë, më hollësisht R 62302 datë 03.07.2019 ( printuar nga sistemi datë 3.7.2019) 

bashkë edhe me mandatin e pagesës së bankës. Nga verifikimi i kryer në sistem, sipas deklaratës së 

printuar datë 18.05.2022 rezulton se faktikisht kjo pagesë është tërhequr mbrapsht dhe subjektit i 

është rimbursuar pagesa e kryer nëpërmjet ndërhyrjes në sistem e specialistit të sektorit të 
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mbikëqyrjes doganore z. Y.K datë 29.10.2021. Pra, observacionet e vendosura në dispozicion janë  

dokumentacione që pasqyrojnë një situatë jo aktuale dhe jo të vërteta për subjektin. Për këto veprime 

flagrante në kundërshtim me legjislacionin në fuqi ngarkohen me përgjegjësi znj. L.K në cilësinë e 

doganierit mbikëqyrës dhe z. Y.K në cilësinë e aposteriorit për rimbursimin e pagesës së kryer. Pas 

raportit, nga ana e subjektit nëpërmjet observacionit përkatës jemi njoftuar se me datë 15.10.2021 

subjekti ka bërë pagesën e TDP pranë bankës OTP me nr. 013220. Nga ana e aposteriorit në DAV-in 

R 62392, datë 03.07.2019 është bërë tërheqja e këtij detyrimi. Pas disa problematikave në sistem për 

vjeljen e taksës së TDP-së të hasura që në datë 15.10.2021 dhe komunikimeve me e-mail me DPD që 

vërtetojnë problematikën e mësipërme, më datë 20.05.2022 nga ana e DPD-së është rregulluar situata 

në sistem dhe njëkohësisht është rikthyer TDP e ngrirë në DAV-in përkatës R62302 datë 03.07.2019. 

Megjithatë, në kushtet kur edhe pas dorëzimit të observacioneve pas akt konstatimeve nga ana e 

subjektit të audituar, gjendja në sistem nuk paraqiste situatën të njëjtë më atë sipas 

dokumentacioneve; dhe pikërisht pas auditimit të kryer nga KLSH u bëmë me dije se praktika është 

sistemuar në sistem, grupi i auditimit gjykon se nuk ka siguri nëse kemi të bëjmë realisht me një 

anomali të sistemit apo jo. Sipas Asycuda-s ku bazohet edhe puna audituese, kjo pagesë nuk 

pasqyrohej dhe rezultonte e tërhequr, disa muaj më parë se të konstatohej problematika, dhe për këtë 

arsye situata duhet të mbetet objekt monitorimi të veprimeve nga ana e degës doganore.  

20190513/11196/1 

-Nga audtimi konstatohet se sipas të dhënave, për këtë regjim importi i fundit është kryer në Maj të 

vitit 2020, dhe eksporti i fundit në datën 14.07.2021. Nga ana e subjektit është paraqitur pranë Degës 

Doganore Durrës kërkesa e subjektit nr.6873, prot datë 28.05.2021, sipas së cilës është kërkuar 

shtyrja e afatit tëri eksportit me 365 ditë shtesë (pra gjithsej 2 vite), pasi shoqëria me të cilën ishte 

lidhur kontrata ka ndërprerë eksportin për shkak të situatës së krijuar nga koronavirusi (bashkëlidhur 

nuk kishte kontratë të mallit).Kjo kërkesë rezulton të jetë paraqitur pranë degës doganore, pas 

përfundimit të afatit të ri eksportit të mallit. Më hollësisht, importi i fundit i saj është kryer sipas 

R35647, datë 12.05.2020, ku referuar periudhës për ri eksport i duhej dhënë destinacioni doganor 

365 ditë pas këtij afati. Kërkesa e subjektit është paraqitur rreth 2 javë më vonë, ku deri në ato 

momente sasia e mallit që nuk i ishte dhënë destinacion është 28,896 kg me vlerë eksporti referuar 

asaj te eksportuar deri në ato momente mesatarisht rreth 34 milion lekë. Kërkesa e subjektit është 

miratuar po brenda ditës nga Kryetari i Degës Doganore, sipas shkresës nr. 6873/1, prot datë 

28.05.2021. Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 

273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, pika1, shkronja“b”;nenit273,pika3,si dhe nenit 260, 

të KD efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Ky 

regjim është mbikëqyrur nga doganieri L. K. Nga analizimi i deklaratave të eksportit të produkti 

kompensues, konstatohet se mallrat janë ri eksportuar me origjinë preferenciale MSABE origjinë 

AL. Diferenca e taksës doganore prej 488,326 lekë janë TDP e papaguar, që janë detyrime të taksës 

doganore të produkteve jo origjinuese të trupëzuara në produktin kompensues të ri eksportuar. Këto 

produkte kompensuese rezultojnë të kenë marrë destinacion që në vitin 2019, dhe pavarësisht se kanë 

kaluar më shumë se dy vite nuk janë paguar, ku referuar edhe faktit se në regjimin paraardhës këto 

detyrime nuk janë likuiduar, mbeten objekt verifikimi i autoritetit doganor në momentin e mbylljes 

së këtij regjimi.  

♦Në lidhje me subjektin “L. G” 

20190617/13512/1 

Nga auditimi konstatohet se për këtë regjim, referuar dokumentacionit në dispozicion, dega doganore 

ka penalizuar subjektin në datën 5.5.2021 në vlerën prej 20,000 leke penalitet për mos mbyllje në 

kohë të regjimit. Nga ana e subjektit kanë vijuar një sërë procedurash gjyqësore për një sasi malli të 

deklaruar si të vjedhur nga operatori, e cila më pas është zhdoganuar. Megjithatë, aktualisht sipas të 

dhënat e sistemit subjekti rezulton me një sasi malli prej 24,218 kg më pak se ajo e eksportuar 



118 

 

 

krahasuar me atë të importuar dhe të zhdoganuar, të cilës nuk i është dhënë destinacion. Për këtë sasi, 

grupi i auditimit ka bërë përllogaritjen e detyrimeve doganore duke marrë në konsideratë një çmim 

mesatar të lëndëve të para të importuara, dhe sipas metodës FIFO të kontabilitetit, për këtë subjekt 

rezulton detyrimi prej  1,097,293 lekë duke mos përmbushur kushtet e vendosura në autorizim dhe 

duke kryer kundravajtje parashikuar nga neni 252/c i ligjit nr. 102/2014 “Kodi Doganor i Republikës 

së Shqipërisë”, i ndryshuar. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri A. S.  

♦Në lidhje me subjektin “P. M " 

20190614/13474/2 

Eksporti i fundit është bërë në datën 23.11.2019, dhe kërkesa e subjektit për mbyllje rezulton në 

datën 18.06.2020. Modeli mbylljes rezulton i pa firmosur nga Kryetari i DDD. Dokumenti i mbylljes 

së regjimit (modeli 8), rezulton i mbyllur jashtë afatit kohor prej 30 ditësh për mbylljen e regjimi 

veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 251/2/1 të Kodit Doganor “Mosrespektimi nga 

mbajtësi i regjimit të përpunimit aktiv të detyrimit për mbylljen e regjimit doganor brenda afatit 

kohor të përcaktuar në nenin 230”, pasi regjimi duhej mbyllur 30 ditë pas dhënies së destinacionit të 

produkteve parësore kompensuese, jo më vonë se 23.12.2020. Nga autoriteti përgjegjës nuk është 

mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, 

pika1, shkronja “b” të KD efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 

20,000 lekë.  

20200626/10826/ 

Subjekti ka paraqitur gjithashtu pranë DDD kërkesën për mbylljen e regjimit pasardhës, e cila 

rezulton pa datë, duke mos dhënë kështu siguri për respektimin e afatit 30 ditor nga eksporti i fundit, 

veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 251/2/1 të Kodit Doganor “Mosrespektimi nga 

mbajtësi i regjimit të përpunimit aktiv të detyrimit për mbylljen e regjimit doganor brenda afatit 

kohor të përcaktuar në nenin 230”. Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal 

konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, pika 1, shkronja “b” dhe si 

përsëritës sipas nenin 262, pika dh efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e 

Shtetit është 50,000 lekë. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri A. S. 

♦Në lidhje me subjektin "S. M.” 

20190328/6841/1 

Eksporti i fundit është bërë në datën 23.03.2021. Kërkesa e subjektit për mbyllje është protokolluar 

në datën 13.04.2021. Dokumenti i mbylljes nuk disponon datë. Vlera e mallit në eksport nuk 

raporton vlerën e shtuar të mallit. Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal 

konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, pika1, shkronja “b”; nenit 

273, pika 3,si dhe nenit 260, të KD efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e 

Shtetit është 20,000 lekë. Gjatë auditimit u kërkua vendosja në dispozicion e shtesës në autorizim 

për kodin 5404, për të cilin janë kryer procedura Imp 5 nën këtë regjim, e cila nuk u vendos në 

dispozicion dhe nëse nuk do të vendoset në dispozicion edhe pas dërgimit të këtij raporti do të 

vijohet me penalizimin me 20,000 për çdo deklaratë të kryer për këtë kod. Ky regjim është 

mbikëqyrur nga doganieri L. K. 

20200330/10509/1 

-Për këtë regjim konstatohet se importi fundit është kryer në 01.02.2021 dhe  mallit i është dhënë 

destinacion me vonese, në transferimin e kryer ne datën 21.02.2022, përtej afatit 360 ditë, veprim ky 

jo në përputhje me kushtet në autorizim referuar periudhës kohore për dhënien destinacion të 

produkteve në eksport përcaktuar në pikën nr. 13 të autorizimit, krahasuar me momentin e importit të 

tyre. Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. 

Nga mosveprimi referuar nenit 256, pika1, shkronja “b”, të KD efekti financiar me të ardhura të 

munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë . 

- Subjekti i ka dhënë destinacion të gjithë mallit, nuk ka patur eksporte gjatë vitit 2022, dhe ka bërë 
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transferimin e mallit datë 21.02.2022, dhe ka dorëzuar dokumentin e mbylljes datën 5.4.2022, pra  

jashtë afatit kohor prej 30 ditësh për mbylljen e regjimi veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e 

nenit 251/2/1 të Kodit Doganor “Mosrespektimi nga mbajtësi i regjimit të përpunimit aktiv të 

detyrimit për mbylljen e regjimit doganor brenda afatit kohor të përcaktuar në nenin 230”, pasi 

regjimi duhej mbyllur 30 ditë pas dhënies së destinacionit të produkteve parësore kompensuese, jo 

më vonë se data 31.11.2020. Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi 

referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, pika 1, shkronja“b” efekti financiar 

me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë.  
- Nga analizimi i deklaratave të eksportit të produkti kompensues, konstatohet se mallrat janë ri 

eksportuar me origjinë preferenciale MSABE origjinë AL. Diferenca e taksës doganore prej 51,856 

lekë janë TDP e papaguar, që janë detyrime të taksës doganore të produkteve jo origjinuese të 

trupëzuara në produktin kompensues të ri eksportuar, në kundërshtim me pikën XII të udhëzimit nr 

28.03.2019 i DPD “Rregulli i pagimit të detyrimeve për shkak të përfitimit të origjinës”, në zbatim të 

neneve 687 dhe 689 të VKM-së nr. 651 datë 10.11.2017, të nenit 5 të Marrëveshjes së tregtisë së lirë, 

etj dhe në mbështetje të neneve 73,74,253, 28/1 të KD, nenit 15 të MTL, dhe nenit 256, pika 1.a të 

KD “ Sanksionet e vendosura për kundërvajtjet doganore, të përcaktuara në nenin 251, duhet të jenë 

efektive, proporcionale e dekurajuese dhe vendosen brenda kufijve të mëposhtëm: a) kur 

kundërvajtja ka të bëjë me mallrat (ndryshime në sasi, vlerë, origjinë, lloj) dhe sjell diferenca në 

pagesën e detyrimeve që duhen paguar për mallrat, zbatohet sanksion në masën 1-fish të detyrimit të 

munguar”, operatori penalizohet me 1 fishin e detyrimit.Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri 

L. K. 

♦Në lidhje me subjektin "F.G " 

20190823/20700/2 

Eksporti i fundit është bërë në datën 29.10.2020. Kërkesa e subjektit për mbyllje mban datën 

11.02.2021. Dokumenti i mbylljes rezulton pa datë dhe pa firmën e Kryetarit. Dokumenti i mbylljes 

së regjimit (modeli 8), rezulton i mbyllur jashtë afatit kohor prej 30 ditësh për mbylljen e regjimi 

veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 251/2/1 të Kodit Doganor “Mosrespektimi nga 

mbajtësi i regjimit të përpunimit aktiv të detyrimit për mbylljen e regjimit doganor brenda afatit 

kohor të përcaktuar në nenin 230”, pasi regjimi duhej mbyllur 30 ditë pas dhënies së destinacionit të 

produkteve parësore kompensuese, jo më vonë se data 29.11.2020. Nga autoriteti përgjegjës nuk 

është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 

256, pika1, shkronja “b” efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 

20,000 lekë.  

20200818/11519/1 

Eksporti i fundit është bërë në datën 10.12.2021.Kërkesa e subjektit për mbyllje mban datën 

24.01.2022. Dokumenti i mbylljes rezulton pa datë dhe pa firmë  të Kryetarit. Dokumenti i mbylljes 

së regjimit (modeli 8), rezulton i mbyllur jashtë afatit kohor prej 30 ditësh për mbylljen e regjimi 

veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 251/2/1 të Kodit Doganor “Mosrespektimi nga 

mbajtësi i regjimit të përpunimit aktiv të detyrimit për mbylljen e regjimit doganor brenda afatit 

kohor të përcaktuar në nenin 230”, pasi regjimi duhej mbyllur 30 ditë pas dhënies së destinacionit të 

produkteve parësore kompensuese, jo më vonë se data 06.06.2021. Nga autoriteti përgjegjës nuk 

është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3 të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 

256, pika 1, shkronja “b” dhe si përsëritës sipas nenin 262, pika dh efekti financiar me të ardhura të 

munguara në Buxhetin e Shtetit është 50,000 lekë. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri D. P.  

♦Në lidhje me subjektin ”G.I” 
Subjekti ka paraqitur dokumentin e mbylljes për regjimin e vitit 2020, dorëzuar në datën 23.02.2022, 

i cili rezulton i mbyllur jashtë afatit kohor prej 30 ditësh për mbylljen e regjimit pasi eksporti i fundit 

është kryer në Nëntor të vitit 2021, veprim ky jo në përputhje me kërkesat e nenit 251/2/1 të Kodit 
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Doganor “Mosrespektimi nga mbajtësi i regjimit të përpunimit aktiv të detyrimit për mbylljen e 

regjimit doganor brenda afatit kohor të përcaktuar në nenin 230”, pasi regjimi duhej mbyllur 30 ditë 

pas dhënies së destinacionit të produkteve parësore kompensuese, jo më vonë se Dhjetori i vitit 2021. 

Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga 

mosveprimi referuar nenit 256, pika1, shkronja “b” të KD efekti financiar me të ardhura të 

munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. 
Nga auditimi konstatohen se të dhënat e raportuara në modelin 8, janë të ndryshme nga ato që 

rezultojnë sipas sistemit, ku më hollësisht faktikisht janë eksportuar 10,842 kg dhe janë importuar 

9,909 kg, ndërkohë në mbyllje është raportuar se vlera e mallit të eksportuar është e barabartë me atë 

të importuar. Për këtë sasi, grupi i auditimit ka bërë përllogaritjen e detyrimeve doganore duke marrë 

në konsideratë një çmim mesatar të lëndëve të para të importuara, dhe sipas metodës FIFO të 

kontabilitetit, për këtë subjekt rezulton detyrimi prej  46,290 lekë, duke mos përmbushur kushtet e 

vendosura në autorizim dhe duke kryer kundravajtje parashikuar nga neni 252/c i ligjit nr. 102/2014 

“Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri 

D.P.  

♦Në lidhje me subjektin "L.  M.  G " 

20191003/24363/1 

Eksporti i fundit është bërë në datën 28.05.2021. Kërkesa e subjektit për mbyllje është protokolluar 

në datën 18.06.2021. 

 

sistemi Modeli 3 

3151                 20,230  22,784 

5100                 23,073  24,590 

5151                   1,518  

9351                   1,806  1,806 

Diferenca 2,555   

Sipas të dhënave ky regjim rezulton me diferenca në sistem krahasuar me sasinë e deklaruar ne 

mbyllje për peshën prej 2,555 kg, për të cilën sipas dokumentacionit të vendosur në dispozicion, 

rezulton se janë magazinuar përkohësisht sipas procedurës import 7, me R 98143 të vitit 2020, të 

cilat më pas janë zhdoganuar. Nga auditimi konstatohet se subjekti ka kryer importin e fundit ne 

05.09.2020, ndërkohë, eksporti ne 28.05.2021, dhe deklarata e fundit e bërë për këtë regjim është 

DAV-i imp9 me R- 62736 datë 31.05.2021 dhe afati i ri eksportit 240 dite, pra me vonesa. Nga 

autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3 të KD. Nga 

mosveprimi referuar nenit 256, pika1, shkronja“b”;nenit273,pika3,si dhe nenit 260, të KD efekti 

financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Ky regjim është 

mbikëqyrur nga doganieri E. Sh. 

♦Në lidhje me subjektin "O. D.A " 

20200312/5608/1 

Eksporti i fundit është bërë në datën 12.12.2020. Kërkesa e subjektit për mbyllje është protokolluar 

në datën 19.04.2021, pra regjimi rezulton i mbyllur jashtë afatit kohor prej 30 ditësh për mbylljen e 

regjimi veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 251/2/1 të Kodit Doganor “Mosrespektimi 

nga mbajtësi i regjimit të përpunimit aktiv të detyrimit për mbylljen e regjimit doganor brenda afatit 

kohor të përcaktuar në nenin 230”, pasi regjimi duhej mbyllur 30 ditë pas dhënies së destinacionit të 

produkteve parësore kompensuese, jo më vonë se data 12.01.2021. Nga autoriteti përgjegjës nuk 

është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 

256, pika 1, shkronja “b”; nenit 273,pika 3, si dhe nenit 260, të KD efekti financiar me të ardhura të 

munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri E. 

Sh. 

♦Në lidhje me subjektin "S " 

20200305/471/1 
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-Importi i fundit është bërë në datën 18.02.2021 dhe import 9 në datën 05.03.2022, ku referuar afatit 

të ri eksportit prej 360 ditë rezulton se mallit i është dhënë destinacion ne tejkalim afati, veprim ky jo 

në përputhje me kushtet në autorizim referuar periudhës kohore për dhënien destinacion të 

produkteve, krahasuar me momentin e importit të tyre. Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur 

procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, pika1, 

shkronja “b”; nenit 273, pika 3, si dhe nenit 260, të KD efekti financiar me të ardhura të munguara 

në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. 

-Importi i fundit është kryer në datën 18.02.2021 dhe  eksporti i fundit në datën 21.02.2022 , ku 

referuar afatit të ri eksportit prej 360 ditë rezulton se mallit i është dhënë destinacion ne tejkalim 

afati, veprim ky jo në përputhje me kushtet në autorizim referuar periudhës kohore për dhënien 

destinacion të produkteve, krahasuar me momentin e importit të tyre. Nga autoriteti përgjegjës nuk 

është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 

256, pika1, shkronja “b”; nenit 273, pika 3, si dhe nenit 260, të KD efekti financiar me të ardhura të 

munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. 

-Subjekti ka dorëzuar dokumentin e mbylljes së regjimit, i cili mban datën 25.02.2022, pra përpara se 

subjekti të kryente procedurat e import 9, trajtuar më sipër. Nga autoriteti përgjegjës nuk është 

mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3 të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, pika 

1, shkronja “b”; nenit 273, pika 3, si dhe nenit 260, të KD efekti financiar me të ardhura të 

munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri K. L.  

♦Në lidhje me subjektin “M .P. S” 

20190725/16834/1 

-Eksporti i fundit është bërë në Dhjetor të vitit 2021, dhe kërkesa e subjektit për mbyllje rezulton në 

datën 23.02.2022. Dokumenti i mbylljes së regjimit (modeli 8), rezulton i mbyllur jashtë afatit kohor 

prej 30 ditësh për mbylljen e regjimi veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 251/2/1 të Kodit 

Doganor “Mosrespektimi nga mbajtësi i regjimit të përpunimit aktiv të detyrimit për mbylljen e 

regjimit doganor brenda afatit kohor të përcaktuar në nenin 230”, pasi regjimi duhej mbyllur 30 ditë 

pas dhënies së destinacionit të produkteve parësore kompensuese, jo më vonë se Janari i vitit 2022. 

Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga 

mosveprimi referuar nenit 256, pika 1, shkronja“b”;nenit273,pika3,si dhe nenit 260, të KD efekti 

financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. 

-Nga auditimi konstatohen se të dhënat e raportuara në modelin 8, janë të ndryshme nga ato që 

rezultojnë sipas sistemit, ku më hollësisht faktikisht janë eksportuar 31,799 kg dhe janë importuar 

33,835 kg, ndërkohë në mbyllje është raportuar se vlera e mallit të eksportuar është e barabartë me 

atë të importuar. Për këtë sasi, grupi i auditimit ka bërë përllogaritjen e detyrimeve doganore duke 

marrë në konsideratë një çmim mesatar të lëndëve të para të importuara, dhe sipas metodës FIFO të 

kontabilitetit, për këtë subjekt rezulton detyrimi prej  142,537 lekë, duke mos përmbushur kushtet e 

vendosura në autorizim dhe duke kryer kundravajtje parashikuar nga neni 252/c i ligjit nr. 102/2014 

“Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri 

D. P.  

♦Në lidhje me subjektin "R.T " 

20190603/13477/1 

Eksporti i fundit është bërë në datën 19.07.2020; Kërkesa e subjektit për mbyllje në datë 17.08.2020. 

Dokumenti i mbylljes rezulton pa datë, dhe i pa firmosur nga Kryetari. Në mbyllje nuk është 

deklaruar vlera e shtuar e mallit ne eksport, ndërkohë subjekti ka hedhur ne qarkullim te lire mbetjet. 

Te regjimi pasardhës i këtij subjekti, ai i vitit 2020 për kodin 4819 subjekti është pajisur më shtesën 

ne autorizim ne datë 14.05.2021, ndërkohë subjekti ka bërë një sërë importesh ne këtë kod para 

miratimit të kësaj shtese në autorizim, veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 250.1/a, 250.2 

dhe 250.4 të KD. Nga sa më sipër artikulli i pa përfshirë në kodet tarifore të përcaktuara në 
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autorizim, duhej deklaruar në regjimin IM4. Referuar neneve të sipërcituara për shkeljen doganore të 

kryer, subjekti përveç detyrimeve doganore, për kodin tarifor që nuk është përfshirë në autorizim 

duhej penalizuar me 20,000 lekë, referuar nenit 251, pika 1 dhe nenin 256, pika 1, shkronja “b” të 

KD. Nga mosveprimi referuar neneve të sipërcituara për shkeljen doganore të kryer, subjekti përveç 

detyrimeve doganore (ku në rastin konkret, grupi i auditimit gjykon për mos llogaritje të tyre duke 

qene se ato janë rieksportuar në produkte kompensuese), për kodin tarifor që nuk është përfshirë në 

autorizim, duhej penalizuar me 20,000 lekë, referuar nenit 251, pika 1 dhe nenin 256, pika 1, 

shkronja “b” të KD, efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 

lekë. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri D. P.  

♦Në lidhje me subjektin “T " 

20190627/14354/1 

Për regjimin e vitit 2019 të këtij subjekti konstatohet se subjekti ka kryer import mallin me kod 7310 

sipas R  datë 30.07.2019, kod ky që rezulton pa përfshirë në pikën 7 të autorizimit të sipërcituar, për 

të cilin shtesë në autorizim është marrë datë 8.7.2018, ,veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 

250.1/a, 250.2 dhe 250.4 të KD. Nga sa më sipër artikulli i pa përfshirë në kodet tarifore të 

përcaktuara në pikën 7 të autorizimit, duhej deklaruar në regjimin IM4.Referuar neneve të 

sipërcituara për shkeljen doganore të kryer, subjekti përveç detyrimeve doganore, për kodin tarifor 

që nuk është përfshirë në autorizim ku në rastin konkret, grupi i auditimit gjykon për mos llogaritje të 

tyre mqs ato janë rieksportuar në produkte kompensuese duhej penalizuar me 20,000 lekë për çdo 

deklaratë, referuar nenit251, pika 1 dhe nenin 256, pika 1, shkronja “b” të KD, efekti financiar me të 

ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. 

20200609/10798/1 

Eksporti i fundit është bërë në datën 24.04.2021.Kërkesa e subjektit për mbyllje në datën 04.06.2021. 

Dokumenti i mbylljes së regjimit (modeli 8), rezulton i mbyllur jashtë afatit kohor prej 30 ditësh për 

mbylljen e regjimi veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 251/2/1 të Kodit Doganor 

“Mosrespektimi nga mbajtësi i regjimit të përpunimit aktiv të detyrimit për mbylljen e regjimit 

doganor brenda afatit kohor të përcaktuar në nenin 230”, pasi regjimi duhej mbyllur 30 ditë pas 

dhënies së destinacionit të produkteve parësore kompensuese, jo më vonë se data 24.05.2021. Nga 

autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga 

mosveprimi referuar nenit 256, pika1, shkronja “b” të KD efekti financiar me të ardhura të 

munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri D. P.  

♦Në lidhje me subjektin “T.S” 

20190207/2163/1 

Nga auditimi konstatohet se rezultojnë diferenca në mbyllje te regjimit me atë te sistemit pra, mbyllja 

e këtij regjimi është kryer jo në përputhje me të dhënat e raportuar në sistem veprime që 

parashikohen në nenin 28/1 të ligjit nr.102/2014 datë 31.07.2014 “Kodi Doganor I Republikës së 

Shqipërisë”, I ndryshuar; nenin 230 të ligjit, nenin 550 të VKM-së nr.651, datë 10.11.2017 dhe pika 

XIV/2, të udhëzimit nr. 4.  Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi 

referuar nenit 273.3 të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, pika1, shkronja“b”;nenit273 , të KD 

efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. 
3151  50,218  

5100  55,407  

9351  5,142  

Diferenca   48  

Referuar importeve totale te deklaruara nga subjekti, dhe eksporteve subjekti rezulton një diferencë 

malli prej 48 kg, të cilës nuk i është dhënë destinacion . Për këtë sasi, grupi i auditimit ka bërë 

përllogaritjen e detyrimeve doganore duke marrë në konsideratë një çmim mesatar të lëndëve të para 

të importuara, dhe sipas metodës FIFO të kontabilitetit, për këtë subjekt rezulton detyrimi prej  
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23,749.16 lekë duke mos përmbushur kushtet e vendosura në autorizim dhe duke kryer kundravajtje 

parashikuar nga neni 252/c i ligjit nr. 102/2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i 

ndryshuar.  

-Gjithashtu, konstatohet se subjekti ka tejkalim të vlerës së mallrave të importuar me atë në 

autorizim, pasi autorizimi është për 500,000 euro ndërkohë në mbyllje kemi 635,088 euro. Nga 

autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga 

mosveprimi referuar nenit 256, pika1, shkronja“b”;nenit273 , të KD efekti financiar me të ardhura 

të munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Në dosje mungon karta teknologjike apo 

raport verifikim koeficienti, ndërkohë në mbyllje të regjimit të 2019 është thënë koeficienti 80, 85, 

90%. Shtesa për kodin 7326 dhe nëse nuk do të vendoset në dispozicion edhe pas dërgimit të këtij 

raporti do të vijohet me penalizimin me 20,000 për çdo deklaratë të kryer për këtë kod. Ky regjim 

është mbikëqyrur nga ish-doganieri i regjimeve A. K.  

♦Në lidhje me subjektin "I.S " 

20190307/5125/1 
Eksporti i fundit është bërë në datën 15.04.2020. Kërkesa e subjektit për mbyllje është protokolluar 

në datën 19.04.2021. Dokumenti i mbylljes nuk është firmosur nga Kryetari i DD. Ky regjim 

rezulton i mbyllur jashtë afatit kohor prej 30 ditësh për mbylljen e regjimi veprim ky, jo në përputhje 

me kërkesat e nenit 251/2/1 të Kodit Doganor “Mosrespektimi nga mbajtësi i regjimit të përpunimit 

aktiv të detyrimit për mbylljen e regjimit doganor brenda afatit kohor të përcaktuar në nenin 230”, 

pasi regjimi duhej mbyllur 30 ditë pas dhënies së destinacionit të produkteve parësore kompensuese, 

jo më vonë se data 15.05.2020. Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi 

referuar nenit 273.3 të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, pika1, shkronja “b” të KD efekti 

financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Ky regjim është 

mbikëqyrur nga doganieri A.S.  

♦Në lidhje me subjektin "V.B" 

20200210/286/1 

-Nga auditimi konstatohet se për shkak të mos respektimit të afateve për mbylljen e këtij regjimi, 

dega doganore ka vijuar me penalizmin në masën 20,000 lekë të këtij subjekti.  

Referuar afateve të ri eksportit për mallin e importuar, subjekti rezulton të mos i këtë dhënë ende 

destinacion mallit, veprim ky jo në përputhje me kushtet në autorizim referuar periudhës kohore për 

dhënien destinacion të produkteve, krahasuar me momentin e importit të tyre. Nga autoriteti 

përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi 

referuar nenit 256, pika1, shkronja“b”;nenit273,pika3,si dhe nenit 260, të KD efekti financiar me të 

ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. 

- Nga auditimi konstatohet se subjekti ka bëre importin e fundit ne 06.02.2021 dhe eksport në datën 4 

prill 2022 dhe mars, pra ne tejkalim afati veprime këto, jo në përputhje me kërkesat e nenit 251/2/1 

nenin 28/1 të ligjit nr.102/2014 datë 31.07.2014 “Kodi Doganor I Republikës së Shqipërisë”, I 

ndryshuar; nenin 230 të ligjit, nenin 550 të VKM-së nr.651, datë 10.11.2017 dhe pika XIV/2, të 

udhëzimit nr. 4. Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 

273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, pika 1, shkronja “b” dhe si përsëritës sipas nenin 

262, pika dh efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 50,000 lekë.   

-Gjithashtu, referuar sistemit ky subjekt rezulton me një diferencë malli prej 20,103 kg, të cilës nuk i 

është dhënë destinacion. Për këtë sasi, grupi i auditimit ka bërë përllogaritjen e detyrimeve doganore 

duke marrë në konsideratë një çmim mesatar të lëndëve të para të importuara, dhe sipas metodës 

FIFO të kontabilitetit, për këtë subjekt rezulton detyrimi prej  1,707.71 lekë, duke mos përmbushur 

kushtet e vendosura në autorizim dhe duke kryer kundravajtje parashikuar nga neni 252/c i ligjit nr. 

102/2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar. Ky regjim është mbikëqyrur nga 

doganieri K.L.  
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20200210/286/1   

3151 478,324 

5100  547,369  

5151  21,650  

9351  89,032  

Diferenca  20,103  

♦Në lidhje me subjektin "F " 

20190621/16422/1 

-Nga auditimi konstatohet se transferimi i mallit është bere në datën 09.10.2021. Importi në datën 

01.11.2019, pra mallit i është dhënë destinacion me vonese, për të cilin subjekti është penalizuar nga 

dega doganore në vlerën 20,000 lekë.  

- Kërkesa e subjektit për mbyllje rezulton pa datë dhe e pa protokolluar në doganë. Dokumenti i 

mbylljes rezulton pa datë, pra duke mos dhënë siguri për respektimin e afatit të mbylljes së regjimit, 

jo në përputhje me kërkesat e nenit 251/2/1 të Kodit Doganor “Mosrespektimi nga mbajtësi i regjimit 

të përpunimit aktiv të detyrimit për mbylljen e regjimit doganor brenda afatit kohor të përcaktuar në 

nenin 230”, pasi regjimi duhej mbyllur 30 ditë pas dhënies së destinacionit të produkteve parësore 

kompensuese, jo më vonë se data 03.08.2021. Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur 

procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3 të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, pika1, 

shkronja “b”; nenit 273, pika 3, si dhe nenit 260, të KD efekti financiar me të ardhura të munguara 

në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri L. K. 

♦Në lidhje me subjektin  “L. D”/  “K. F” 

20190416/8885/2 

Eksporti i fundit është bërë në datën 13.06.2020. Kërkesa e subjektit për mbyllje është protokolluar 

në datën 14.08.2020. Dokumenti i mbylljes nuk ka datë dhe nuk është firmosur nga Kryetari i Degës 

Doganore.  Dokumenti i mbylljes së regjimit (modeli 8), rezulton i mbyllur jashtë afatit kohor prej 30 

ditësh për mbylljen e regjimit veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 251/2/i të Kodit 

Doganor “Mosrespektimi nga mbajtësi i regjimit të përpunimit aktiv të detyrimit për mbylljen e 

regjimit doganor brenda afatit kohor të përcaktuar në nenin 230”, pasi regjimi duhej mbyllur 30 ditë 

pas dhënies së destinacionit të produkteve parësore kompensuese, jo më vonë se data 13.07.2020. 

Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3 të KD. Nga 

mosveprimi referuar nenit 256, pika 1, shkronja“b”efekti financiar me të ardhura të munguara në 

Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri S. D.  

20200508/10600/1 

Eksporti i fundit është bërë në datën 19.09.2020. Subjekti ka transferuar mallin duke i dhënë 

destinacion në regjimin pasardhës sipas R nr.23087, date 06.05.2021. Kërkesa e subjektit për mbyllje 

protokolluar ne datën 08.11.2021. Dokumenti i mbylljes nuk ka datë. Nuk është firmosur nga 

Kryetari i Degës doganore. Dokumenti i mbylljes së regjimit (modeli 8), rezulton i mbyllur jashtë 

afatit kohor prej 30 ditësh për mbylljen e regjimi veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 

251/2/i të Kodit Doganor “Mosrespektimi nga mbajtësi i regjimit të përpunimit aktiv të detyrimit për 

mbylljen e regjimit doganor brenda afatit kohor të përcaktuar në nenin 230”, pasi regjimi duhej 

mbyllur 30 ditë pas dhënies së destinacionit të produkteve parësore kompensuese, jo më vonë se data 

06.06.2021. Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3 

të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, pika 1, shkronja “b” dhe si përsëritës sipas nenin 262, 

pika dh efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 50,000 lekë. Ky 

regjim është mbikëqyrur nga doganieri S.D.  

♦Në lidhje me subjektin "S " 

20190917/22258/1 

Eksporti i fundit është bërë në datën16.11.2020. Kërkesa e subjektit për mbyllje është protokolluar 

në datën 03.12.2020. Modeli mbylljes rezulton i pa firmosur nga kryetari. Mbyllja e këtij regjimi 
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është kryer jo në përputhje me të dhënat e raportuar në sistem, po pa efekt në diferenca në sasinë e 

regjimi në sistem, veprime që parashikohen në nenin 28/1 të ligjit nr.102/2014 datë 31.07.2014 

“Kodi Doganor I Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; nenin 230 të ligjit, nenin 550 të VKM-së 

nr.651, datë 10.11.2017 dhe pika XIV/2, të udhëzimit nr. 4.  Nga autoriteti përgjegjës nuk është 

mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, pika 

1, shkronja “b”; nenit 273,pika 3, si dhe nenit 260, të KD efekti financiar me të ardhura të 

munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri A. S.  

♦Në lidhje me subjektin "R.P " 

20190703/16173/1 

-Subjekti ka dorëzuar dokumentin e mbylljes datë 22.12.2020, ku rezulton se të dhënat e raportuara 

nuk janë të sakta krahasuar me atë të sistemit. Vlera e shtuar e mallit është plotësuar gabim, pasi 

është shënuar 475,922.922 Euro, ndërkohë sipas sistemit Vlera e shtuar= 240,814,58 Euro, dhe nuk 

është shënuar vlera ne Euro, e cila duhet te ishte shënuar  475,922.92 Euro. Pra, mbyllja e këtij 

regjimi është kryer jo në përputhje me të dhënat e raportuar në sistem, veprime që parashikohen në 

nenin 28/1 të ligjit nr.102/2014 datë 31.07.2014 “Kodi Doganor I Republikës së Shqipërisë”, i 

ndryshuar; nenin 230 të ligjit, nenin 550 të VKM-së nr.651, datë 10.11.2017 dhe pika XIV/2, të 

udhëzimit nr. 4.  Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 

273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, pika1, shkronja“b”;nenit273,pika3,si dhe nenit 260, 

të KD efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë.  

-Kjo diference në sasi rezulton të jetë pakësuar në regjimin pasardhës 20200715/11244/1, për të cilin 

rezulton se vlera e mallit te ri eksportuar 7,255.4 Euro me pak se vlera e mallit te importuar. Vlera e 

shtuar e mallit është shënuar 539,124.73 Euro, ndërkohë së sipas sistemit vlera e shtuar rezulton 

371,334.3 Euro. Gjithashtu, nuk është shënuar Vlera ne Euro, e cila duhet te ishte shënuar  

539,124.73 Euro. Subjekti ka importuar  në kodin 3824  44,559 Euro me 97,100 kg ndërkohë që në 

dokumentin e mbylljes është shënuar 67,275 Euro dhe 147,650 kg. Gjithashtu, në kodin 3901 ka 

importuar 24,042.88 Euro dhe 51,925 kg, është shënuar gabim 1,326.88 Euro/1,375 kg. 

-Dokumenti i mbylljes së këtij regjimi është pa datë, duke mos dhënë siguri për datën e mbylljes, 

veprime këto, jo në përputhje me kërkesat e nenit 251/2/1 nenin 28/1 të ligjit nr.102/2014 datë 

31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; nenin 230 të ligjit, nenin 550 të 

VKM-së nr.651, datë 10.11.2017 dhe pika XIV/2, të udhëzimit nr. 4. Nga autoriteti përgjegjës nuk 

është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3 të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 

256, pika 1, shkronja “b” dhe si përsëritës sipas nenin 262, pika dh efekti financiar me të ardhura të 

munguara në Buxhetin e Shtetit është 50,000 lekë.  
-Nga analizimi i deklaratave të eksportit të produkti kompensues, konstatohet se mallrat janë ri 

eksportuar me origjinë preferenciale MSABE origjinë AL. Diferenca e taksës doganore prej 9,879 

lekë janë TDP e papaguar, që janë detyrime të taksës doganore të produkteve jo origjinuese të 

trupëzuara në produktin kompensues të ri eksportuar, në kundërshtim me pikën XII të udhëzimit nr 

28.03.2019 i DPD “Rregulli i pagimit të detyrimeve për shkak të përfitimit të origjinës”, në zbatim të 

neneve 687 dhe 689 të VKM-së nr. 651 datë 10.11.2017, të nenit 5 të Marrëveshjes së tregtisë së lirë, 

etj dhe në mbështetje të neneve 73,74,253, 28/1 të KD, nenit 15 të MTL, dhe nenit 256, pika 1.a të 

KD “ Sanksionet e vendosura për kundërvajtjet doganore, të përcaktuara në nenin 251, duhet të jenë 

efektive, proporcionale e dekurajuese dhe vendosen brenda kufijve të mëposhtëm: a) kur 

kundërvajtja ka të bëjë me mallrat (ndryshime në sasi, vlerë, origjinë, lloj) dhe sjell diferenca në 

pagesën e detyrimeve që duhen paguar për mallrat, zbatohet sanksion në masën 1-fish të detyrimit të 

munguar”, operatori penalizohet me 1 fishin e detyrimit. 

Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri A. Xh.  

♦Në lidhje me subjektin “T. S” 

20190516/12144/1 
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Importi i fundit është bërë në Mars të vitit 2020, eksporti i fundit është bërë në 13.03.2021, po 

ndërkohë subjekti ka asgjësuar mallin sipas deklaratës së datës 16.04.2021, veprim ky jo në 

përputhje me kushtet në autorizim referuar periudhës kohore për dhënien destinacion të produkteve, 

krahasuar me momentin e importit të tyre. Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal 

konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, pika1, 

shkronja“b”;nenit273, pika 3, si dhe nenit 260, të KD efekti financiar me të ardhura të munguara 

në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Kërkesa e subjektit për mbyllje protokolluar në 26.04.2021. 

Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri D.P.  

♦Në lidhje me subjektin "H.P " 

20200529/8938/1 

Eksporti i fundit është bërë në datën 13.08.2021. Kërkesa e subjektit për mbyllje është protokolluar 

në datën 17.09.2021, pra rezulton i mbyllur jashtë afatit kohor prej 30 ditësh për mbylljen e regjimi 

veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 251/2/1 të Kodit Doganor “Mosrespektimi nga 

mbajtësi i regjimit të përpunimit aktiv të detyrimit për mbylljen e regjimit doganor brenda afatit 

kohor të përcaktuar në nenin 230”, pasi regjimi duhej mbyllur 30 ditë pas dhënies së destinacionit të 

produkteve parësore kompensuese, jo më vonë se data 13.09.2021. Nga autoriteti përgjegjës nuk 

është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3 të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 

256, pika 1, shkronja “b”; nenit 73, pika 3, si dhe nenit 260, të KD efekti financiar me të ardhura të 

munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri E.Sh. 

♦Në lidhje me subjektin "A. M. F” 

20200702/10942/1 

-Nga auditimi konstatohet se subjekti ka kryer importin e fundit ne datën 11.02.2021, eksportin e 

fundit në datën 18.01.2022, dhe imp 4 e fundit në datën 11.02.2021. Konstatohet se në përfundim të 

afatit për t’i dhënë destinacion mallit, subjekti rezulton me gjendje malli dhe nuk ka kryer mbylljen e 

regjimi jashtë afatit kohor prej 30 ditësh për mbylljen e regjimi veprim ky, jo në përputhje me 

kërkesat e nenit 251/2/1 të Kodit Doganor “Mosrespektimi nga mbajtësi i regjimit të përpunimit 

aktiv të detyrimit për mbylljen e regjimit doganor brenda afatit kohor të përcaktuar në nenin 230”. 

Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga 

mosveprimi referuar nenit 256, pika1, shkronja“b”;nenit273,pika3,si dhe nenit 260, të KD efekti 

financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë.  
- Nga auditimi konstatohet se subjekti rezulton me gjendje mallit që nuk i është dhënë destinacion 

referuar importeve dhe eksporteve, në total prej 126,555 kg. Sipas observacionit të vendosur në 

dispozicion nga subjekti pas dorëzimit të raportit, grupi i auditimit është informuar se për shkak të 

pamundësisë teknike janë hasur vonesa në dorëzimin e kësaj sasie dhe është kërkuar një shtyrje prej 

90 ditësh, për të dhënë destinacion mallit, e cila është miratuar me shkresën nr. 00012124, datë 

30.06.2022.  

♦Në lidhje me subjektin L72322504T “B. A. A” 

20200114/31921/1 

-Importi fundit është kryer në datën 13.01.2021 dhe afati i ri eksportit është 1 vit. Ndërkohë eksporti 

është kryer ne 19.02.2022, pra në tejkalim të afatit për të dhënë destinacion mallit të importuar. Nga 

autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga 

mosveprimi referuar nenit 256, pika1, shkronja“b”;nenit273,pika3,si dhe nenit 260, të KD efekti 

financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. 

- Gjithashtu për këtë regjim subjekti ka kryer procedurën import 9 në datën 18.03.2022, pra në 

tejkalim të afatit për t’i dhënë destinacion mallit. Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur 

procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, pika1, 

shkronja“b”;nenit273, pika3,si dhe nenit 260, të KD efekti financiar me të ardhura të munguara në 

Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. 
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-Nga auditimi konstatohen se të dhënat e raportuara në modelin 8, janë të ndryshme nga ato që 

rezultojnë sipas sistemit, ku më hollësisht faktikisht i janë dhënë destinacion me procedurë asgjesimi 

345 kg më shumë se diferencat që rezultojnë nga raporti import/eksport. Për këtë sasi, grupi i 

auditimit ka bërë përllogaritjen e detyrimeve doganore duke marë në konsideratë një çmim mesatar 

të lëndëve të para të importuara, dhe sipas metodës FIFO të kontabilitetit, për këtë subjekt rezulton 

detyrimi prej  41,000 lekë, duke mos përmbushur kushtet e vendosura në autorizim dhe duke kryer 

kundravajtje parashikuar nga neni 252/c i ligjit nr. 102/2014 “Kodi Doganor i Republikës së 

Shqipërisë”, i ndryshuar.  Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri A. S.  
20200114/31921/1   

3151                 23,828  

5100                 24,542  

5151                      242  

5300                          8  

9351                   1,309  

Diferenca  -                   345  

♦Në lidhje me subjektin " T.M.I " 

20200406/6620/1 

Nga auditimi konstatohet se subjekti nuk ka paraqitur dokumentin e mbylljes për regjimin jashtë 

afatit kohor prej 30 ditësh për mbylljen e regjimit pasi importi i fundit është kryer në Dhjetor të vitit 

2020 dhe duke konsideruar dhe afatin për ri eksporti 1 vjeçar, regjimi duhet të ishte mbyllur, veprim 

ky jo në përputhje me kërkesat e nenit 251/2/1 të Kodit Doganor “Mosrespektimi nga mbajtësi i 

regjimit të përpunimit aktiv të detyrimit për mbylljen e regjimit doganor brenda afatit kohor të 

përcaktuar në nenin 230”, pasi regjimi duhej mbyllur 30 ditë pas dhënies së destinacionit të 

produkteve parësore kompensuese. Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal 

konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, pika1, shkronja“b” të KD 

efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. 
Nga auditimi konstatohet se subjekti rezulton me gjendje mallit që nuk i është dhënë destinacion 

referuar importeve dhe eksporteve, në total prej 5,010 kg. Për këtë sasi, grupi i auditimit ka bërë 

përllogaritjen e detyrimeve doganore duke marë në konsideratë një çmim mesatar të lëndëve të para 

të importuara, dhe sipas metodës FIFO të kontabilitetit, për këtë subjekt rezulton detyrimi prej  

4,350,000 lekë, duke mos përmbushur kushtet e vendosura në autorizim dhe duke kryer kundravajtje 

parashikuar nga neni 252/c i ligjit nr. 102/2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i 

ndryshuar.  Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri D. P.  
20200406/6620/1   

3151  11,749  

5100  15,930  

5151  3,121  

9351  2,292  

Diferenca   5,010  

♦Në lidhje me subjektin “ S. SH” 

20191121/28304/1 

Eksporti i fundit është bërë në datën 10.07.2021. Kërkesa e subjektit për mbyllje është protokolluar 

në datën 18.10.2021.Dokumenti i mbylljes nuk është firmosur nga Kryetari i Degës Doganore, as nga 

doganieri dhe nuk ka datë. Dokumenti i mbylljes nuk është firmosur nga Kryetari i Degës Doganore. 

Dokumenti i mbylljes së regjimit (modeli 8), rezulton i mbyllur jashtë afatit kohor prej 30 ditësh për 

mbylljen e regjimi veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 251/2/i të Kodit Doganor 

“Mosrespektimi nga mbajtësi i regjimit të përpunimit aktiv të detyrimit për mbylljen e regjimit 

doganor brenda afatit kohor të përcaktuar në nenin 230”, pasi regjimi duhej mbyllur 30 ditë pas 

dhënies së destinacionit të produkteve parësore kompensuese, jo më vonë se data 10.08.2021. Nga 
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autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga 

mosveprimi referuar nenit 256, pika1, shkronja “b”; efekti financiar me të ardhura të munguara në 

Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri S.D.  

♦Në lidhje me subjektin “W” 

20200915/11623/1 

Eksporti fundit është kryer në datën 14.11.2021 Kërkesa e subjektit për mbyllje është paraqitur në 

datën 15.12.2021. Nga verifikimi në sistem i praktikave të këtij subjekti, nuk u konstatuan diferenca 

në sasinë e importuar me atë të të cilës i është dhënë destinacion doganor, referuar koeficientit të 

shfrytëzimit. 
20200915/11623/1   

3151               110,299  

5100               136,004  

9351                 25,704  

Nga ana e subjektit konstatohet se për regjimin e vitit 2020 është importuar malli në kodin 5508, i 

cili është një kod i pa përfshirë në autorizim, dhe sipas komunikimit me doganierin mbikëqyrës kemi 

te bëjmë me faqe këpucësh te kthyera për riparim, pra produkte që subjekti i përpunon, problematikë 

e trajtuar edhe më sipër. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri R.K.   

♦Në lidhje me subjektin “G. A” 

20200424/6518/1 

Eksporti i fundit është kryer në datën 28.04.2021, ndërkohë subjekti ka transferuar në regjimin 

pasardhës të 2021 sipas R105777, datë 10.09.2021.Mbyllja e regjimit është protokolluar në degë 

sipas shkresës datë  20.10.2021 të subjektit. Dok i mbylljes nuk ka datë dhe nuk është firmosur nga 

Kryetari i Doganës. Dokumenti i mbylljes së regjimit (modeli 8), rezulton i mbyllur jashtë afatit 

kohor prej 30 ditësh për mbylljen e regjimi veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 251/2/i të 

Kodit Doganor “Mosrespektimi nga mbajtësi i regjimit të përpunimit aktiv të detyrimit për mbylljen 

e regjimit doganor brenda afatit kohor të përcaktuar në nenin 230”, pasi regjimi duhej mbyllur 30 

ditë pas dhënies së destinacionit të produkteve parësore kompensuese, jo më vonë se data 

10.10.2021. Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 

273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, pika1, shkronja “b”; efekti financiar me të ardhura 

të munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri 

S.D. 

♦Në lidhje me subjektin “G.D. F” 

Sipas të dhënave në dispozicion subjekti rezulton me gjendje malli të pa eksportuar, për të dyja 

regjimet, përkatësisht 20191104/26766/2 me rreth 54,720 kg dhe 20201110/12050/1 me 193,384 kg . 

Referuar dokumentacionit rezulton se është pajisur me shtesë në autorizim, pra regjimet janë ende të 

hapura brenda afateve të rishikuara për të dhënë destinacion mallit. Në analizimin e importeve janë 

evidentuar mallra objekt i pagesës së TDP (kryesisht ambalazhe), për të cilat operatori në momentin 

e mbylljes së regjimit dhe kryerjes së verifikimeve të nevojshme për mallin që do të përpunohet dhe 

eksportohet referuar sasive/vlerave/llojit të mallit, objekt verifikimi nga autoriteti doganor. 

♦Në lidhje me subjektin "S. E " 

20190118/30652/1 

Importi i fundit është bërë në datën 22.02.2019, dhe referuar afatit të ri eksporti prej 360 ditë, 

subjekti nuk rezulton të ketë kryer mbylljen e regjimit veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 

251/2/1 të Kodit Doganor “Mosrespektimi nga mbajtësi i regjimit të përpunimit aktiv të detyrimit për 

mbylljen e regjimit doganor brenda afatit kohor të përcaktuar në nenin 230”, pasi regjimi duhej 

mbyllur 30 ditë pas dhënies së destinacionit të produkteve parësore kompensuese. Nga autoriteti 

përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi 

referuar nenit 256, pika1, shkronja “b” të KD efekti financiar me të ardhura të munguara në 
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Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri A.Xh. 

♦Në lidhje me subjektin” A.N” 

20190808/19975/1 

Subjekti ka paraqitur dokumentin e mbylljes së regjimit në datën 08.11.2021, ku konstatohen se të 

dhënat e raportuara në modelin 8, janë të ndryshme nga ato që rezultojnë sipas sistemit. Referuar të 

dhënave të sistemit, subjekti rezulton të ketë eksportuar 28,900 kg më shumë se sasia e mallit të 

importuar. Kjo diferencë vjen për shkak të deklaratës doganore me R nr 68410 date 13.06.2021, në të 

cilën numri i regjimit është vendosur gabimisht i këtij regjimi, dhe jo i regjimit pasardhës, për 

pikërisht këtë sasi. Kundravajtja administrative e agjencisë parashikohet nga neni 251/2/a dhe 

256/1/b i ligjit nr. 102/2014 datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i RSH” efekti financiar me të ardhura 

të munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë.  Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri  

D. P.  

♦Në lidhje me subjektin “I” 

20191008/24562/1 

Subjekti “I.” shpk me nipt L dhe regjim nr. 20191008/24562/1, dhe afat rieksporti 360 ditë rezulton 

nga sistemi të ketë importuar me procedurën 5100 122,088 kg me vlerë 149,630,272 lekë me 

koeficient shfrytëzimi K=1 dhe ka ri-eksportuar me procedurë 3151 sasinë prej 122,593 kg me vlerë 

194,312,446 lekë. Eksporti i fundit është kryer në 14.11.2020. Dokumenti i mbylljes së regjimi nuk 

është firmosur nga Kryetari i Degës Doganore dhe as nga doganieri përgjegjës, nuk ka as datë dhe 

nuk është sjelle kërkesa e subjektit për mbyllje, duke mos patur mundësi të identifikohet data në të 

cilën është kryer edhe mbyllja e këtij regjimi, veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 251/2/1 

të Kodit Doganor “Mosrespektimi nga mbajtësi i regjimit të përpunimit aktiv të detyrimit për 

mbylljen e regjimit doganor brenda afatit kohor të përcaktuar në nenin 230”. Nga autoriteti 

përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi 

referuar nenit 256, pika1, shkronja“b”;nenit273 efekti financiar me të ardhura të munguara në 

Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri D.P.  

♦Në lidhje me subjektin “G.G” 

20190618/12484/1 

Nga auditimi konstatohet se nga ana e subjektit eksporti është kryer në tejkalim te afatit 180 ditë për 

ri eksport, veprim ky jo në përputhje me kushtet në autorizim referuar periudhës kohore për dhënien 

destinacion të produkteve në eksport, krahasuar me momentin e importit të tyre. Nga autoriteti 

përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi 

referuar nenit 256, pika1, shkronja “b” të KD efekti financiar me të ardhura të munguara në 

Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë.  
-Gjithashtu konstatohet se dokumenti i mbylljes së regjimit (modeli 8), rezulton i mbyllur jashtë 

afatit kohor prej 30 ditësh për mbylljen e regjimi veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 

251/2/i të Kodit Doganor “Mosrespektimi nga mbajtësi i regjimit të përpunimit aktiv të detyrimit për 

mbylljen e regjimit doganor brenda afatit kohor të përcaktuar në nenin 230”, pasi regjimi duhej 

mbyllur 30 ditë pas dhënies së destinacionit të produkteve parësore kompensuese. Nga autoriteti 

përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi 

referuar nenit 256, pika1, shkronja “b” të KD efekti financiar me të ardhura të munguara në 

Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. 

-Subjekti ka importuar 8,178 kg sipas procedurës 5100 dhe ka ri eksportuar me procedurë 3151 

sasinë prej 6,017 kg, ku rezulton sasia prej 2,161 kg të cilës nuk i është dhënë destinacion. Për këtë 

sasi, grupi i auditimit ka bërë përllogaritjen e detyrimeve doganore duke marrë në konsideratë një 

çmim mesatar të lëndëve të para të importuara, dhe sipas metodës FIFO të kontabilitetit, për këtë 

subjekt rezulton detyrimi prej  85,632 lekë,  duke mos përmbushur kushtet e vendosura në autorizim 

dhe duke kryer kundravajtje parashikuar nga neni 252/c i ligjit nr. 102/2014 “Kodi Doganor i 
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Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri S.D. 

♦Në lidhje me subjektin "R” 

20191024/25611/1 

Importi i fundit është bërë në datën 01.07.2020 ndërkohë që eksporti i fundit është bërë në datën 

17.10.2021, pra me tejkalim te afatit 1 vjeçar për ri eksport, veprim ky jo në përputhje me kushtet në 

autorizim referuar periudhës kohore për dhënien destinacion të produkteve në eksport përcaktuar në 

pikën nr. 13 të autorizimit, krahasuar me momentin e importit të tyre. Nga autoriteti përgjegjës nuk 

është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 

256, pika1, shkronja “b”, të KD efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit 

është 20,000 lekë. Kërkesa e subjektit për mbyllje protokolluar në 26.10.2021.Dokumenti i mbylljes 

nuk është firmosur nga Kryetari i Degës Doganore, as nga doganieri, dhe nuk ka datë. Ky regjim 

është mbikëqyrur nga doganieri S.D.  

♦Në lidhje me subjektin  “F. I” 

20200415/7114/1 

Eksporti i fundit është bërë në datën 14.03.2021, dhe në kushtet kur ende nuk është paraqitur kërkesa 

për mbyllje pranë DDD, ky regjimi rezulton i mbyllur jashtë afatit kohor prej 30 ditësh për mbylljen 

e regjmi veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 251/2/1 të Kodit Doganor “Mosrespektimi 

nga mbajtësi i regjimit të përpunimit aktiv të detyrimit për mbylljen e regjimit doganor brenda afatit 

kohor të përcaktuar në nenin 230”, pasi regjimi duhej mbyllur 30 ditë pas dhënies së destinacionit të 

produkteve parësore kompensuese, jo më vonë se 14.04.2022. Nga autoriteti përgjegjës nuk është 

mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, 

pika1, shkronja“b”;nenit273,pika3,si dhe nenit 260, të KD efekti financiar me të ardhura të 

munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri A.S.  

♦Në lidhje me subjektin “V” 

20190228/4160/1 

Eksporti i fundit është bere në datën 18.07.2020. Dokumenti i mbylljes nuk është firmosur nga 

Kryetari i Degës Doganore, si dhe nuk ka datë. Kërkesa e subjektit për mbyllje është protokolluar në 

04.09.2020, pra regjimi rezulton i mbyllur jashtë afatit kohor prej 30 ditësh për mbylljen e regjimi 

veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 251/2/1 të Kodit Doganor “Mosrespektimi nga 

mbajtësi i regjimit të përpunimit aktiv të detyrimit për mbylljen e regjimit doganor brenda afatit 

kohor të përcaktuar në nenin 230”, pasi regjimi duhej mbyllur 30 ditë pas dhënies së destinacionit të 

produkteve parësore kompensuese, jo më vonë se data 03.08.2021. Nga autoriteti përgjegjës nuk 

është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 

256, pika1, shkronja“b”;nenit273,pika3,si dhe nenit 260, të KD efekti financiar me të ardhura të 

munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë.  
Nga auditimi konstatohet se sipas deklaratës të vitit 2019 me nr R 64272,94151 subjekti ka importuar 

në kodin 2914, kod ky që rezultojnë pa përfshirë në pikën 7 të autorizimit të sipërcituar, dhe kërkesa 

për shtimin  e kodit tarifor të sipërcituar është miratuar me datë 31.01.2020,veprim ky, jo në 

përputhje me kërkesat e nenit 250.1/a, 250.2 dhe 250.4 të KD. Nga sa më sipër artikulli i pa përfshirë 

në kodet tarifore të përcaktuara në pikën 7 të autorizimit, duhej deklaruar në regjimin IM4.Referuar 

neneve të sipërcituara për shkeljen doganore të kryer, subjekti përveç detyrimeve doganore, për 

kodin tarifor që nuk është përfshirë në autorizim ku në rastin konkret, grupi auditimi gjykon për mos 

llogaritje të tyre duke qene se ato janë rieksportuar në produkte kompensuese duhej penalizuar me 

20,000 lekë për çdo deklaratë, referuar nenit251, pika 1 dhe nenin 256, pika 1, shkronja “b” të KD, 

efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 40,000 lekë. Ky regjim 

është mbikëqyrur nga doganieri L.K. 

♦Në lidhje me subjektin “V” 

20190426/8372/1 
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-Eksporti i fundit është bërë në datën 20.04.2021. Kërkesa e subjektit për mbyllje është protokolluar 

në datën 20.05.2021. Dokumenti i mbylljes nuk ka datë, si dhe nuk disponon firmën e Kryetarit. 

Malli në eksport nuk reflekton vlerën e shtuar të mallit në dokumentin e mbylljes. Nga autoriteti 

përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi 

referuar nenit 256, pika1, shkronja “b”; nenit 273, pika 3, si dhe nenit 260, të KD efekti financiar me 

të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Ky regjim është mbikëqyrur nga 

doganieri L.K. 

-Nga auditimi konstatohet se sipas deklaratave të vitit 2019 me nr R 47071,53107,47047 subjekti ka 

importuar në kodin 7318, kod ky që rezultojnë pa përfshirë në pikën 7 të autorizimit të sipërcituar, 

dhe kërkesa për shtimin e kodit tarifor të sipërcituar është miratuar me datë 13.11.2019, veprim ky, 

jo në përputhje me kërkesat e nenit 250.1/a, 250.2 dhe 250.4 të KD. Nga sa më sipër artikulli i pa 

përfshirë në kodet tarifore të përcaktuara në pikën 7 të autorizimit, duhej deklaruar në regjimin IM4. 

Referuar neneve të sipërcituara për shkeljen doganore të kryer, subjekti përveç detyrimeve doganore, 

për kodin tarifor që nuk është përfshirë në autorizim ku në rastin konkret, grupi auditimi gjykon për 

mos llogaritje të tyre mqs ato janë rieksportuar në produkte kompensuese duhej penalizuar me 

20,000 lekë për çdo deklaratë, referuar nenit251, pika 1 dhe nenin 256, pika 1, shkronja “b” të KD, 

efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 60,000 lekë. Gjithashtu u 

kërkua vendosja në dispozicion e shtesës në autorizim të kodit 3214, për të cilin subjekti rezulton të 

ketë kryer procedura import 5, po nuk është në autorizim, e cila nuk u vendos në dispozicion, dhe në 

mungesë të kësaj shtese, dhe nëse nuk do të vendoset në dispozicion edhe pas dërgimit të këtij raporti 

do të vijohet me penalizimin me 20,000 lekë për çdo deklaratë të kryer në këtë kod. Ky regjim është 

mbikëqyrur nga doganieri L.K. 

♦Në lidhje me subjektin D.M T " 

20190815/19441/1 

Kërkesa e subjektit për mbyllje nuk është dorëzuar pranë degës doganore. Dokumenti i mbylljes 

rezulton pa datë, duke mos patur mundësi të identifikohet data në të cilën është kryer edhe mbyllja e 

këtij regjimi, veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 251/2/1 të Kodit Doganor 

“Mosrespektimi nga mbajtësi i regjimit të përpunimit aktiv të detyrimit për mbylljen e regjimit 

doganor brenda afatit kohor të përcaktuar në nenin 230”. Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur 

procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, pika1, 

shkronja “b”; nenit 273, pika 3,si dhe nenit 260, të KD efekti financiar me të ardhura të munguara 

në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri K. L.  

♦Në lidhje me subjektin "S. P " 

20190621/13301/1 

Eksporti i fundit është bërë në datën 16.07.2020 dhe subjekti është penalizuar në vlerën 20.000 lekë 

për mos respektim afati ri eksporti. Kërkesa e subjektit për mbyllje nuk është sjelle. Dokumenti i 

mbylljes rezulton pa datë, duke mos patur mundësi të identifikohet data në të cilën është kryer edhe 

mbyllja e këtij regjimi, veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 251/2/1 të Kodit Doganor 

“Mosrespektimi nga mbajtësi i regjimit të përpunimit aktiv të detyrimit për mbylljen e regjimit 

doganor brenda afatit kohor të përcaktuar në nenin 230”. Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur 

procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, pika1, 

shkronja “b”; nenit 273, pika 3, si dhe nenit 260, të KD efekti financiar me të ardhura të munguara 

në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. 

Konstatohet se subjekti ka importuar mallin me kodin 3207 për të cilin shtesa në autorizim është 

marë në 13.05.2020 ndërsa importi është kryer në datën 20.04.2020 sipas R 31181,veprim ky, jo në 

përputhje me kërkesat e nenit 250.1/a, 250.2 dhe 250.4 të KD. Nga sa më sipër artikulli i pa përfshirë 

në kodet tarifore të përcaktuara në pikën 7 të autorizimit, duhej deklaruar në regjimin IM4. Referuar 

neneve të sipërcituara për shkeljen doganore të kryer, subjekti përveç detyrimeve doganore, për 
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kodin tarifor që nuk është përfshirë në autorizim ku në rastin konkret, grupi auditimi gjykon për mos 

llogaritje të tyre mqs ato janë rieksportuar në produkte kompensuese duhej penalizuar me 20,000 

lekë për çdo deklaratë, referuar nenit 251, pika 1 dhe nenin 256, pika 1, shkronja “b” të KD, efekti 

financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. 

Konstatohet se subjekti ka importuar mallin me kodin 3902, shtesa për të cilin është marrë në datën 

27.12.2019, dhe importi datë 11.12.2019, veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 250.1/a, 

250.2 dhe 250.4 të KD. Nga sa më sipër artikulli i pa përfshirë në kodet tarifore të përcaktuara në 

pikën 7 të autorizimit, duhej deklaruar në regjimin IM4. Referuar neneve të sipërcituara për shkeljen 

doganore të kryer, subjekti përveç detyrimeve doganore, për kodin tarifor që nuk është përfshirë në 

autorizim ku në rastin konkret, grupi auditimi gjykon për mos llogaritje të tyre mqs ato janë 

rieksportuar në produkte kompensuese duhej penalizuar me 20,000 lekë për çdo deklaratë, referuar 

nenit 251, pika 1 dhe nenin 256, pika 1, shkronja “b” të KD, efekti financiar me të ardhura të 

munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Për kodin 4822 shtesa në autorizim nuk u 

vendos në dispozicion dhe në mungesë të kësaj shtese, subjekti penalizohet gjithashtu në vlerën 

20,000 lekë për cdo deklaratë të kryer në këtë kod.  

20200722/11321/1 

Eksporti i fundit është bërë në datën 29.09.2021. Kërkesa e subjektit për mbyllje mban datën 

31.01.2022. Dokumenti i mbylljes rezulton pa datë. Dokumenti i mbylljes së regjimit (modeli 8), 

rezulton i mbyllur jashtë afatit kohor prej 30 ditësh për mbylljen e regjimi veprim ky, jo në përputhje 

me kërkesat e nenit 251/2/1 të Kodit Doganor “Mosrespektimi nga mbajtësi i regjimit të përpunimit 

aktiv të detyrimit për mbylljen e regjimit doganor brenda afatit kohor të përcaktuar në nenin 230”, 

pasi regjimi duhej mbyllur 30 ditë pas dhënies së destinacionit të produkteve parësore kompensuese, 

jo më vonë se data 29.10.2021 veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 251/2/1 të Kodit 

Doganor “Mosrespektimi nga mbajtësi i regjimit të përpunimit aktiv të detyrimit për mbylljen e 

regjimit doganor brenda afatit kohor të përcaktuar në nenin 230”, pasi regjimi duhej mbyllur 30 ditë 

pas dhënies së destinacionit të produkteve parësore kompensuese. Gjithashtu, mbyllja e këtij regjimi 

është kryer jo në përputhje me të dhënat e raportuar në sistem veprime që parashikohen në nenin 

28/1 të ligjit nr.102/2014 datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; 

nenin 230 të ligjit, nenin 550 të VKM-së nr.651, datë 10.11.2017 dhe pika XIV/2, të udhëzimit nr. 4. 

Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3 të KD. Nga 

mosveprimi referuar nenit 256, pika 1, shkronja “b” dhe si përsëritës sipas nenin 262, pika dh efekti 

financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 50,000 lekë. Ky regjim është 

mbikëqyrur nga doganieri K. L.  

♦Në lidhje me subjektin “A” 

20200407/10492/1 

-Subjekti ka paraqitur pranë DDD kërkesën për mbyllje të regjimit date 25.03.2022. Mbyllja e këtij 

regjimi është kryer jo në përputhje me të dhënat e raportuar në sistem veprime që parashikohen në 

nenin 28/1 të ligjit nr.102/2014 datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i 

ndryshuar; nenin 230 të ligjit, nenin 550 të VKM-së nr.651, datë 10.11.2017 dhe pika XIV/2, të 

udhëzimit nr. 4.  Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 

273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, pika 1, shkronja “b”; nenit 273, pika 3, si dhe nenit 

260, të KD efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. 

- Sipas të dhënave të sistemit rezulton se subjekti ka transferuar 50 kg me shumë, krahasuar me atë të 

importuar dhe të zhdoganuar, të cilës nuk i është dhënë destinacion. Për këtë sasi, grupi i auditimit ka 

bërë përllogaritjen e detyrimeve doganore duke marrë në konsideratë një çmim mesatar të lëndëve të 

para të importuara, dhe sipas metodës FIFO të kontabilitetit, për këtë subjekt rezulton detyrimi prej 

8,000 lekë, duke mos përmbushur kushtet e vendosura në autorizim dhe duke kryer kundravajtje 

parashikuar nga neni 252/c i ligjit nr. 102/2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i 
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ndryshuar. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri A. Xh.   

♦Në lidhje me subjektin "F  "  

20200401/10520/1 

Kërkesa për mbyllje mban datën 21.04.2021, pra me vonesë krahasuar me momentin kur i është 

dhënë destinacion mallit veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 251/2/1 të Kodit Doganor 

“Mosrespektimi nga mbajtësi i regjimit të përpunimit aktiv të detyrimit për mbylljen e regjimit 

doganor brenda afatit kohor të përcaktuar në nenin 230”, pasi regjimi duhej mbyllur 30 ditë pas 

dhënies së destinacionit të produkteve parësore kompensuese. Nga autoriteti përgjegjës nuk është 

mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, 

pika1, shkronja“b”;nenit273,pika3,si dhe nenit 260, të KD efekti financiar me të ardhura të 

munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri 

A.Xh.  

♦Në lidhje me subjektin L93215801C "M.B. M " 

20201023/11895/1 

-Nga auditimi konstatohet se subjekti ka paraqitur kërkesën për mbyllje datë 02.12.2021, sipas së 

cilës rezultojnë diferenca në mbyllje te regjimit me atë te sistemit për shkak te mos raportimit te 

sakte te mallit shqiptar nga ana e subjektit. Pra, mbyllja e këtij regjimi është kryer jo në përputhje me 

të dhënat e raportuar në sistem veprime që parashikohen në nenin 28/1 të ligjit nr.102/2014 datë 

31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; nenin 230 të ligjit, nenin 550 të 

VKM-së nr.651, datë 10.11.2017 dhe pika XIV/2, të udhëzimit nr. 4.  Nga autoriteti përgjegjës nuk 

është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 

256, pika 1, shkronja “b”; nenit 273 të KD efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin 

e Shtetit është 20,000 lekë.  
-Konstatohet se subjekti ka kryer import mallin me kod 3925 sipas R 116741, datë 29.11.2019, kod 

ky që rezulton pa përfshirë në pikën 7 të autorizimit të sipërcituar, për të cilin shtesë në autorizim 

është marrë sipas shkresës nr. 5545/1, datë 20.05.2020, pra rreth 6 muaj më vonë, veprim ky, jo në 

përputhje me kërkesat e nenit 250.1/a, 250.2 dhe 250.4 të KD. Nga sa më sipër artikulli i pa përfshirë 

në kodet tarifore të përcaktuara në pikën 7 të autorizimit, duhej deklaruar në regjimin IMP-4. 

Referuar neneve të sipërcituara për shkeljen doganore të kryer, subjekti përveç detyrimeve doganore, 

për kodin tarifor që nuk është përfshirë në autorizim ku në rastin konkret, grupi auditimi gjykon për 

mos llogaritje të tyre mqs ato janë rieksportuar në produkte kompensuese duhej penalizuar me 

20,000 lekë për çdo deklaratë, referuar nenit251, pika 1 dhe nenin 256, pika 1, shkronja “b” të KD, 

efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Ky regjim 

është mbikëqyrur nga doganieri K.L.  

♦Në lidhje me subjektin ”L. P” 

20200305/453/1 

Nga auditimi konstatohet se nga ana e subjektit importi i fundit është kryer në datën 29.11.2020 dhe 

procedurë e transferimit të sasisë së mallrave që nuk i është dhënë destinacion brenda afatit të 

regjimit në datën 04.03.2022, veprim ky jo në përputhje me kushtet në autorizim referuar periudhës 

kohore për dhënien e destinacionit, krahasuar me momentin e importit të tyre. Nga autoriteti 

përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3të KD. Nga mosveprimi 

referuar nenit 256, pika1, shkronja “b” të KD efekti financiar me të ardhura të munguara në 

Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Kërkesa e subjektit për mbyllje protokolluar në 04.04.2022. Ky 

regjim është mbikëqyrur nga doganieri S. D.  

♦Në lidhje me subjektin "Z. G " 

20200908/11579/1 

Eksporti i fundit është bërë në datën 10.10.2021. Kërkesa e subjektit për mbyllje është protokolluar 

në datën 08.11.2021.  
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Sistemi Modeli 

3151                   7,713    7,713 

5100                   8,858  8858 

9351                      642  470 

transferim 675 675 

Diferenca                       503   

  

 

Modeli 3 rezulton me diferenca ne sasinë e raportuar, krahasuar me te dhënat e sistemit. Më 

hollësisht, referuar transferimit prej 675 të kryer nga ky regjim, rezultojnë diferenca në mallin e 

asgjesuar me procedurën 9351, ku më hollësisht sipas sistemit rezultojnë 642 kg, ndërsa sipas 

modelit 3,470 kg. Si rezultat, rezulton sasia prej 172 kg më tepër. Shkak për diferencën është mos 

plotësim i saktë i deklaratës doganore të asgjesimit. Kundravajtja administrative e agjencisë 

parashikohet nga neni 251/2/a dhe 256/1/b i ligjit nr. 102/2014 datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i 

RSH” efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë.  Ky 

regjim është mbikëqyrur nga doganieri E.Sh. 

♦Në lidhje me subjektin “E” 

20200629/10930/1 

Eksporti i fundit është bërë në 21.03.2021. Kërkesa e subjektit për mbyllje është protokolluar në 

datën 30.07.2021. Dokumenti i mbylljes nuk është firmosur nga Kryetari i Degës Doganore. 

Dokumenti i mbylljes së regjimit (modeli 8), rezulton i mbyllur jashtë afatit kohor prej 30 ditësh për 

mbylljen e regjimit veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 251/2/i të Kodit Doganor 

“Mosrespektimi nga mbajtësi i regjimit të përpunimit aktiv të detyrimit për mbylljen e regjimit 

doganor brenda afatit kohor të përcaktuar në nenin 230”, pasi regjimi duhej mbyllur 30 ditë pas 

dhënies së destinacionit të produkteve parësore kompensuese, jo më vonë se data 21.04.2022. Nga 

autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3 të KD. Nga 

mosveprimi referuar nenit 256, pika1, shkronja “b” të KD efekti financiar me të ardhura të 

munguara në Buxhetin e Shtetit është 20,000 lekë. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri S. D. 

♦Në lidhje me subjektin “M. Q” 

20200910/11612/1 

Nga auditimi konstatohet se nga ana e subjektit importi i fundit është kryer në datën 05.11.2020, 

eksporti fundit në datën 10.11.2020 dhe nuk është paraqitur kërkesa për mbyllje të regjimit, jashtë 

afatit kohor prej 30 ditësh veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 251/2/1 të Kodit Doganor 

“Mosrespektimi nga mbajtësi i regjimit të përpunimit aktiv të detyrimit për mbylljen e regjimit 

doganor brenda afatit kohor të përcaktuar në nenin 230”, pasi regjimi duhej mbyllur 30 ditë pas 

dhënies së destinacionit të produkteve parësore kompensuese. Nga autoriteti përgjegjës nuk është 

mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3 të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, 

pika1, shkronja “b” të KD efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 

20,000 lekë.  
Subjekti ka importuar 1,359 kg sipas procedurës 5100 dhe ka ri eksportuar me procedure 3151 sasinë 

prej 934 kg, ku rezulton sasia prej 425 kg të cilës nuk i është dhënë destinacion. Për këtë sasi, grupi i 

auditimit ka bërë përllogaritjen e detyrimeve doganore duke marë në konsideratë një çmim mesatar 

të lëndëve të para të importuara, dhe sipas metodës FIFO të kontabilitetit, për këtë subjekt rezulton 

detyrimi prej  67,700 lekë, duke mos përmbushur kushtet e vendosura në autorizim dhe duke kryer 

kundravajtje parashikuar nga neni 252/c i ligjit nr. 102/2014 “Kodi Doganor i Republikës së 

Shqipërisë”, i ndryshuar. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri S. D.  

Lidhur me procedurat e ndjekura për subjektet që operojnë nën regjimin e RLP, në zbatim të Kodit 

Doganor, neni 194 i tij, “Regjistrimet”, ku cilësohet se: “ 1. Përveç regjimit të transitit ose kur 

parashikohet ndryshe, mbajtësi i autorizimit, mbajtësi i regjimit dhe të gjithë personat e tjerë që 

kryejnë një aktivitet që përfshin magazinim, punimin ose përpunimin e mallrave, apo shitjen a 
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blerjen e mallrave në zona të lira, mbajnë regjistrimet e duhura në një formë të miratuar nga 

autoritetet doganore. Regjistrimet përmbajnë informacione dhe të dhëna, të cilat u mundësojnë 

autoriteteve doganore të mbikëqyrin regjimet në fjalë, në veçanti lidhur me identifikimin e mallrave 

të vendosura nën atë regjim, statusin e tyre doganor dhe lëvizjet e tyre.”; “ 2. Një operator ekonomik 

i autorizuar për thjeshtësi doganore konsiderohet sikur t’i ketë plotësuar detyrimet e përcaktuara në 

pikën 1, nëse regjistrimet e tij janë ato të duhurat për qëllime të regjimit të posaçëm në fjalë” dhe 

neni 195 i Kodit Doganor  “Mbyllja e një regjimi të posaçëm”, ku cilësohet se “ 1. Një regjim i 

posaçëm mbyllet kur mallrat e vendosura nën regjim ose produktet e përpunuara janë vendosur në 

një regjim doganor pasues, janë nxjerrë jashtë territorit doganor të Republikës së Shqipërisë ose 

janë shkatërruar pa lënë asnjë mbetje a janë braktisur në favor të shtetit, në përputhje me nenin 

180”; “4 .Mbyllja e regjimit bëhet brenda afatit kohor të përcaktuar, përveçse kur parashikohet 

ndryshe” dhe neni 224 “Afati kohor gjatë të cilit mallrat mund të qëndrojnë nën regjimin e lejimit të 

përkohshëm”, ku cilësohet se“1. Autoritetet doganore përcaktojnë afatin kohor, brenda të cilit 

mallrat e vendosura nën regjimin e lejimit të përkohshëm duhet të ri eksportohen ose t’i nënshtrohen 

një regjimi doganor pasardhës. Ky afat duhet të jetë i mjaftueshëm për arritjen e objektivit të 

përdorimit të autorizuar dhe “2. Përveçse kur parashikohet ndryshe, afati kohor maksimal, gjatë të 

cilit mallrat mund të qëndrojnë nën regjimin e lejimit të përkohshëm për të njëjtin qëllim dhe nën 

përgjegjësinë e të njëjtit mbajtës të autorizimit, është 24 muaj, madje edhe kur regjimi ishte mbyllur 

duke i vendosur mallrat nën një regjim tjetër të posaçëm dhe më tej duke i vendosur ato përsëri nën 

regjimin e lejimit të përkohshëm”, për periudhën objekt auditimi u verifikua respektimin e këtij 

kriteri, duke përpunuar informacionin në dispozicion për datën e hyrjes së mallit nën regjimin RLP, 

dhe më pas sistemin Asycuda nëse malli ka dalë apo mund të jenë kryer nga subjekti likuidimet e 

TVSH për ta zhdoganuar mallin. Nga verifikimi rezulton se kryesisht për regjimet e administruara 

nga vetë dega doganore, në ato raste të cilat malli i importuar përgjatë vitit 2021 në tejkalim të afatit 

fillestar në autorizim nuk është eksportuar ende, nga ana e degës doganore është miratuar shtesa e 

afatit në autorizim, ku u konstatuan problematika në subjektet si më poshtë: 

♦Në lidhje me subjektin “M. G” 

-Për sa i përket autorizimit P20190308/4263/1 të subjektit M.G, dhe afat 12 mujor, subjekti është 

pajisur nga dega doganore me një shtyrje të afatit sipas shkresës nr. 3274, datë 07.03.2020, ku afati i 

ri do t jetë data 08.03.2021; dhe më pas është pajisur edhe me një tjetër shtyrje sipas shkresës nr. 

9589, datë 22.07.2021. Në mos respektim të afatit të regjimi subjekti është penalizuar nga dega sipas 

procesverbalit nr. 9605, datë 22.07.2021. Megjithatë subjekti ende nuk i ka dhënë destinacion mallit 

prej 453 kg, dhe vlerë 12,520 Euro, ku detyrimi doganor i të cilit rezulton 300,480 lekë, pra efekti 

financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 300,480 lekë. 
-Për sa i përket autorizimit P20190304/3896/1 të subjektit M. G, dhe afat 12 mujor, subjekti ende 

nuk i ka dhënë destinacion mallit prej 41 kg, dhe vlerë 620 Euro, ku detyrimi doganor i të cilit 

rezulton 14,880 lekë, dhe bazuar në nenin 250, pika 1 a, nenin 252 pika a, nenin 257 pika 1.b e Kodit 

Doganor, lindin detyrimet doganore dhe penalizimi në masën 50.000 lekë. Për kundravajtjen 

administrative nga na e sektorit përkatës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi, në kundërshtim 

me kërkesat e nenit 273-3 të KODIT Doganor. pra efekti financiar me të ardhura të munguara në 

Buxhetin e Shtetit është 64,880 lekë. Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri A. Xh. 

♦Në lidhje me subjektin “E. A” 

P20200210/1819/1 

Për sa i përket autorizimit P20200210/1819/1 të subjektit E.A, dhe afat 360 ditë e më pas disa shtesa 

në autorizim ku periudha vlefshmërisë tanimë ka mbaruar, subjekti rezulton të ketë importuar mallra 

dhe referuar raportit mes peshës se importeve dhe eksporteve rezulton se ende nuk i ka dhënë 

destinacion mallit prej 838 kg, dhe vlerë 32,795 Euro, ku detyrimi doganor i të cilit rezulton rreth 

787,080 lekë, dhe bazuar në nenin 250, pika 1 a, nenin 252 pika a, nenin 257 pika 1.b e Kodit 
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Doganor, lindin detyrimet doganore dhe penalizimi në masën 50.000 lekë. Për kundravajtjen 

administrative nga na e sektorit përkatës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi, në kundërshtim 

me kërkesat e nenit 273-3 të KODIT Doganor. Importe: 
R Date Kodi Përshkrimi Pesha neto çmimi euro 

16150 2/19/2020 84807100 13cp Shabllone për prodh.karrige met.;Nr.Ident. 

SPV519;SPV462;SPV512;SPV527;SPV452;SPV523; 

838.1      32,795.00  

Ky regjim është mbikëqyrur nga doganieri A. Xh. 

♦Në lidhje me subjektin “ L. P”  

L20200427/498/1 

Për sa i përket autorizimit L20200427/498/1 të subjektit L. P, dhe afat 240 ditë, subjekti rezulton të 

ketë importuar mallra dhe referuar raportit mes peshës se importeve dhe eksporteve rezulton se ende 

nuk i ka dhënë destinacion mallit prej 5,885 kg, dhe vlerë 38,100 Euro, ku detyrimi doganor i të cilit 

rezulton rreth  914,400 lekë, dhe bazuar në nenin 250, pika 1 a, nenin 252 pika a, nenin 257 pika 1.b 

e Kodit Doganor, lindin detyrimet doganore dhe penalizimi në masën 50.000 lekë. Për kundravajtjen 

administrative nga na e sektorit përkatës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi, në kundërshtim 

me kërkesat e nenit 273-3 të KODIT Doganor. Importe: 
R date kodi pesha neto çmimi euro 

32783 4/29/2020 84778019 5410 26700 

32783 4/29/2020 84803090 200 10500 

44400 6/8/2020 84803090 154.25 600 

32783 4/29/2020 84778095 120 300 

   
5884.25   38,100.00  

Ky regjim është mbikqyrur nga doganieri S.D. 

 

Për parregullsitë e trajtuara më sipër ngarkohen me përgjegjësi doganierët mbikëqyrës sipas çdo 

regjimi, sikundër trajtuar më sipër.  

Nga ana e subjektit të audituar janë paraqitur observacionet me shkresën nr. 615/52, datë 08.07.2022, 

prot në KLSH me nr 16/21, prot datë 12.07.2022  me lëndë “ Dërgim të shënimeve lidhur me Projekt 

Raportin e KLSH ushtruar në DDD për vitin ushtrimor me nr. 16/17 prot datë 08.06.2022 (nr. 

615/40 prot datë 10.06.2022 i DDD):        

Pretendimi i subjektit: 

Subjekti “D”, në lidhje me RPA nr.12204/2 datë 06.06.2019, sqaroj se për sa i përket konstatimit tuaj 

se ka diferenca në vlerën e mallit të hedhur në qarkullim të lirë, ju sqarojmë se vlera është 0 sepse 

malli në fjalë është mbetje. Ndërsa për sa i përket konstatimit tuaj për diferencën në peshë sqarojmë 

se nga rishikimi në sistem i gjendjes së subjektit për këtë autorizim dhe dokumentit të mbylljes së 

autorizimit, rezulton që gjendja të jetë në peshën 0 kg. Më poshtë gjeni tabelën me peshat dhe vlerat 

respektive për procedurat e ndjekura. Shtoj se kodet janë të shënuara në dokumentin e mbylljes 

përkrahë përshkrimit të artikullit. Në këto kushte sqaroj se nuk ka asnjë efekt financiar në buxhetin e 

shtetit. (Bashkëngjitur dokumentacioni i mbylljes së regjimit. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Problematikat e trajtuara në material lidhen me mangësitë në dokumentin e mbylljes, krahasuar me 

kriteret e përcaktuara në udhëzimin përkatës. Observacioni nuk paraqet fakte të reja dhe nuk merret 

në konsideratë.  

Pretendimi i subjektit: 

Subjekti “R. P”, në lidhje me RPA nr.4634/1 datë 18.03.2019, sqaroj se subjekti ka dorëzuar 

dokumentin e mbylljes së autorizimit me nr. 3919 prot. datë 25.03.2021 dhe jo me datë 25.02.2021 

siç është pretenduar prej grupit të auditimit. Gjithashtu bazuar në nenin 550 pika 1, të Dispozitave 

Zbatuese të Kodit Doganor, citohet “Autorizimet për përdorimin e përpunimit aktiv IM/EX, 

përpunimit aktiv EX/ IM pa përdorimin e shkëmbimit standard të informacionit, siç referohet në 

nenin 551, ose të përdorimit të veçantë përfundimtar (end-use), duhet të përcaktojnë se mbajtësi i 
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autorizimit duhet të paraqesë dokumentin e mbylljes në zyrën doganore mbikëqyrëse, brenda 30 

(tridhjetë) ditësh pas skadimit të afatit kohor për mbyllje. Megjithatë, zyra doganore mbikëqyrëse 

mund të heqë dorë nga detyrimi për paraqitjen e dokumentit të mbylljes, kur ajo e konsideron të 

panevojshme.” Pra, subjekti ka dorëzuar/paraqitur brenda afateve ligjore dokumentin e mbylljes së 

autorizimit pranë Degës së Doganës Durrës (me protokoll) dhe kjo nuk sjell asnjë efekt financiar në 

buxhetin e shtetit. (Bashkëngjitur dokumentacioni i mbylljes.) 

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Për sa trajtuar në këtë observacion, mbyllja e një regjimi konsiderohet momenti në të cilin edhe 

doganieri mbikëqyrës kryhen verifikimet e nevojshme dhe firmos aktin e mbylljes sipas dokumentit, 

në kushtet kur është marrë në dorëzim në datën 25.03.2021, sikundër është cikluar shkresa, nuk 

mund të konsiderohet i mbyllur vetëm në momentin e paraqitjes së kërkesës, problematikë kjo e 

trajtuar edhe më sipër.  

Pretendimi i subjektit: 

Subjekti “K. K” shpk, në lidhje me RPA nr.10597/1 datë 06.05.2019 sqaroj se: Autorizimi me nr. 

10597/1 datë 06.05.2019 ka patur aktive periudhën e importit deri ne datën 06/05/2020. Në kushtet e 

pandemisë subjekti nuk ka kryer importe pas datës 28/12/2019, megjithatë autorizimin e ka lënë 

aktiv duke qenë në pritje të vazhdimësisë së punës. Pas përfundimit të periudhës aktive të importit 

ende pa bërë 30 ditë, subjekti ka dorëzuar dokumentin e mbylljes Aneks 8 me nr. 5260 dt 15.05.2020 

. Autorizimi me nr. 10723/1 datë 29.05.2020 ka patur aktive periudhën e importit deri në datën 

29/05/2021. Në të njëjtat kushte si më sipër subjekti nuk ka kryer importe pas datës 15/10/2020, 

megjithatë autorizimin e ka lënë aktiv duke qenë në pritje të vazhdimësisë së punës. Pas përfundimit 

të periudhës aktive të importit ende pa bërë 30 ditë, subjekti ka dorëzuar dokumentin e mbylljes 

Aneks 8 me nr. 7004 dt 01.06.2021 . Në këto kushte sqarojmë se nuk ka asnjë efekt financiar në 

buxhetin e shtetit.  

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Për sa trajtuar në këtë observacion, nuk paraqiten fakte të reja për gjetjet e konstatuara në akt 

konstatim, pasi problematikat e trajtuara vijojnë të qëndrojnë pavarësisht argumenteve për shkaqet e 

tyre.               

Pretendimi i subjektit: 

Subjekti “L.M.G” shpk, në lidhje me RPA nr. 24363/1 datë 03.10.2019 sqaroj se: bazuar në nenin 

550 pika 1, të Dispozitave Zbatuese të Kodit Doganor, dhe Udhëzimit nr.04 datë 28.03.2019 “Për 

zbatimin praktik të Regjimit të Përpunimit Aktiv” operatori duhet të dorëzoje pranë doganës  

mbikëqyrëse  dokumentin mbyllës  së regjimit brenda 30 ditësh pas skadimit të afatit kohor për 

mbyllje. Subjekti ka dorëzuar dokumentin e mbylljes së regjimit Aneks 8 me nr. 7950 prot. datë 

18.06.2021. Deklarata e fundit e bërë për këtë regjim është DAV-i imp9 me R- 62736 datë 

31.05.2021. Pra, subjekti ka patur afat për të dorëzuar dokumentin e mbylljes deri me datën 

31.06.2021.  

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Për sa trajtuar në këtë observacion, nuk paraqiten fakte të reja për gjetjet e konstatuara në akt 

konstatim, pasi sikundër përcakton edhe udhëzimi mbyllja e një regjimi duhet të bëhet edhe më parë, 

nëse mallit i është dhënë destinacion.  

Pretendimi i subjektit: 

Subjekti “V”, në lidhje me RPA nr.286/1 datë 10.02.2020, sqaroj se ne lidhje me konstatimin e 

nxjerre nga grupi i auditimit shprehemi se ndaj këtij subjekti është mbajtur një procesverbal nga 

Dega e Doganës Durrës për mosrespektim te pikës 13 te autorizimit duke shprehur qe subjekti te 

marre masa për dhënie destinacioni sa me pare te mallrave.  

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Për sa trajtuar në këtë observacion, sqarojmë se penalizimi i subjektit nuk shmang detyrimin për t’i 
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dhënë destinacion mallit të vendosur në regjim doganor.  

Pretendimi i subjektit: 

Subjekti “S. P”, në lidhje me RPA nr.13301/1 date 21.06.2019 sqaroj se: ne lidhje me konstatimin e 

nxjerre nga grupi i auditimit shprehemi se subjekti është penalizuar ne lidhje me mbylljen e regjimit 

dhe për këtë arsye sqarojmë se nuk ka efekt financiar ne buxhetin e shtetit. Gjithashtu përsa i përket 

konstatimit tuaj për kodin 3207 te miratuar jashtë afatit ju sqarojmë se kërkesa për këtë kod është 

bere me nr. 4415 prot. date 20.04.2020 pra brenda afatit dhe miratimi është me nr. 21308/1 date 

13.05.2020 duke ju referuar një kërkesë tjetër gabimisht nga ana e doganierit mbikëqyrës ne atë kohe 

dhe për këtë arsye sqarojmë se nuk ka efekt financiar ne buxhetin e shtetit. Gjithashtu persa i përket 

konstatimit tuaj për kodin 3902 te miratuar jashtë afatit ju sqarojmë se subjekti kërkesën për këtë kod 

e ka bere pranë Degës Doganës Durrës me nr. 21308 prot. date 11.12.2019 dhe për këtë kod ka kryer 

procedure IM4 me date 14.07.2021. Për këtë arsye sqarojmë se nuk ka efekt financiar ne buxhetin e 

shtetit. Gjithashtu përsa i përket konstatimit tuaj për kryerjen e mbylljes se regjimit jo ne përputhje 

me te dhënat e raportuara ne sistem ju sqarojmë se gjendja e subjektit sipas sistemit Oracle del ne 

peshën 0 kg.  Për këtë arsye sqarojmë se nuk ka efekt financiar ne buxhetin e shtetit.  

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Për sa trajtuar në këtë observacion, nuk paraqiten fakte të reja për sa konstatuar në problematikat e 

trajtuara, pasi efektiviteti i një ndryshimi në autorizim fillon nga momenti i miratimit pavarësisht 

datës së kërkesës.  

Pretendimi i subjektit: 

Subjekti “P”, në lidhje me RPA nr.693/1 datë 21.01.2019, sqaroj se subjekti ka dorëzuar dokumentin 

e mbylljes së regjimit (Aneks 3) me kërkesë shoqëruese brenda afatit 30 ditor pas skadimit të afatit 

kohor për mbyllje. Data e dokumentit të mbylljes është e njëjtë me datën e kërkesës për mbyllje, pra 

25.03.2020. Mos firmosja e dokumentit te mbylljes nga ana e Kryetarit te degës nuk është përgjegjësi 

e subjektit, Ndërsa përsa i përket mos reflektimit te vlerës se shtuar ne aneksin e mbylljes, ky veprim  

nuk sjell asnjë efekt financiar në buxhetin e shtetit (pasi vlerat janë te deklaruara on line) si dhe nuk 

është objekt kontrolli nga ana e doganës por nga Tatimet. Në lidhje me shkeljen e pretenduar se 

subjekti ka importuar artikuj me kode tarifore të paautorizuara sqaroj se  subjekti ka paraqitur 

kërkesën për shtim te kodeve te nomenklaturës NK 4901, 5903  me nr. 1037/1 prot. datë 22.01.2019. 

Këto kode janë miratuar me shkresën nr. 1037/1 prot. datë 04.02.2019. Neni 192 pika 2. Ligj nr. 

102/2014 datë 31.7.2014 Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë. Kërkesa e subjektit është bere 

brenda afatit dhe në të tilla kushte ky veprim nuk sjell asnjë efekt financiar në buxhetin e shtetit. Në 

lidhje me shkeljen e pretenduar se subjekti ka importuar artikuj me kod tarifor të paautorizuar. 8208 

Sqaroj se: Gjate përpilimit te deklaratës doganore R104471 dt.28.10.2019 për Artikullin “Minuteri 

metalike” gabimisht nga ana e agjencisë është vendosur kodi i Nomenklaturës 8208 (Fustela) ne 

vend qe te vendosej 8308. Kodi 8308 (Minuteri metalike) qe është kodi i sakte është i miratuar ne 

autorizimin  e RPA-se. Pra duket qarte se është thjesht një lapsus nga ana e agjencisë. Ne lidhje me 

shkeljen e pretenduar se dokumenti i mbylljes (Aneksit 8) për autorizimin nr.250/1 dt.20.01.2020 

nuk ka datë. Sqaroj se: subjekti ka dorëzuar dokumentin e mbylljes së regjimit (Aneks 8) me kërkesë 

shoqëruese dt.29.03.2021 brenda afatit 30 ditor pas skadimit të afatit kohor për mbyllje. Data e 

dokumentit të mbylljes është e njëjtë me datën e kërkesës për mbyllje, pra 29.03.2021. Për sa i përket 

mos reflektimit te vlerës se shtuar ne aneksin e mbylljes, ky veprim nuk sjell asnjë efekt financiar në 

buxhetin e shtetit (pasi vlerat janë te deklaruara on line) si dhe nuk është objekt kontrolli nga ana e 

doganës por nga Tatimet.  

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Për sa trajtuar në këtë observacion, nuk paraqiten fakte të reja për gjetjet e konstatuara në akt 

konstatim pasi efektiviteti i një ndryshimi në autorizim fillon nga momenti i miratimit pavarësisht 

datës së kërkesës. 
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Pretendimi i subjektit: 

Subjekti “M.G” shpk, në lidhje me RPA nr.9867/1 datë 08.05.2018  nëpërmjet shkresës nr. 13294, 

prot datë 05.10.2021, subjekti është njoftuar për të kryer pagesën e TDP që ka lindur nga ky 

autorizim në vlerën 348,060 lekë. Me datë 15.10.2021 subjekti ka bërë pagesën e TDP pranë bankës 

OTP me nr. 013220. Nga ana e aposteriorit në DAV-in R 62392, datë 03.07.2019 është bërë tërheqja 

e këtij detyrimi. Pas disa problematikave në sistem për vjeljen e taksës së TDP-së të hasura që në 

datë 15.10.2021 dhe komunikimeve me email me DPD që vërtetojnë problematikën e mësipërme, ju 

sqarojmë se më datë 20.05.2022 nga ana e DPD-së është rregulluar situata në sistem dhe 

njëkohësisht është rikthyer TDP e ngrirë në DAV-in përkatës R62302 datë 03.07.2019.  

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

 Për sa trajtuar në këtë observacion, konstatohet se në kushtet kur edhe pas dorëzimit të 

observacioneve pas akt konstatimeve nga ana e subjektit të audituar, gjendja në sistem nuk paraqiste 

situatën të njëjtë më atë sipas dokumentacioneve; dhe pikërisht pas auditimit të kryer nga KLSH u 

bëmë me dije se praktika është sistemuar në sistem, grupi i auditimit gjykon se nuk ka siguri nëse 

kemi të bëjmë realisht me një anomali të sistemit apo jo. Sipas Asycuda-s ku bazohet edhe puna 

audituese, kjo pagesë nuk pasqyrohej dhe rezultonte e tërhequr, disa muaj më parë se të konstatohej 

problematika, dhe për këtë arsye observacioni nuk merret në konsideratë. 

Pretendimi i subjektit 

P. A, lidhur me autorizimin nr. 403/1, datë 20.02.2020. Sasia që kompania P ka importuar me IMP 5 

është 828,235.95 kg nga të cilat 50,009 kg i përkasin procedurës 5100 dhe 778,227 kg i përkasin 

procedurës 5151. Shoqëria jonë ka kryer IMP4 64,458.41 kg me procedurë 4051, hedhje në 

qarkullim të lirë. Janë kryer rieksport produkte të përpunuara=763,777.54 kg me procedurë 3151. 

Gjithashtu, gjatë procedurave të ri eksportit janë futur në përpunim mallra shqiptare me peshë 864.7 

kg dhe vlerë 431,057.26 lekë. Kërkesa për mbylljen e autorizimit është bërë në datën 18.02.2022 me 

nr. 2114, prot datë 18.02.2022, pra Brenda afatit 30 ditor në përputhje me kërkesat e nenit 230 të KD.  

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Dokumenti i mbylljes së regjimit pretenduar në observacion nuk është vendosur në dispozicion të 

grupit gjatë auditimit në terren, si dhe nuk është përcjellë në observacionet e dërguara nga subjekti. 

Gjatë auditimit jemi informuar se subjekti nuk është mbyllur, dhe importi fundit rezulton të jetë kryer 

në datën 19.02.2021, dhe eksporti i fundit në 18.02.2022.  Të dhënat e raportuara në akt janë bazuar 

në situatën që ka rezultuar sipas printimit të kryer në sistemin oracle deri në përfundim të auditimit.  

Pretendimi i subjektit 

Për subjektin E.A, subjekti ka paraqitur kërkesën për shtime kode nomenklature NK 6806 dhe 8504 

me nr. 992, prot datë 09.04.2020. Këto kode janë miratuar me shkresën nr. 3992/1, prot datë 

15.04.2020.  

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Observacioni merret në konsideratë dhe është reflektuar në material.  

Pretendimi i subjektit 

Në lidhje me subjektin "S.M”, për regjimin 20190328/6841/1: Eksporti i fundit për këtë autorizim 

është kryer më datë 23.03.2021, përkatësisht me R-32196, dhe kërkesa për mbylljen e regjimit me nr. 

4872, datë 13.04.2021. Në lidhje me regjimin 20200330/10509/1, transferimi është kryer në 

28.12.2020 me nr. R 125283, brenda afatit 360 ditë të autorizimit. Në lidhje me taksën doganore në 

vlerën 51,856 lekë, ajo është paguar në R-104952, datë 08.09.2021. Pjesa tjetër do të paguhet brenda 

afatit pas mbylljes së regjimit.  

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Për sa trajtuar në observacion sqarojmë se R 104952 datë 8.9.2021 nuk i përket RPA 

20200330/23016/1 (aksesorë automjetesh), pasi pavarësisht se lidhet me këtë subjekt, ajo i përket 
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RPA 20200813/11497/1 (maska kirurgjikale).  E njëjta gjë vlen edhe për R20436, datë 21.02.2022. 

Për sa trajtuar në këtë observacion nuk paraqiten fakte të reja nga ato trajtuar në projektraport. 

Pretendimi i subjektit 

Në lidhje me subjektin “ V”, eksporti i fundit për mbyllje regjimi është bërë më datë 18.07.2020, pra 

brenda afatit ligjor të autorizimit dhe pas kësaj date nuk është kryer më asnjë eksport.  

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Gjetja e konstatuar nuk lidhet me kryerjen e eksporteve pas datës së eksportit të mbylljes por mbi 

respektimin e afatit për kryerjen e mbylljes së regjimit në bashkëpunim me DDD. Për sa më sipër 

observacioni nuk paraqet fakte të reja.  

Pretendimi i subjektit 

Në lidhje me subjektin “K.A” bëj me dije se dokumenti i mbylljes së autorizimit është paraqitur 

nëpërmjet shkresës nr. 7305, prot datë 07.06.2021. Regjistrat bashkëngjitur dhe aneksi 8 pasqyrojnë 

me saktësi situatën e autorizimit. Perceptimi juaj si parregullsi është shkaktuar nga administrimi i 

dokumentacionit të paplotë. Konkretisht gjatë printimit, ose fotokopjimit janë humbur konturet e 

jashtme të aneksit 8 duke humbur pjesë edhe nga të dhënat fundore. Për sa më sipër gjeni kopjen e 

shkresës dhe dokumentacionin bashkëngjitur.  

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Nga verifikimi i dokumentacionit bashkëlidhur observacionit nuk rezulton të jetë dërguar 

dokumentacioni i pretenduar. Konkluzionet e grupit të auditimit janë bazuar në dokumentacionin e 

vendosur në dispozicion gjatë auditimit në terren. 

Nga ana e subjektit të audituar janë paraqitur observacionet me shkresën nr. 615/25, datë 22.07.2022, 

protokolluar në KLSH me nr. 16/25, prot datë 22.07.2022:                                                      

Pretendimi i subjektit: 

 Shoqëria A. M.F është e pajisur me PRA nr. 10942/1, datë 2.7.2020 por për shkak të pamundësisë 

teknike kemi patur vonesa në dorëzimin e kësaj sasie dhe kemi kërkuar një shtyrje prej 90 ditësh, për 

të dhënë destinacion mallit, e cila është miratuar me shkresën nr. 00012124, datë 30.06.2022. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Observacioni është reflektuar në material, duke qenë se subjekti është pajisur me shtyrje të afatit për 

të dhënë destinacion mallit nën autorizim, dhe nuk ka qenë në kushtet e vendosjes së këtij malli në 

qarkullim të lirë (sipas së cilave ishin bërë edhe përllogaritjet e detyrimeve përkatëse në 

projektraport).  

 

Titulli i gjetjes: Mos arkivim dhe mos inventarizim i dosjeve të regjimeve doganore 

Situata : Nga auditimi konstatohet se dosjet e regjimeve doganore të subjekteve që 

operojnë pranë kësaj dege në asnjë rast nuk janë inventarizuar dhe arkivuar, në 

kundërshtim me Udhëzimin nr. 4, datë 28.03.2019, Kapitulli XV, pika 3.. 

Gjithashtu u konstatuan mungesa në administrimin e të gjithë dokumentacionit 

të kërkuar në pikën XV/1 të Udhëzimit të Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave 

nr. 4, datë 28.03.2019 “Për zbatimin praktik të regjimit të përpunimit aktiv”, të 

tilla si deklarata e shoqërisë për koeficientin e shfrytëzimit, ndryshime të 

miratuara në autorizim, kontrata me firmën e mbetjeve, rakordimet periodike të 

importit dhe eksportit, etj. 

Kriteri: Udhëzimin nr. 4, datë 28.03.2019, Kapitulli XV, pika 3 ku cilësohet se: “Për 

miratimin e dokumentit të mbylljes së regjimit, doganieri mbikëqyrës duhet të 

verifikojë të gjitha librat e importit dhe eksportit dhe nëse lind nevoja të gjithë 

dosjen e autorizimit përkatës. Me miratimin e dokumentit të mbylljes së regjimit 

dosja e plotë detyrimisht duhet të arkivohet”, 

Ndikimi/efekti: Problematika në ndjekjen dhe vlerësimin në vazhdimësi të subjekteve mbajtës të 
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autorizimeve të regjimeve doganore 

Shkaku: Lëvizje të shpeshta të stafit; mangësi në administrimin e dosjeve nga ana e 

doganierëve përkatës 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandimi: - Sektori i Mbikëqyrjes Doganore, të marrë masa të menjëhershme, për 

plotësimin e dosjeve me të gjithë dokumentacionin e duhur, si dhe 

inventarizimin dhe arkivimin e të gjitha dosjeve të autorizimeve të mbyllura për 

regjimet që operojnë pranë Degës Doganore Durrës. 

 

Titulli i gjetjes: Mos respektim i afateve për mbylljen e regjimeve doganore dhe 

problematika në plotësimin e dokumentit nr.8 të mbylljes së regjimit 

doganor 

Situata : Referuar afateve për mbylljen e regjimeve, në përmbushje të Kodit Doganor, 

përgjatë auditimit në terren u konstatua se: a) dokumenti i mbylljes së regjimit, 

nuk kishte të plotësuar datën e mbylljes së regjimit; b) në disa raste ishte i pa 

firmosur nga doganieri mbikëqyrës dhe nga Kryetari i Degës Doganore, por 

paraqitej vetëm me firmën e subjektit; c) mos plotësim i vlerës së shtuar të 

mallit, kodit të produkteve, dhe se d) në disa raste regjimi i përpunimit aktiv 

rakordon me treguesin “peshë” po nuk rakordon me treguesin “vlerë”. Nga 

auditimi u konstatua se data e mbylljes së regjimit konsiderohej data sipas së 

cilës është protokolluar kërkesa e subjektit për mbyllje të regjimit doganor 

pavarësisht faktit se pas paraqitjes së kërkesës, nga ana e degës do të duhen të 

kryhen verifikimet respektive për të saktësuar nëse të dhënat e paraqitura nga 

subjekti paraqesin situatën reale që rezulton edhe në sistemin Oracle. Një 

verifikim i tillë jo domosdoshmërish përfundon me datën e kërkesës së subjektit 

për mbyllje të regjimit. Si rezultat dokumenti i mbylljes së regjimit jo në të 

gjithë rastet ishte i pajisur me datë, numër protokolli dhe firmën e palëve, duke 

mos  garantuar siguri për respektimin e afatit të mbylljes së regjimeve.  

Kriteri: Neni 195 i KD “Mbyllja e një regjimi të posaçëm”, pika 1 dhe 4 

Ndikimi/efekti: Për shkeljen e afateve të mbylljes së regjimit do të aplikohet gjobë në masën 

20,000 lekë për secilin autorizim dhe 50,000 në rast përsëritës 

Shkaku: Mangësi në ndjekjen në vazhdimësi të autorizimeve sipas subjekteve përkatëse 

për të ndërmarrë masat në kohë. 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandimi: - Kryetari i Degës Doganore Durrës dhe Sektori i Mbikëqyrjes Doganore, të 

marrë masat në plotësimin e dokumentacionit (mund të thuhet emërtimi i plotë i 

tij) në mbylljen e regjimit të përpunimit aktiv me të gjitha elementët e tij si: data, 

firma e doganierit mbikëqyrës, Kryetarit të Degës Doganore dhe më pas 

protokollimin e tij. 

 

Titulli i gjetjes: Mangësi të konstatuara në dokumentacionin shoqërues të praktikave të 

asgjësimit të mbetjeve të regjimeve doganore me procedurë Import 9 dhe 

verifikimin e koeficientëve të shfrytëzimit 

Situata 1 : Nga auditimi i procedurave të Import 9 për asgjesimin e mbetjeve, konstatohet 

se verifikimi i gjendjes fizike të tyre është kryer nga doganierët vetëm në rastet 

kur nga vlerësimi i riskut këto praktika janë konsideruar si me risk të lartë. Për 

pjesën tjetër kur ato janë kanalizuar si me risk të ulët nga ana e degës nuk janë 

kryer kontrolle, por janë mjaftuar me deklaratën e shoqërisë dhe procesverbalin 
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me firmën e kontraktuar për asgjësimin e mbetjeve. Këto dokumente jo në të 

gjitha rastet ishin pjesë e dosjes fizike të regjimit, pasi sipas doganierëve 

mbikëqyrës janë të pasqyruara si dokumente shoqëruese të praktikës së 

deklaratës doganore në sistem. Megjithatë, verifikimi i pajisjes me të gjithë 

dokumentacionin e pasqyruar në  Ligjin nr. 10463, datë 22.09.2011 “Për 

menaxhimin e integruar të mbetjeve”, të ndryshuar, dhe Udhëzimin nr(nr. 4 datë 

28.03.2019) Kapitulli IX “Mbyllja e Regjimit të Përpunimit Aktiv”, çështja 4.2 

të tilla si : dokumenti i transferimit me të gjithë elementët e tij, procesverbali i 

mbajtur në landfill, etj; nuk duhet të kufizohen vetëm me kontratën e lidhur me 

firmën për administrimin e këtyre mbetjeve në landfill, apo vetëdeklarimet e 

subjekteve për sasinë e mbetjeve, por duhet të jenë objekt kontrolli i doganierit 

mbikëqyrës për të patur siguri të mjaftueshme se këto mbetje janë asgjësuar 

realisht.  

Situata 2 : Gjithashtu, nga auditimi i kryer për verifikimet e degës doganore mbi 

koeficientët e shfrytëzimit të materialeve të hyra në regjim, mbështetur në 

Kartën Teknologjike, dhe respektim i këtyre koeficientëve në eksportin e mallit 

(për rastet kur nuk janë me koeficient=1) në zbatim të Udhëzimit nr. 4, datë 

28.03.2019, Kapitulli VIII konstatohet se, nga dega doganore nuk janë kryer për 

të gjitha rastet verifikimet për koeficientët e shfrytëzimit, duke u mbështetur në 

kartën teknologjike apo vetë deklarimet e subjektit. Gjithashtu, konstatohet se jo 

për të gjitha produktet e përpunuara nga ana e subjekteve janë dorëzuar kartat 

teknologjike përkatëse. Në autorizimet e lëshuara nga DPD, nuk janë përcaktuar 

saktë koeficientët e shfrytëzimit për artikujt përkatës (IM5), duke e lënë shpesh 

herë në dorë të vetë degës doganore të bëjë verifikimet përkatëse. Në mbyllje të 

regjimit sipas aneksit 8, në disa raste koeficienti i shfrytëzimit nuk është 

plotësuar dhe në disa të tjera është përcaktuar një koeficient për shumë artikuj 

duke i grupuar por dhe duke vendosur koeficientë shfrytëzimi me diferencë të 

lartë midis vlerës minimale dhe maksimale. Për rrjedhojë, koeficienti i deklaruar 

nga subjekti në momentin e raportimit të mbetjeve që do të asgjesohet është 

marrë i mirëqenë në mbylljen e regjimit duke lënë kështu hapësirë për evazivitet. 

Kjo situatë përbën një risk të shtuar edhe për faktin se, asgjesimi i mallrave nuk 

është kryer në prezencë të doganierëve për të gjitha rastet, por vetëm për ato të 

përzgjedhura nga ana e analizave përkatëse të sektorit në DD Durrës, trajtuar më 

sipër. Si rezultat, nga ana e grupit të auditimit nuk mund të kryhej një verifikim 

për të parë zbatimin e këtyre koeficientëve e për t’i krahasuar me sasinë e 

mallrave për të cilat është dhënë destinacion IM9 “Asgjesim i produkteve të dala 

nga proceset e përpunimit të mallrave nën regjim dhe humbje dhe firo të dala 

gjatë procesit të përpunimit të mallrave të vendosura nën regjim”, si dhe për të 

verifikuar nëse kemi të bëjmë me një mos deklarim të saktë të sasisë së mallrave 

të cilat duhet të merrnin një destinacion tjetër doganor (IM4) i cili më pas 

shoqërohet me pagesë të detyrimeve doganore. Si rezultat, koeficienti i 

shfrytëzimit i raportuar në dokumentin e mbylljes është ai që ka rezultuar nga 

raporti i importeve, eksporteve, mbetjeve (apo firove), hedhjes në qarkullim të 

lirë apo mallit shqiptar të futur në prodhim. Nga krahasimi i koeficientit të 

shfrytëzimit nga një regjim paraardhës me atë pasardhës kishte ndryshime, 

pavarësisht se objekti i veprimtarisë së regjimit të përpunimit aktiv nuk ka 

pësuar ndryshime (dhe karta tekonologjike është e njëjta e dorëzuar nga 

operatori në fillim të pajisjes me një regjim për herë të parë), por prodhimi i 
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mallrave mund të ketë qenë i ndryshëm në varësi të porosive nga eksportuesi, 

gjë që automatikisht ndikon në koeficientin e shfrytëzimit. Për shkak të gjithë 

këtyre faktorëve rezulton se kryerja e verifikimeve për koeficientin në varësi të 

kartës së teknologjike, është faktikisht një kontroll formal i kryer nga 

përfaqësuesit e autoritetit doganor, për shkak edhe të vështirësisë që qëndron në 

përcaktimin e një vlere absolute të tij .  

Kriteri: Ligji nr. 10463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, të 

ndryshuar, Udhëzimi nr. 4, datë 28.03.2019, Kapitulli VIII “Përpunimi, prodhimi 

i produkteve” 

Ndikimi/efekti: Kjo situatë mund të përbëjë risk për finalizimin e procesit të asgjesimit në vlerat 

e deklaruara nga operatori ekonomik konform kuadrit ligjor; Në dokumentet e 

mbylljes së regjimeve raportohen koeficientë shfrytëzimi në një interval  prej 

disa numrash; në krahasimin e koeficientit të shfrytëzimit nga një regjim 

paraardhës në atë pasardhës kishte ndryshime; kryerja e verifikimeve për 

koeficientin në varësi të kartës së teknologjike, rezulton në një kontroll formal 

kryer nga përfaqësuesit e autoritetit doganor, por që nuk mund të konkludojë me 

një vlerë absolute për t’u zbatuar në mënyrë rigoroze nga ana e subjektit. 

Shkaku: Mangësi në dokumentacionin shoqërues të praktikave si pjesë e dosjes së 

administruar për çdo regjim; Mosveprim nga ana e strukturave drejtuese për 

ngritjen e grupeve për verifikimin e koeficienteve të shfrytëzimit, referuar 

kartave teknologjike; mungesë kapacitetesh nga ana e doganierëve për të kryer 

verifikimin në prodhim të koeficientëve; mangësi në ndjekjen e një regjimi nga 

një vit të tjetrin sipas produktit që do të prodhohet. 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandimi: - Sektori i Mbikëqyrjes Doganore të marrë masat për të maksimizuar kontrollet e 

kryera për verifikimin e procedurave të asgjësimit të mbetjeve si dhe për 

verifikimin e koeficienteve të shfrytëzimit , në mënyrë që të garantohet kryerja e 

tyre konform kuadrit ligjor dhe në përputhje me sasitë e deklaruara në 

dokumentacionin shoqërues, si dhe të pajisë çdo dosje regjimi për këto 

procedura me të gjithë dokumentacionin shoqërues në mënyrë që të ketë një 

pasqyrim sa më të drejtë të situatës. Gjithashtu, të shqyrtohet mundësia për 

aplikimin e metodave alternative në rastet e koeficientëve të shfrytëzimit që do 

të merren në konsideratë për ato operatorë që objekt veprimtarie kanë produkte 

të ndryshme dhe për të cilat ky koeficient varjon. 

 

Titulli i gjetjes: Problematika të konstatuara në kodet e mallrave nën import  

Situata: Për sa i përket kryerjes së ndryshimeve në autorizim, për shkak të nevojave që 

mund të lindin gjatë veprimtarisë së një regjimi, udhëzimi nr. 4, datë 28.03.2019 

ka përcaktuar procedurat që do të ndjekë operatori dhe autoriteti përgjegjës që 

do të miratojë këto ndryshime (Dega doganore apo DPD). Ndryshimet në kodet 

e nomenklaturës NK që subjekti mund të importojë për nevojë të përpunimit të 

mallit, pika e autorizimit “Mallrat e vendosura nën regjim doganor”, janë 

autoritet i degës doganore, sikundër përcakton kapitulli V “Rinovimi i 

autorizimit, ndryshimet ose shtesat në autorizim”, pika 4, 5, 7, dhe 8. Pra, sipas 

këtij udhëzimi, nëse subjektit i lind nevoja të fusë në përpunim një mall për të 

cilin nuk është i parashikuar kodi në autorizim, do të duhet të drejtojë kërkesën 

pranë degës doganore, e cila më pas kryen verifikimet e nevojshme për të 

miratuar ose jo këtë ndryshim. Nga auditimi konstatohet se nga ana e 
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doganierëve mbikëqyrës të DDD, miratimi për këto ndryshime në autorizim, 

konsiderohet si me efekt prapaveprues, kjo në kuptim të kapitullit II “Të 

përgjithshme”. pika 6. Për këtë arsye, pavarësisht se miratimi i kërkesës nga 

Kryetari i Degës Doganore mund të jetë disa ditë, javë apo muaj më vonë nga 

data e kërkesës së operatorit, operatori mund të kryejë importe nën këtë kod 

përpara datës së miratimit, pa u paralizuar. Një situatë kur në dokumentin e 

miratimit të shtesës nuk përcaktohet efekti prapaveprues i regjimit, krijon një 

konfuzion veçanërisht për rastet kur shtesat në miratim nuk miratohen nga 

kryetari brenda ditës, të cilat më pas do të duhet të pasohen me efekte financiare 

për subjektin i cili mund të vijojë importin e këtyre mallrave. Gjithashtu, për sa i 

përket mallrave të përpunuara që do të duhet të kthehen për riparim apo 

probleme të tjera dhe më pas të importohen sërish nga subjekti, nëse këto 

produkte nuk janë në autorizim, nga ana e doganierëve nuk janë penalizuar 

subjektet përkatëse, për shkak të kushteve në të cilat ka ndodhur importi. 

Megjithatë, autorizimi me të cilin janë pajisur subjektet apo udhëzimi i RPA, 

nuk kanë përcaktuar se për këto raste subjekti mund të vijojë import 5 e tyre, 

pavarësisht se kodi nuk është në autorizim. 

Kriteri: Udhëzimi nr. 4, datë 28.03.2019 kapitulli V “Rinovimi i autorizimit, ndryshimet 

ose shtesat në autorizim”, pika 4, 5, 7, dhe 8; kapitullit II “Të përgjithshme”. 

pika 6 “Autoritetet doganore, për të lejuar vazhdimësinë e proceseve të 

përpunimit mund të miratojnë autorizim me efekt prapaveprues në rastet kur 

plotësohen kushtet e përcaktuara për këtë qëllim në pikën 2, të nenit 192 të KD 

dhe nenin 546, të VKM-së nr. 651, datë 10.11.2017.” 

Ndikimi/efekti: Kryerja e importeve nga ana e operatorëve për disa mallra kodet e të cilave 

jashtë autorizimit 

Shkaku: Mungesa e përcaktimeve eksplicite në autorizim apo në shtesat e autorizimit, për 

disa raste specifike sikundër trajtuar më sipër 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandimi: Kryetari i Degës Doganore Durrës të analizojë procesin aktual të ndjekur për 

kryerjen e ndryshimeve në autorizim sipas nevojës së subjektit dhe te nxirren 

përgjegjësitë duke e përcaktuar në mënyrë eksplicite në shkresat përkatëse, rastet 

për të cilat ky ndryshim do të ketë efekt para veprues në kuptim të kapitullit II 

“Të përgjithshme” pika 6 të udhëzimit nr. 4, datë 28.03.2019. Gjithashtu, të 

merren në shqyrtim rastet e mallrave të përpunuara nën një regjim doganor dhe 

që do të duhet të kthehen për riparim apo probleme të tjera, dhe më pas të 

importohen sërish nga subjekti, për të përcaktuar nëse këto kode nuk janë në 

autorizim, në vlerësim të kushteve të importit duhet apo jo të aplikohet 

penalizimi përkatës ndaj subjekteve.   

 

Titulli i gjetjes: Problematika të konstatuara nga auditimi i procedurave të ndjekura nga 

subjektet që operojnë nën RPA dhe RLP me efekte financiare në buxhetin e 

shtetit 

Situata : - Nga auditimi u konstatuan problematika në veprimtarinë e regjimeve RPA dhe 

RLP që kanë operuar pranë DDD, ku më hollësisht: 

- Nga auditimi u konstatua mos respektim afati në mbylljen e regjimeve RPA 

dhe RLP konform kuadrit rregullator në fuqi. Më hollësisht, për 42 subjekte 

regjimet RPA rezultojnë të mbyllur jashtë afatit kohor prej 30 ditësh për 

mbylljen e regjimit veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 251/2/1 të 
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Kodit Doganor “Mosrespektimi nga mbajtësi i regjimit të përpunimit aktiv të 

detyrimit për mbylljen e regjimit doganor brenda afatit kohor të përcaktuar në 

nenin 230”, pasi regjimi duhej mbyllur 30 ditë pas dhënies së destinacionit të 

produkteve parësore kompensuese. Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur 

procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3 të KD. Nga mosveprimi referuar 

nenit 256, pika1, shkronja “b” të KD penaliteti është 20,000 lekë, dhe në rast 

përsëritës 50,000 lekë, dhe si rezultat efekti financiar me të ardhura të 

munguara në Buxhetin e Shtetit rezulton në total 1,120,000 lekë. Gjithashtu, 

lidhur me procedurat e ndjekura për subjektet që operojnë nën regjimin e RLP 

ato rezultojnë të pa mbyllura për 3 subjekte, ku bazuar në nenin 250, pika 1 a, 

nenin 252 pika a, nenin 257 pika 1.b e Kodit Doganor, lindin detyrimet doganore 

dhe penalizimi në masën 50.000 lekë dhe si rezultat efekti financiar me të 

ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit rezulton në total 150,000 lekë. 

-Nga auditimi u konstatuan mangësi në dokumentin 8 të mbylljes së regjimit 

konform përcaktimeve të udhëzimit nr. 4, datë 28.03.2019  në disa elementë të 

tij, ku sipas parashikimeve të nenit 256, pika 1, shkronja “b” të KD penaliteti 

është 20,000 lekë dhe si rezultat efekti financiar me të ardhura të munguara 

në Buxhetin e Shtetit rezulton në total 520,000 lekë për 20 subjekte. 

-Nga auditimi konstatohet se nga analizimi i deklaratave të eksportit të 

produkteve kompensues te regjimeve, për mallrat që janë ri eksportuar me 

origjinë preferenciale MSABE origjinë AL rezulton diferenca e taksës doganore 

që janë TDP e papaguar, si detyrime të taksës doganore të produkteve jo 

origjinuese të trupëzuara në produktin kompensues të ri eksportuar, në 

kundërshtim me pikën XII të udhëzimit datë 28.03.2019 i DPD “Rregulli i 

pagimit të detyrimeve për shkak të përfitimit të origjinës”, në zbatim të neneve 

687 dhe 689 të VKM-së nr. 651 datë 10.11.2017, të nenit 5 të Marrëveshjes së 

tregtisë së lirë, etj në mbështetje të neneve 73,74,253, 28/1 të KD, nenit 15 të 

MTL, dhe nenit 256, pika 1.a të KD “ Sanksionet e vendosura për kundërvajtjet 

doganore, të përcaktuara në nenin 251, duhet të jenë efektive, proporcionale e 

dekurajuese dhe vendosen brenda kufijve të mëposhtëm: a) kur kundërvajtja ka 

të bëjë me mallrat (ndryshime në sasi, vlerë, origjinë, lloj) dhe sjell diferenca në 

pagesën e detyrimeve që duhen paguar për mallrat, zbatohet sanksion në masën 

1-fish të detyrimit të munguar”, operatori penalizohet me 1 fishin e detyrimit, 

dhe si rezultat efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e 

Shtetit rezulton në total 1,432,242 lekë për 4 subjekte, nga të cilat detyrimi 

doganor 960.375 lekë dhe penaliteti 472,049  lekë.      
-Nga auditimi u konstatua kryerja e importit të produkteve parësore nën regjimin 

e RPA për kode që nuk janë pjesë e autorizimit të operatorit, apo për të cilat 

shtesa në autorizim është marrë në një kohë të mëvonshme nga ajo e kryerjes së 

importit veprime këto, jo në përputhje me kërkesat e nenit 250.1/a, 250.2 dhe 

250.4 të KD. Nga sa më sipër artikujt e pa përfshirë në kodet tarifore të 

përcaktuara në pikën 7 të autorizimit, duheshin deklaruar në regjimin IM4. 

Referuar neneve të sipërcituara për shkeljen doganore të kryer, subjektet përveç 

detyrimeve doganore (të cilat nuk janë përllogaritur në këto raste duke qenë se 

ato janë rieksportuar në produkte kompensuese), për kodin tarifor që nuk është 

përfshirë në autorizim subjekti duhej penalizuar me 20,000 lekë për çdo 

deklaratë, referuar nenit 251, pika 1 dhe nenin 256, pika 1, shkronja “b” të KD, 

efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 
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340.000 lekë për 8 subjekte. Gjithashtu, gjatë auditimit u konstatuan disa raste 

në të cilat nuk u vendosën në dispozicion shtesat në autorizim për disa kode 

tarifore të subjekteve RPA, por nuk u konfirmua as mungesa e tyre nga 

doganieret përkatës, të cilat mbeten objekt verifikimi nga DDD nëse subjektet 

janë pajisur me to apo jo. 

-Nga auditimi u konstatua mos respektim i afatit të përcaktuar në autorizim për 

t’i dhënë destinacion mallit të importuar nën regjimin RPA, ku krahasuar me 

datën në të cilën është kryer importi, ri eksportimi i produkteve 

kompensuese/transferimi/asgjesimi i tyre është kryer jashtë afatit, veprim ky jo 

në përputhje me kushtet në autorizim referuar periudhës kohore për dhënien 

destinacion të produkteve kompensuese, krahasuar me momentin e importit të 

tyre. Nga autoriteti përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi 

referuar nenit 273.3 të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 256, pika1, shkronja 

“b” të KD penaliteti është 20,000 lekë për çdo rast, ku efekti financiar me të 

ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit 390.000 lekë për 14 subjekte. 

- Nga auditimi u konstatuan diferenca mes sasisë së importuar nën regjimin 

doganor dhe atyre të dhëna destinacion duke mos përmbushur kushtet e 

vendosura në autorizim dhe duke kryer kundravajtje parashikuar nga neni 252/c i 

ligjit nr. 102/2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, ku 

për këto sasi, efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit 

rezulton në detyrime doganore për 14 subjekte në vlerën prej  2,225,905 lekë 

dhe penalitet 2 fish .  

Kriteri: Nenet 28/1,73,74,195, 251/2/1, 250.1/a, 250.2 dhe 250.4, 273.3 , 224 , 250, 252, 

257, 256 të Kodit Doganor; Udhëzimi nr. 4, datë 28.03.2019  pika XII “Rregulli 

i pagimit të detyrimeve për shkak të përfitimit të origjinës”; Nenet 687 dhe 689 

të VKM-së nr. 651 datë 10.11.2017; Neni 5 i Marrëveshjes së Tregtisë së lirë 

Ndikimi/efekti: Efektet financiare në Buxhetin e Shtetit ne mungese e te ardhurave buxhetore. 

Shkaku: Nga veprimi jo në përputhje me kërkesat e legjislacionit doganor nga 

autoriteti përgjegjës 

Rëndësia: E lartë  

Rekomandimi: -Kryetari i Degës Doganore Durrës, të shqyrtojë,  kontabilizojë dhe arkëtojë 

detyrime doganore dhe penalitete për subjektet që kanë kryer shkelje në 

procedurat e mbylljes së regjimit të përpunimit aktiv në drejtim të kufirit të 

rieksportit; importeve të produkteve parësore të pa përfshira në autorizim; 

diferencave sasiore në produktet kompensuese, mos pagesës taksës TDP etj., në 

vlerën totale prej 10,630,139 lekë detyrim doganor dhe penalitet. 

- Kryetari i DDD të ngrejë një grup pune me qëllim verifikimin e 

problematikave ku është konstatuar mungesa e shtesave në autorizim për disa 

kode  të cilat nuk u vendosën në dispozicion të grupit, por as nuk u konfirmua 

mungesa e tyre, dhe në rast se konstatohet se për kodet respektive nuk janë 

miratuar nga titullari, të përllogarisë detyrimet përkatëse për të gjitha procedurat 

e importit të kryera për këto kode  sikundër është vepruar për subjektet e tjera në 

këtë material. 

 

Titulli i gjetjes: Problematika të konstatuara si rezultat i mos dhënies destinacion mallit të 

importuar, në tejkalim të afatit të përcaktuar në regjim 

Situata 7: - Nga auditimi u konstatua se me përfundimin e afatit për dhënien e destinacionit 

të mallit sikundër përcaktuar në autorizim, deri në përfundim të auditimit u 
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konstatua se rezultonin subjekte me sasi gjendje të mallit të importuar të cilit nuk 

i është dhënë destinacion, në tejkalim të afatit. Për këto regjime nuk ka patur 

shtesa në afatin e ri eksportit, si dhe nuk janë kryer procedura transferimi në 

regjime të tjera. Për këtë arsye, në kushtet kur deri në përfundim të auditimit në 

terren, malli i vendosur nën regjimin doganor nuk është ri eksportuar apo 

transferuar në një regjim pasardhës brenda afateve të autorizimit, subjektet 

rezultojnë se nuk kanë përmbushur kushtet e vendosura në autorizim, duke kryer 

kundravajtje parashikuar nga neni 252/c i ligjit nr. 102/2014 “Kodi Doganor i 

Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, ku për këto sasi, efekti financiar me të 

ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit rezulton në vlerën prej 6,469,840 

lekë detyrim doganor dhe penalitet në masën dyfish  (nga te cilat: 3 subjekte 

RPA me detyrim 4,453,000 leke dhe penalitet dyfish; dhe 3 subjekte RLP me 

detyrim 2.016.840 leke dhe penalitet dyfish).  

Kriteri: Udhëzimi nr. 4, datë 28.03.2019; Neni 252/c i ligjit nr. 102/2014 “Kodi Doganor 

i Republikës së Shqipërisë” 

Ndikimi/efekti: Efektet financiare në Buxhetin e Shtetit 

Shkaku: Nga veprimi jo në përputhje me kërkesat e legjislacionit doganor nga 

autoriteti përgjegjës 

Rëndësia: E lartë  

Rekomandimi: - Kryetari i Degës Doganore Durrës, të shqyrtojë 6 rastet e evidentuara dhe të 

pasqyruara në këtë material për të kontabilizuar dhe ndjekur të gjitha procedurat 

e nevojshme administrative në të gjitha shkallët e gjykimit në mënyrë që të 

arkëtojë vlerën e detyrimeve doganore prej 6,469,840 lekë dhe penalitetin 2 fish, 

në kushtet kur mallit të vendosur nën regjimin doganor nuk i është dhënë 

destinacion konform afateve të përcaktuara në autorizim. 

 

2.4.3. Auditimi i rrëgjimit të Tranzitit 

Në zbatim të pikës 4.3 të programit të auditimit “Nr. 16/1 Prot., datë 14.01.2022”, për periudhën 

objekt auditimi, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

1. Sistemi elektronik ORACLE i të dhënave për deklaratat doganore T1 të përpunuara. 

2. Të dhënat elektronike të eksportuara në formatin excel për regjistrin e tranziteve me destinacion 

Doganën Durrës për vitin 2021.  

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 

Për vitin 2021 Dogana Durrës ka qenë si destinacion tranziti për 24185 raste, nga të cilat të ndara 

sipas sektorëve paraqiten si më poshtë: 
Sektori Doganor (sipas të dhënave) Numri i traziteve të mbyllura 

Durrës 18081 

Durrës Konteiner 5313 

Durrës Anije 650 

Durres Porto Romano 141 

Burimi: DPD, përpunuar nga grupi i auditimit 

Dogana Durrës ka shërbyer si doganë destinacion për tranzite të nisura nga 36 degë doganore, nga të 

cilat më poshtë paraqiten degët doganore me më shumë raste tranziti: 
Dega Doganore Numri i tranziteve 

Morina 6314 

PKK VERMICE 4183 

Han i Hotit 3743 

Qafe Thana 3398 

Kapshtica 1449 

Burimi: DPD, përpunuar nga grupi i auditimit 
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Mjetet të cilat nisen nën regjimin e tranzitit drejt Doganës Durrës, kanë një afat mbërritjeje në 

destinacion, i cili përcakton afatin maksimal të mbërritjes në Doganën Durrës, në të kundërt mbi ta 

duhet të aplikohet gjobë në masën 20,000 lekë deri 50,000 lekë. 

Referuar nenit 126, pika 1, të Ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së 

Shqipërisë”, i ndryshuar, përcaktohet:    

“Personi, i cili fut mallra në territorin doganor të Republikës së Shqipërisë, i transporton ato pa 

vonesë në rrugën e përcaktuar nga autoritetet doganore dhe, në përputhje me udhëzimet e tyre, nëse 

ka të tilla, drejt zyrës doganore të caktuar ose në një vend tjetër të përcaktuar nga këto autoritete 

apo në një zonë të lirë” 

Referuar nenit 251, pika 2, shkronja “e”, të Ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i 

Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, përcaktohet: 

“e) mosrespektimi nga një person, që fut mallrat në territorin doganor të Republikës së Shqipërisë, i 

detyrimit që lidhet me transportin e mallrave drejt vendit të përcaktuar, sipas parashikimeve të pikës 

1, të nenit 126,...” 

Referuar nenit 256, pika 1, shkronja “b”, të Ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i 

Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, përcaktohet: 

“b) kur kundërvajtja nuk ka të bëjë me mallrat, sipas përcaktimeve të shkronjës “a”, zbatohet 

sanksion në masën 20 000 lekë deri në 50 000 lekë”. 

Referuar nenit neni 273, pika 3, të Ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës 

së Shqipërisë”, i ndryshuar, përcaktohet:  

“Për të gjitha shkeljet e dispozitave të këtij Kodi dhe akteve nënligjore, nga ana e strukturave 

doganore që kanë konstatuar shkeljen mbahet një procesverbal me shkrim, i cili duhet të 

nënshkruhet nga punonjësit doganorë që kryejnë verifikimin e kontrollin, si dhe shkelësi, kur shkelja 

është evidentuar në prani të tij”. 

Nga analizimi i të dhënave të vëna në dispozicion, u konstatua se në 3415 raste janë shkelur 

dispozitat ligjore të sipërcituara, për shkak të tejkalimit të afatit limit të vendosur për mbërritjen në 

Doganën Durrës. Duke marrë në konsideratë edhe arsye objektive, grupi i auditimit ka evidentuar 

vetëm rastet të cilat kanë vonesë më të lartë se 5 orë nga koha limit e vendosur. Ky kriter tolerance u 

vendos duke marrë në konsideratë mundësinë e ndodhive si trafiku, aksidentet, apo pritja në radhë. 

Gjithashtu edhe për të qënë në një linjë vlerësimi me auditimet e tjera të zhvilluara nga Kontrolli i 

Lartë i Shtetit.  

Duke marrë në konsideratë se nga ora 22:00 deri në orën 07:00, nuk mund të ketë mbyllje tranziti, u 

vendosën kritere të tjera mbi popullatën e evidentuar mbi 5 orë, konkretisht: 

- rastet mbi 9 orë vonesë; 

- rastet me vonesë nga 5 deri në 9 orë, limiti i mbërritjes të të cilave është pas orës 03:00; 

- rastet me vonesë nga 5 deri në 9 orë, limiti i mbërritjes të të cilave është para orës 17:00. 

Mbi këtë vlerësim, rezultuan në total 1362 raste, për të cilat nuk janë zbatuar dispozitat ligjore pasi 

nuk është mbajtur procesverbal konstatimi, ku të aplikohej edhe sanksioni për kundravajtjen sipas 

përcaktimeve të nenit 256.1/b të KD.  

Sa më sipër, mosveprimet e strukturave përgjegjëse për tranzitin, kanë sjellë pasoja financiare në për 

buxhetin e shtetit, dhe vlera 27,240,000 lekë (1362 raste X 20,000 lekë) përbën të ardhura të 

munguara për Doganën Durrës dhe buxhetin e shtetit. 

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi L. H, D.H, I. C, R. G, G. L, I. Sh, G.T, K. D, A. B, D. B, A. A, V. 

D, A.Sh, F.Sh, A.M, A. S, L. A, T.K, E. B, A. M, I.M, A.V, T. B. 

Në mënyrë të detajuar rastet paraqiten në Aneksin bashkëlidhur. 

Duke analizuar të dhënat e mësipërme, konstatojmë se: 
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Sipas subjekteve, duke i grupuar sipas Niptit, rezultojnë me më shumë vonesa të pa sanksionuara si 

më poshtë: 

 
NIPT Numri i rasteve  

J 41 

L 30 

L 23 

J 23 

L 22 

K 19 

L 17 

Burimi: DPD, përpunuar nga grupi i auditimit 

Sipas doganave të nisjes, reultojnë më shumë raste me vonesa të pa sanksionuara si më poshtë: 

 
Dega Doganore Numri i rasteve 

Morina 374 

Qafe Thana 337 

Han i Hotit 210 

Kapshtica 133 

Kakavia 83 

Burimi: DPD, përpunuar nga grupi i auditimit 

Sipas sektorit doganor të mbërritjes, reultojnë më shumë raste me vonesa të pa sanksionuara si më 

poshtë: 

 
Sektori  Numr i rasteve 

Durres 1246 

Durrës Anije 66 

Durrës Konteiner 40 

Durrës Porto Romano 10 

Burimi: DPD, përpunuar nga grupi i auditimit 

 

Titulli i Gjetjes Nuk janë marrë masat ligjore për shkeljet e afateve kohore lidhur me 

mbylljen e tranziteve (T1) 

Situata Nga auditimi dhe shqyrtimi i dokumentacionit të praktikave doganore të 

operatorëve që kanë operuar nën mbikëqyrjen doganore në regjimin e 

tranzitit (T1), rezultuan veprime jo në përputhje me kërkesat e nenit 

126.1/a pasi nuk është respektuar afati i caktuar kohor për mbërritje në 

doganën e destinacionit. Nga personeli përpunues doganor të kontrollit 

dokumentar/fizik në pikën e kontrollit nuk është vepruar në përmbushje 

të detyrave funksionale në përputhje me kërkesat e nenit 273.3 të KD, 

pasi nuk është mbajtur procesverbal konstatimi, ku të aplikohej edhe 

sanksioni për kundërvajtjen sipas përcaktimeve të nenit 256.1/b të KD në 

1362 raste në shumën 27,240,500 lekë. 

Kriteri Ligji nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së 

Shqipërisë”, neni: 126, pika 1; 251, pika 2, shkronja “e”; 273, pika 3; 

256, pika 1, shkronja “b”. 

Ndikimi/Efekti Efekti financiar negativ në Buxhetin e Shtetit 27,240,000 lekë, 

(penalitete) 

Shkaku Nga mosveprimi i doganierëve të sektorit operacional në përputhje me 

kërkesat e legjislacionit doganor. 

Rëndësia I lartë 
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Rekomandime Dega e Doganës Durrës të marrë masa për kontabilizimin e detyrimeve 

duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative apo 

procedurave të tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, me qëllim kërkimin 

për shpërblimin e dëmit, në 1362 raste në shumën 27,240,500 lekë. 

 

Për sa është trajtuar në akt-konstatim, nga subjekti i audituar është paraqitur observacioni me 

shkresën nr. 615/45 prot date 20.06.2022 konstatohet se pretendimi i subjektit auditues me personeli 

i Sektorit te Sigurise , Zyra e Kontrollit te Sigurise –Hyrje Dalje per regjimin Tranzit (23 nëpunës 

doganore) konsiston ne faktin qe gjetjet dhe konstatimet qe lidhen me procesin e llogaritjes se 

sanksioneve doganore gjate procedurës se transiteve ndërkombëtare dhe transiteve te brendshëm me 

destinacion Degën Doganore Durrës nuk janë te sakta për nga metodologjia dhe mënyra e përdorur 

për llogaritjen e afatit kohor te mbërritjes dhe regjistrimit. Konstatohet ne observacion se mjetet nen 

rrëgjimin “transit ndërkombëtar” mund te konsumojnë ore te gjata qëndrimi pasi mjeti pasi hyn në 

portin Durrës hyn në skaner, kryen formalitetet e pagesës dhe kontrollin polici dogane dhe ne 

veçanti pas ore 22 te cdo dite pune. 

Theksohet fakti se Dega Doganore Durrës ka një specifike pune nga ora 08 deri ne orën 22. 

Theksohet fakti se këto transite ndërkombëtare zëne rreth 469 ose 29% te totalit te listuar. 

Me paraqitjen fizike te mjetit behet kontrolli i elementeve te sigurisë dhe regjistrimi ne “regjistrin e 

transiteve tokësore” ku shënohet data dhe afati kohor i mbërritjes dhe pastaj mbyllet ne sistemin asi 

çuda Ëord. Konstatohet ne observacion se rreth 346 transite te listuar kane mbërritur pas orës limit 

22 (orar qe nuk mbulohet nga administrata doganore me shërbim) Konstatohet se rreth 332 transite 

ne kopjen fizike te Dav-it kane shënime nga nëpunësit e doganës te shoqëruar edhe me shënime 

përkatëse te cilat sistemi nuk i lejon qe te behën shënime. Trajtohen ne observacion raste 

procedurash doganore te cilat kufizojnë dhe shmangin regjistrimin e afatit kohor ne sistemin asi 

çuda pasi nuk është kryer “Cross Bord” nga dogana kufitare, vonesa ne doganën kufitare nisisë ku 

mjeti është vonuar nga mos lëshimi ne kohe i Certifikatës Fito Sanitarë si dhe rezultojnë edhe 27  

(raste )transite te cilat nuk hapen pra janë te bllokuar ose te dubluar dhe nuk paraqiten fare, raste 

ku nje mjet ka dy transite te ndryshme prsh. AL110000 dhe AL140000 ku sistemi njeh vetëm një ore 

mbërritje, si dhe raste te tjera për shembull te fenomenit duke marre komandën “mbyllje confort”’ 

per te cilën nevojitet sporte teknik nga helpdesk, si dhe raste te defektit teknik te cilat pasqyrohen ne 

biletën e hyrjes ne port por jo ne sistemin asi çuda Ëord. Pretendohet ne ketë observacion qe rastet e 

transiteve te cilat kane mbërrit ne afat me vonese janë pak a shume tek 40 raste (te listuar sipas 

numrit rendor te tabelës bashkëlidhur ne Projekt Raport Auditimi) 

Qëndrimi i grupi auditues konsiston në faktin që merren pjesërisht në konsideratë faktet dhe provat e 

paraqitura për mungesën e një rregulloreje të qartë të procedurave dhe monitorimit të lëvizjeve 

tranzite brenda autoritetit të portit në funksion të përcaktimit të saktë të orarit të regjistrimit konform 

orarit limit te lejuar në dokumentin tranzit të lëshuar nga doganat hyrëse.  

 

Auditimi i Drejtimit 2.4.4 “ Ma g a z i n a  D o g an o re  “  të programit të auditimit  nr. 922/1 

Prot., datë 18.11.2019”, për periudhën                  objekt auditimi, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

1. Dokumentacioni elektronik i praktikave doganore, nxjerrë nga sistemi ORACLE dhe 

Asycuda ŴORLD, lidhur me importet dhe eksportet e o 

2. Operatorëve ekonomik që operojnë nën regjimet e magazinimit doganor; 

3. Dokumentacioni shkresor (dosjet e operatorëve ekonomik), lidhur me autorizimet për 

regjimin e magazinimit doganor; 

4. Dokumentacioni tregtar i praktikave doganore si dhe autorizimeve që kanë rezultuar me 

shkelje të legjislacionit doganor. 
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Nga auditimi me zgjedhje i dokumentacionit të operatorëve ekonomik, lidhur me autorizimet 

për Magazinat Doganore u konstatohet si më poshtë: 

Referuar nenit 250 “Klasifikimi i shkeljeve”, pika 1.a, të ligjit nr. 102/2014 datë 31.07.2014 “Kodi 

Doganor i Republikës së Shqipërisë”, e ndryshuar në të përcaktohet se: 

 
Referuar nenit 251, pika 1, të Ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës 
së Shqipërisë”, në të përcaktohet qartë që: 

 
Referuar nenit 256, pika 1, germa (b) të ligjit nr. 102/2014 datë 31.07.2014 “Kodi Doganor 
i Republikës së Shqipërisë”, e ndryshuar në të përcaktohet se: 

 
Referuar Udhëzimit nr. 3, date 09.02.2006, pika 5. 5.1 të D.P.D “Për zbatimin praktik të përfitimit 
dhe operimit me regjimin e magazinimit doganor”, në të përcaktohet qartë që: 

 
Referuar Udhëzimit nr. 3, datë 09.02.2006, pika 6.5.1, të D.P.D “Për zbatimin praktik të përfitimit 
dhe operimit me regjimin e magazinimit doganor”, “Në magazinën doganore ndodhen vetëm mallra të cilët 
plotësojnë këto kushte: “Formalitetet e vendosjes së mallrave nën regjimin e magazinës doganore, pika 6.1 ku 
citohet:  

“Për të gjitha tipet e magazinave vendosja e mallrave nën rrëgjimin e magazinës doganore kushtëzohet nga 

paraqitja e mallrave në magazinë dhe depozitimi pranë zyrës doganore mbikëqyrëse i dokumentit 

administrativ të vetëm (DAV).)...” 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit bashkëlidhur autorizimeve për regjimin e magazinimit doganor të 

lëshuar për operatorë të ndryshëm ekonomik, rezultoi: 

Nën mbikëqyrjen e degës së doganës Durrës kanë zhvilluar veprimtarinë e tyre 20 magazina 

doganore, 10 të Tipit (A) dhe 10 të Tipit (C). Nga këto 17 magazina janë pajisur me autorizimin 

përkatës para vitit 2018, dhe 3 magazina janë pajisur me autorizimin përkatës në vitin 2018, periudhë 

objekt i këtij auditimi. 
Nga auditimi i zhvillimit të veprimtarisë së tyre, si dhe mbikëqyrja nga doganierët e regjimeve pranë Degës së 

Doganës Durrës, në zbatim të Kodit Doganor nenet 192-202 dhe nenet 210-215, VKM nr. 651 datë 

10.11.2017, Kreu 3 “Magazinimi doganor” nenet 631-633, si edhe udhëzimit nr. 3 datë 09.02.2006 “Për 

zbatimin praktik të përfitimit dhe operimit me regjimin e magazinimit doganor”, u konstatuan disa mangësi, 

për të cilat administratorët e magazinave doganore nuk janë penalizuar me gjobë nga Dega Doganës Durrës, 

në zbatim të nenit 256 pika 1, germa (b) të Kodit Doganor të analizuara më poshtë sipas subjekteve. Mbi 

auditimin e ushtruar për, në bazë të Programit të Auditimit nr. 16/1, datë 14.01.2022 në Degën e 

Doganës Durrës. Në zbatim të pikës nr. 4.2  të programit të auditimit nr. 16/1, datë, 14.01.2022, i 

ndryshuar, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:  

-Magazinat doganore që kanë operuar pranë DDD gjatë vitit 2021 

-Kontrollet e kryera në magazina nga doganierët përkatës 

- Inventarët përkatës për lëvizjet e mallit  në magazina gjatë vitit 2021 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 

Në zbatim të neneve 190-202 dhe 210-215 të Ligjin nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor 

i Republikës së Shqipërisë”, VKM-së 651, datë10.11.2017 “Për dispozitat zbatuese të Ligjit 

nr.102/2014, datë 31.07.2014”, nenet 631-633, Manuali udhëzues i magazinës doganore nr. 7, datë 

1.Shkelje doganore janë:a) kundërvajtjet administrative; 

Për qëllime të këtij neni, me kundërvajtje me përgjegjësi objektive kuptohen kundërvajtjet, për të 

cilat nuk kërkohet të provohet elementi faj, duke pasur parasysh karakterin objektiv të detyrimeve 

të përfshira dhe faktin që personat, të cilët kanë përgjegjësinë që t’i respektojnë nuk mund të 

justifikohen me padijeninë për ekzistencën e tyre, si dhe karakterin e tyre detyrues. 

b) kur kundërvajtja nuk ka të bëjë me mallrat, sipas përcaktimeve të shkronjës “a”, zbatohet 

sanksion në masën 20 000 lekë deri në 50 000 lekë. 

Plotësimi i regjistrit të magazinimit doganor standard të prodhuar nga DPD sipas aneksit 5 

dhe 5/1. Mosplotësimi i regjistrit, apo plotësimi me mangësi, konsiderohet shkelje dhe 

trajtohet sipas penaliteteve të parashikuara nga Kodi Doganor. 



152 

 

 

27.03.2019, pranë Degës së Doganës Durrës disponohen autorizime për 23 magazina doganore si 

më poshtë: 
Nr. Emri Kodi i magazinës Adresa 

1 D A15 Xhafzotaj 

2 M A14 Kavaje 

3 D A26 Shkozet 

4 I.L A27 Durres 

5 F.C A29 Shkozet 

6 A C88 Xhafzotaj 

7 V C87 Xhafzotaj 

8 V C90 Shkozet 

9 D C91 Spitalle 

10 F.T A33 Spitalle 

11 R A18 Shkozet 

12 I.L A58 Shkozet 

13 P A28 Durres 

14  M. M A30 Xhafzotaj 

15 B C84 Xhafzotaj 

16 S C98 Aut. Dr-Tr 

17 B C92 Shkozet 

18 R.T. C A40 Porto-Romano 

19 A A39 Shkozet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

20 A C101 Km 22, Maminas 

21 P A43 Shkozet 

22 A C103 Shkozet 

23 A.B C106 Ura e Dracit, Kavaje 

Grupi auditimit verifikoi me përzgjedhje dokumentacionet përkatëse të këtyre magazinave, si më 

poshtë: 

 Magazina doganore “P” 

Në dosjen e vendosur në dispozicion për magazinën doganore me nr. Autorizimi A28 u paraqitën 

inventarët përkatës për lëvizjet e mallit gjatë vitit 2021. Nuk disponohej autorizimi i operatorit 

ekonomik. Nuk ishin kryer kontrolle në ambientet e magazinës doganore. 

 Magazina doganore “A” 

Në dosjen e vendosur në dispozicion për magazinën doganore me nr. Autorizimi C103 u paraqitën 

inventarët përkatës për lëvizjet e mallit gjatë vitit 2021. Nuk disponohej autorizimi i operatorit 

ekonomik. Për këtë subjekt është kryer një kontroll gjatë vitit 2021 dhe një gjatë vitit 2022. Në 

datën 11.10.2021 grupi i kontrollit i përbërë nga doganierët K.L dhe L. K ka arritur në 

konkluzionin se referuar gjendjes kontabël sipas regjistrave të magazinës për këtë operator, dhe 

situatës që rezulton sipas sistemit,  rezultojnë diferenca prej 1700 kg në kodin 39221 pasi kjo 

diferencë vjen si rrjedhojë e plotësimit gabim nga ana e agjencisë të kuadrati 41 të Import 7 në R 

202280. Një situatë e ngjashme është vërejtur edhe në kontrollin e vitit 2022, më hollësisht në 

datën 8.2.2022 ku kanë rezultuar diferenca në dy kode. Përkatësisht në kodin 39221 subjekti ka 

raportuar sasinë 3607 kg, ndërsa në sistem shfaqet 3082 dhe për kodin 7020, nga subjekti është 

raportuar 34,171 kg, ndërsa në sistem 36,223. Për të dyja rastet kjo është cilësuar si gabim i 

agjencisë për të cilat operatori ka paraqitur kërkesën për ndryshim.  

 Magazina doganore “B” 

Në dosjen e vendosur në dispozicion për magazinën doganore me nr. Autorizimi C84 u paraqitën 

inventarët përkatës për lëvizjet e mallit gjatë vitit 2021. Nuk disponohej autorizimi i operatorit 

ekonomik. Për këtë subjekt janë kryer 3 kontrolle gjatë vitit 2021 dhe një gjatë vitit 2022. Në asnjë 

rast nuk janë identifikuar problematika në sasinë e mallit gjendje me atë që rezulton në sistem.  

 Magazina doganore “F. C” 

Në dosjen e vendosur në dispozicion për magazinën doganore me nr. Autorizimi A29 u paraqitën 

inventarët përkatës për lëvizjet e mallit gjatë vitit 2021. Nuk disponohej autorizimi i operatorit 
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ekonomik. Për këtë subjekt janë kryer 3 kontrolle gjatë vitit 2021 dhe një gjatë vitit 2022. Në asnjë 

rast nuk janë identifikuar problematika në sasinë e mallit gjendje me atë që rezulton në sistem.  

 Magazina doganore “D” 

Magazina doganore “D” sipas autorizimit nr. 13673/2, datë 9.7.2019 është pajisur me regjimin e 

magazinimit doganor definitiv A26  nga DPD. Për këtë subjekt janë kryer 2 kontrolle gjatë vitit 

2021. Sipas raportit të kontrollit të kryer date 12.02.2021, nga doganierët S.D dhe D. P ne ketë 

magazinë është konstatuar ndryshim mes gjendjes fizike dhe kontabël ne dy kode, për të cilat 

është raportuar si gabim në sistemin Asycuda.  Sipas raportit të kontrollit të kryer date 10.12.2021, 

nga doganierët K.L dhe R. K ne ketë magazinë është konstatuar ndryshim mes gjendjes fizike dhe 

kontabël ne dy kode, për të cilat është raportuar si problematikë e konstatuar dhe në kontrollet e 

mëparshme. Ndërsa në një rast është konstatuar se është raportuar gabim numri i magazinës nga 

subjekti dhe pas këtij sistemimi nuk ka më gjendje në magazinë. 

 Magazina doganore “A ” 

Në dosjen e vendosur në dispozicion për magazinën doganore me nr. Autorizimi A39 u paraqitën 

inventarët përkatës për lëvizjet e mallit gjatë vitit 2021. Nuk disponohej autorizimi i operatorit 

ekonomik. Për këtë subjekt është kryer 1 kontroll gjatë vitit 2021 ku sipas raportit të kontrollit 

datë 18.10.2021, nuk janë identifikuar problematika apo diferenca mes gjendjes kontabël sipas 

sistemit Asyçuda dhe gjendjes fizike dhe kontabël raportuar nga subjekti.  

 Magazina doganore “R. T.C” 

Në dosjen e vendosur në dispozicion për magazinën doganore me nr.Autorizimi A40 u paraqitën 

inventarët përkatës për lëvizjet e mallit gjatë vitit 2021. Nuk disponohej autorizimi i operatorit 

ekonomik. Për këtë subjekt është kryer 2 kontrolle gjatë vitit 2021. Sipas raportit të kontrollit datë 

20.10.2021, janë identifikuar diferenca 197 litra mes gjendjes kontabile në sistem dhe asaj fizike, 

të cilat nga ana e doganierëve janë cilësuar si firo natyrore të cilat subjekti duhet ti deklarojë sipas 

procedurës 9951. Në raportin pasardhës datë 31.10.2021 nuk janë identifikuar diferenca.  

 Magazina doganore “I. L” 

Në dosjen e vendosur në dispozicion për magazinën doganore me nr. Autorizimi A58 u paraqitën 

inventarët përkatës për lëvizjet e mallit gjatë vitit 2021. Nuk disponohej autorizimi i operatorit 

ekonomik. Me shkresën nr. 96, prot në Degën e Doganës Durrës datë 5.01.2022 subjekti ka 

paraqitur kërkesën për shtyrje afati qëndrimi në Magazinën doganore për 1 artikull. Për këtë 

subjekt është kryer 1 kontrolle gjatë vitit 2021, ku sipas raportit të kontrollit datë 16.2.2021 janë 

identifikuar diferenca mes gjendjes kontabël në sistem dhe asaj fizike, të deklaruar nga subjekti 

për 2 kode, për të cilat nga ana e doganierëve të kontrollit ka qenë një problematikë e sistemit 

Asycuda, i cili është i përsëritur dhe ka nevojë të rregullohet nga strukturat e IT.  

 Magazina doganore “S” 
Në dosjen e vendosur në dispozicion për magazinën doganore me nr. Autorizimi C98 u paraqitën 

inventarët përkatës për lëvizjet e mallit gjatë vitit 2021. Nuk disponohej autorizimi i operatorit 

ekonomik. Për këtë subjekt është kryer 1 kontrolle gjatë vitit 2021, dhe 1 gjatë vitit 2022. Në asnjë 

rast nuk janë identifikuar problematika në sasinë e mallit gjendje me atë që rezulton në sistem. 

 Magazina doganore “B” 
Në dosjen e vendosur në dispozicion për magazinën doganore me nr. Autorizimi C92 u paraqitën 

inventarët përkatës për lëvizjet e mallit gjatë vitit 2021. Nuk disponohej autorizimi i operatorit 

ekonomik. Për këtë subjekt është kryer 2 kontrolle gjatë vitit 2021. Në asnjë rast nuk janë 

identifikuar problematika në sasinë e mallit gjendje me atë që rezulton në sistem. 

 Magazina doganore “P” 

Në dosjen e vendosur në dispozicion për magazinën doganore me nr. Autorizimi A43 u paraqitën 
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inventarët përkatës për lëvizjet e mallit gjatë vitit 2021. Nuk disponohej autorizimi i operatorit 

ekonomik. Për këtë subjekt është kryer 2 kontrolle gjatë vitit 2021. Në asnjë rast nuk janë 

identifikuar problematika në sasinë e mallit gjendje me atë që rezulton në sistem. 

 Magazina doganore “M” 

Magazina doganore “M” sipas autorizimit nr. 12763/2, datë 05.06.2018 është pajisur me regjimin 

e magazinimit doganor definitiv A14  nga DPD.  

Për këtë subjekt janë kryer 3 kontrolle gjatë vitit 2021. Sipas këtyre kontrolleve, konstatohet se për 

një kod që raportohet si gjendje është një gabim në sistem e evidentuar edhe në kontrollet e 

mëparshme. 

 Magazina doganore “A” 

Magazina doganore “M” sipas autorizimit nr. 22831/2, datë 25.05.2021 është pajisur me regjimin 

e magazinimit doganor definitiv C101 nga DPD.  

Për këtë subjekt janë kryer 2 kontrolle gjatë vitit 2021. Sipas raportit të kontrollit të kryer datë 

26.08.2021nga verifikimi është konstatuar se operatori nuk ka respektuar detyrimet e autorizimit 

duke mbajtur në ambientet e magazinës mallra shqiptarë që nuk janë parashikuar në autorizim, për 

të cilat në bazë të nenit 252 c dhe 257 1 .b të KD  është propozuar një penalizmi prej 50.000 lekë. 

Në kontrollin pasardhës nuk është identifikuar më kjo problematikë. Gjithashtu, në t dy kontrollet 

është konstatuar se pavarësisht se gjendja fizike dhe ajo e deklaruar nga OE është e njëjtë, sipas 

sha sive ka mos përputhje për shkak të problematikës së sistemit i cili funksionon sipas parimit 

First in First out.  

 Magazina doganore “M. M” 

Magazina doganore “M. M” sipas autorizimit nr. 10497/2, datë 26.07.2018 është pajisur me regjimin 

e magazinimit doganor definitiv A30  nga DPD. Për këtë subjekt janë kryer 3 kontrolle gjatë vitit 

2021. Në asnjë rast nuk janë identifikuar problematika në sasinë e mallit gjendje me atë që rezulton 

në sistem.  

 Magazina doganore “I.L” 

Në dosjen e vendosur në dispozicion për magazinën doganore me nr. Autorizimi A27 u paraqitën 

inventarët përkatës për lëvizjet e mallit gjatë vitit 2021. Nuk disponohej autorizimi i operatorit 

ekonomik. Për këtë subjekt është kryer 3 kontrolle gjatë vitit 2021. Në asnjë rast nuk janë 

identifikuar problematika në sasinë e mallit gjendje me atë që rezulton në sistem. 

 Magazina doganore “V” 

Në dosjen e vendosur në dispozicion për magazinën doganore me nr. Autorizimi C87 u paraqitën 

inventarët përkatës për lëvizjet e mallit gjatë vitit 2021. Nuk disponohej autorizimi i operatorit 

ekonomik. Për këtë subjekt është kryer 3 kontrolle gjatë vitit 2021 ku nuk janë identifikuar 

problematika në sasinë e mallit gjendje me atë që rezulton në sistem, me përjashtim të disa 

problematikave të hasura në disa kode “Thithës lagështie” e cila sipas doganiereve është cilësuar 

se vjen sipas pasaktësive të mbajtura nga inventari i magazinës sipas sistemit pasi sipas verifikimit 

në oracle gjendja fizike dhe dokumentare ishte konform kuadrit rregullator.  

Në lidhje me këtë çështje nga grupi i auditimit u mbajt Akt Konstatimi nr. 8, datë 06.05.2022. 

 

2.4.5 . Magazinat e Lira (Porto Romano) auditimi i procedurave të ndjekura në Zonën e Lirë 

Porto Romano 

Mbi auditimin e ushtruar në Degën Doganore Durrës në bazë të Programit të Auditimit nr. 161/1 datë 

14.01.2022 i shtyrë më shkresën nr. 16/2 prot datë 24.04.2022 për Auditimin e Përputhshmërisë në 

Degën Doganore Durrës në zbatim të pikës nr. 4.5 “Zona e Lira (Porto Romano) të Programit të 

Auditimit u konsiderua si e nevojshme mbajtja në ambientet e Degës Doganore Durrës i një akt 

konstatimi dhe nga auditues z. A. D. u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 
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1. Dokumentacioni tregtar me përzgjedhje i praktikave doganore të importit (anije) pranë sektorit 

Porto Romano për periudhën nën auditim.. 

2. Të dhënat elektronike të praktikave doganore të kryera të siguruara nga sistemi elektronik 

Asycuda Ëord.  

Për periudhën nën juridiksion auditimi rezultuan konstatimet si më poshtë:  

Zona e Lire Porto Romano është miratuar sipas VKM nr. 439 datë 11.07.2019. Gjatë vitit ushtrimor 

2021 në Zonën e Lirë Porto Romano kanë operuar 5 Zona të Lira si më poshtë vijon: 

Zona Z01-Shoqëria A. I.G, Zona Z02-Shoqëria M, Zona Z03- Shoqëria M ,Zona Z05-P. R.O, Zona 

Z06-E. 

Gjithashtu kanë operuar edhe 7 shoqëri të huaja në zonat e lira si me poshtë me fushë të caktuar 

veprimi ne zona specifike. 

Në funksion të Veprimtarisë te Zonës se lirë Porto-Romano ka dalë edhe Rregullore (Dispozite e 

Përgjithshme sipas shkresës nr. 2004/1 Prot datë 06.04.2020 nga administruesi i Zonës Lirë Shoqëria 

Koncesionare “P. M”. 

Zona 01 operon sipas Autorizimit Për Administrimin e Zonës së Lirë Doganore sipas shkresës 

nr/26674/5 datë 13.02.2020 prot DPD 

Zona 02 operon sipas Autorizimit Për Administrimin e Zonës së Lirë Doganore sipas shkresës 

nr/6429/3 datë 30.04.2020 prot DPD 

Zona 03 operon sipas Autorizimit Për Administrimin e Zonës së Lirë Doganore sipas shkresës 

nr/6430/4 datë 30.04.2020 prot DPD 

Zona 05 operon sipas Autorizimit Për Administrimin e Zonës së Lirë Doganore sipas shkresës 

nr/8927/5 datë 05.06.2020 prot DPD 

Zona 01 operon sipas Autorizimit Për Administrimin e Zonës së Lirë Doganore sipas shkresës 

nr/9583/5 datë 04.06.2020 prot DPD 

Nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave janë dhënë edhe Autorizimet Për Veprimtari në Zonë të 

Lirë Doganore për të gjithë operuesit në Zona Z01-Shoqëria A. I.G, Zona Z02-Shoqëria M, Zona 

Z03- Shoqëria M,Zona Z05-P. R. O, Zona Z06-E. 

Nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave janë dhënë edhe “Autorizimet Për Objekte në Zonë të 

Lirë Doganore” për të gjithë operuesit në Zona Z01-Shoqëria A. I.G, Zona Z02-Shoqëria M, Zona 

Z03- Shoqëria M,Zona Z05-P. R. O, Zona Z06-E. 

Në pikën 11. të Dokumentit Administrativ të lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 

“Autorizim për Objekte në Zonë të Lirë Doganore” të lëshuar për Zona Z01-Shoqëria A. I.G , Zona 

Z02-Shoqëria M, Zona Z03- Shoqëria M,Zona Z05-P.R.O, Zona Z06-E është përcaktuar edhe 

shkalla e firove dhe humbjeve të cilat normohen me aktin ligjor VKM nr.434 datë 20.05.2015. 

Nga grupi auditues u kërkuan praktika doganore të mbikëqyrura nga Sektori Doganor Porto Romano 

per periudhën nën juridiksion auditimi. Gjatë auditimit të procedurave doganore të hyrjes dhe 

regjistrimit të mallit “karburant” në Zonën e Lirë Porto Romano u auditua me përzgjedhje sipas 

anijeve te hyra momenti i transferimit të mallit në linjë tubacioni nga anija deri në depot e zonave 

respektive. Pika 1 e VKM-se nr. 434 datë 20.05.2015 “Për Përcaktimin e Normtivave për firot, 

humbjet, dëmtimet dhe skarcot gjatë prodhimit, magazinimit, transportit etj të njohura për qëllime 

fiskale” përcakton se  
Firot, humbjet, dëmtimet dhe skarcot gjatë procesit të prodhimit, magazinimit apo 
transportimit, për produktet që janë subjekt i akcizës, përcaktohen sipas vendimit nr. 612, 
date 5.9.2012 të Këshillit të Ministrave “Për dispozitat zbatuese” të ligjit “Për Akcizat ne RSH” i ndryshuar 

Në VKM nr.612 datë 05.09.2012 “Për Dispozitat e Ligjit Per Akcizat ne RSH” në Aneksin nr. 3 janë 

përcaktuar nivelet dhe termat : 
”Norma e Firo dhe Humbje Teknike në operacione të thjeshta teknike për të gjitha hidrokarburet është në nivelin 

2/1000” 
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Në rubrikën Shpjegime te Aneksit nr .3 të VKM nr.612 datë 05.09.2012 “Për Dispozitat e Ligjit Per 

Akcizat ne RSH; 
“Me operacione te thjeshta kuptohen transferimet, përzierje, grupim” 

Konkretisht  

Në përcaktimet ligjore të neneve 648-18 pika 1/a, 648-11 pika 5 te VKM-se nr.626 date18.09.2019 

lidhur me procedurat doganore te zbatueshme ne Regjimin e Posaçëm te Zonës se Lire, per 

funksionimin dhe administrimin e veprimtarisë ne keto zona, evidentohet detyrimi ligjor per 

rregulloren e Zonës së Lirë Doganore 
Rregulloren e zonës së lirë doganore e cila përmban rregullat dhe kushtet për organizimin e zonës, sigurinë e ndërtesave 

dhe objekteve, sigurinë dhe kushtet e punës, lejet dhe dokumentet e hyrjes/daljes së mallrave/personave në zonë; 

Për objektet në zonën e lirë doganore referuar neneve 648-11 të te VKM-se nr.626 date18.09.2019 

përcaktohet se: 
Çdo ndërtesë, depozitë, silos, magazinë, shesh, linjë teknologjike, impiant, për efekte doganore, do të identifikohen me 

termin “objekt”. Objektet në zonë kodifikohen sipas metodikës që administratori i zonës ka zgjedhur për efekte 

regjistrash e inventari. Me miratimin e objektit, administratori i zonës merr masat për regjistrimin e tij në sistem. Për 

çdo kategori objektesh të miratuara, administratori i zonës harton rregulloren e funksionimit të objektit dhe e dërgon për 

njohje pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave. 

Për aktivitetet ne zonën e lire doganore referuar nenit 648-11 të te VKM-se nr.626 date18.09.2019 

përcaktohet se: 
Aktivitetet në zonë miratohen nga drejtori i Përgjithshëm i Doganave. 

Çdo aktivitet në zonë kodifikohet sipas metodikës që administratori i zonës ka zgjedhur për efekte regjistrimi e 

inventarizimi. 

Për detyrimin ligjor për regjistrat e zonës se lire doganore sipas percaktimeve ligjore të neneve 648-2 

pikat 2, 3, 4, 6; 648-4; 648-5 pikat 1/b, 2/a/b; 648-6 pikat 1/b, 2/b; 648-9 pikat 1/c, 2/b; 648-10 pikat 

1/ç, 2/c; 648-11 pikat 4 dhe 5. 
Çdo hyrje, dalje ose përpunim në zonë shënohet në regjistrat e zonës për efekte kontrolli dhe mbikëqyrjeje doganore. 

Administratori i zonës harton formën dhe rregulloren e plotësimit të regjistrave, te cilat miratohen vetëm nga Drejtori i 

Përgjithshëm i Doganave. Regjistrat do të jenë elektronikë e funksionalë në kohë reale për të gjithë operatorët dhe 

autoritetin doganor. Teknologjia e ndërtimit të regjistrave elektronikë duhet të jetë fleksibël për ndërveprim me sisteme 

të tjera përmes shkëmbimit të mesazheve. Regjistrat duhet të kenë të paktën një back up sipas standardit. Komunikimi në 

çdo post pune apo kontrolli të regjistrave duhet të jetë i sigurt. 

Nga ana e grupit auditues u trajtuan gjetje dhe konstatime per veprime te kryera ne kundërshtim me 

legjislacionin doganor te sipërcituar si dhe referuar edhe percaktimeve ligjore të shprehura në 

manualin praktik “Mbi Zbatimin Praktik për Evidentimin e Firove dhe Humbjeve Ligjore Në 

Regjimin e Magazinimit” dalë me shkresën nr. 4425 prot DPD date 24.02.2020 

Pika 1 ”Përkufizime, qëllimi, normat e firove natyrale dhe teknike, mangësitë, diferencat, tepricat, 

regjistrimet, konstabiliteti i stokut, procedura e inventarizimit”, neni 2 “Përkufizime”, neni 3 “Norma e 

Firove Teknike dhe Natyrale”, neni 4 “Diferenca ne sasitë e njohura ne mbërritje ne rregjimin e 

magazinimit”, neni 5 “Rregjistrimet”, neni 9 “Tepricat dhe Mangësitë ne mangësi”, neni 10”Humbjet”, 

neni 13 “Format e zakonshme te trajtimit dhe manipulimit te mallrave si operacione te thjeshta ne nje 

regjim magazinimi” pika 3,(a),(b),(c) dhe (d) 

Neni 273 i Kodit Doganor “Procedura e verifikimit”përcakton se  
1. Shkeljet doganore verifikohen dhe dënohen, në përputhje me dispozitat e këtij Kodi dhe legjislacionin në fuqi. 

2. Për qëllime të këtij kreu, “autoritete doganore kompetente” do të thotë autoritetet doganore që ushtrojnë mbikëqyrje 

dhe kontrolle në zonën ku është kryer dhe verifikuar shkelja apo në zonën ku ajo është kompetente në një territor të 

caktuar. 

3. Për të gjitha shkeljet e dispozitave të këtij Kodi dhe akteve nënligjore, nga ana e strukturave doganore që kanë 

konstatuar shkeljen mbahet një procesverbal me shkrim, i cili duhet të nënshkruhet nga punonjësit doganorë që kryejnë 

verifikimin e kontrollin, si dhe shkelësi, kur shkelja është evidentuar në prani të tij. 

4. Në rastet kur shkelja nuk është konstatuar në prani të shkelësit, procesverbali i nënshkruar nga punonjësit doganorë të 

strukturave kontrolluese, që ushtruan verifikimin dhe kontrollin, i njoftohet shkelësit nga kjo strukturë brenda 5 ditëve 
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kalendarike. Në procesverbal përcaktohet edhe e drejta e shkelësit për të paraqitur pretendimet e tij me shkrim, brenda 

10 ditëve kalendarike nga e nesërmja e marrjes së njoftimit, pranë strukturës përkatëse. 

Neni 251 i Kodit Doganor “Kundërvajtjet me përgjegjësi objektive” përcakton se: 
Për qëllime të këtij neni, me kundërvajtje me përgjegjësi objektive kuptohen kundërvajtjet, për të cilat nuk kërkohet të 

provohet elementi faj, duke pasur parasysh karakterin objektiv të detyrimeve të përfshira dhe faktin që personat, të cilët 

kanë përgjegjësinë që t’i respektojnë nuk mund të justifikohen me padijeninë për ekzistencën e tyre, si dhe karakterin e 

tyre detyrues: 

Neni 252 i Kodit Doganor “Kundërvajtje të kryera në neglizhencë” përcakton se  
Pa cenuar dispozitat për kontrabandën, veprimet ose mosveprimet e mëposhtme përbëjnë kundërvajtje të kryera në 

neglizhencë h) mosrespektimi nga operatori ekonomik i detyrimit për të paraqitur në doganë mallrat e destinuara për të 

hyrë në një zonë të lirë, sipas përcaktimeve të nenit 218. 

Me konkretisht per periudhën nën juridiksion auditimi gjatë auditimit me përzgjedhje të 

dokumentacionit tregtar të praktikave doganore të anijeve që kanë importuar mallin karburant dhe 

kanë kryer procedura hyrëse dhe regjistrimi malli si dhe procedura firo në zonën e lirë Porto Romano 

u konstatua se: 

♦. Në lidhje me Anijen “W” me port nisje St Panagia Italy proceduar me leje Shkarkimi me datë 

24.12.2021 nga sektori doganor Porto Romano per sasine totale prej 26,985,556 Ton MTS (AIR) 

sipas dokumentacionit shoqërues të mallit Bill of Loading nr.00416/2021 dhe deklarues malli për 

hyrje në Zonën e Lirë Porto Romano shoqërinë O.S.T rr. Bresenden Place /London SË1E 5 DH me 

nipt te rregjistruar pranë Autoritetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave me nr. B. Konstatohet 

se më datën 22 Dhjetor 2021 eshte deklaruar një “Leter Proteste” nga kapiteni i anijes ne momentin 

e ngarkimit per nje sasi prej 17,897 MTS (AIR) pas (VEF Applied).  

Konstatohet se dokumenti Ullage Report Arrival i përpiluar pranë portit të mbërritjes MBP Port 

Albania me datën 24.12.2021 konstaton sasinë prej 27,002,230 MTS (AIR) pas (VEF Applied) në 

ndryshim nga sasia totale prej 26,985,556 MTS e deklaruar në dokumentin Bill of Loading nr 

.00416/2021. 

1- Konstatohet nga dokumenti Raport Ullage një diferencë per nje sasi prej 16,674 MTS (AIR) 

Gazoil 10 ppm e konvertuar në sasinë prej 20,198 litra gasoil me shumë se deklarimi i bërë ne lejen 

për shkarkim dhe dokumentacionin shoqërues të mallit e cila duhej te ishte rregjistruar ne 

kontabilitetin e Zonës e Lire Porto Romano.  

Konstatohet se nga shoqëria deklaruese “O.S.T” rr. Bresenden Place /London SË1E 5 DH me nipt te 

rregjistruar pranë Autoritetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave me nr. B dhe personeli 

përpunues doganor i Sektorit Doganor Porto Romano Durrës me përgjegjës z. I.M dhe personel 

mbikëqyrës doganor z. F. H dhe z. E. B nuk janë kryer veprime për rregjistrimin pranë Zonës së Lirë 

Porto Romano dhe regjistrimi në manifest pranë Sistemit Asicuda Ëord i sasisë prej 16,674 MTS 

(AIR) Gazoil 10 ppm me shumë se deklarimi i bërë ne Lejen për Shkarkim të datës datë 24.12.2021 

nga sektori doganor Porto Romano dhe dokumentacionin shoqërues të mallit per nje sasi prej 20,198 

litra gasoil 10 PPM. 

Veprimet dhe mosveprimet e kryera nga shoqëria deklaruese e mallit “O. S . T” rr. Bresenden Place 

/London SË1E 5 DH me nipt nr. B te rregjistruar pranë Autoritetit të Drejtorisë së Përgjithshme të 

Doganave për mos deklarimin e sasisë prej 20,198 litra gasoil 10 PPM gjate procedurës doganore te 

depozitimit te deklaratës doganore te regjistrimit te mallit te ngarkuar ne anije te kryera ne 

kundërshtim me Nenin 2 pika 4 (f), nenin 4 ”Diferencat ne sasitë e njohura ne mbërritje ne 

rregjistrimin e magazinimit” dhe Nenin 9 “Mangësitë ne Inventarizim”  kanë sjellë si pasojë mos 

regjistrimin e sasisë prej 20,198 litra gasoil hyrje regjistrat e magazinës ku eshte shkarkuar malli 

gasoil brenda territorit të Zonës se Lire Porto Romano me nje detyrim doganor te llogaritur te 

mbartur ne shumën 1,737,028 leke lekë.  

Si rezultat i mosveprimeve të kryera nga nënpunësit doganore të autorizuar pranë Sektorit Doganor 

Porto Romano në kundërshtim me shpjegimet dhe përcaktimet e manualit praktik “Mbi Zbatimin 
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Praktik për Evidentimin e Firove dhe Humbjeve Ligjore në Rregjimin e Magazinimit” dalë me 

shkresën nr. 4425 prot DPD date 24.02.2020 neni 4 “Diferenca ne sasitë e njohura ne mbërritje ne 

rregjimin e magazinimit”, neni 5 “Rregjistrimet”, neni 9 “Tepricat dhe Mangësitë ne mangësi”, neni 

10”Humbjet”, neni 13 “Format e zakonshme te trajtimit dhe manipulimit te mallrave si operacione te 

thjeshta ne nje rregjim magazinimi” pika 3,(a),(b),(c) dhe (d) Nenit 8 ”Procedurat e Inventarizimit 

nga Autoritetet Doganore” Nenin 2 pika 4 (f), si dhe nenin 648-2 “Aktivitete në Zone” nenin 648-4 

“Regjistrat ne Zone” dhe 648-5 “Hyrja e Mallrave Joshqiptare ne Zone” te VKM nr. 626 date 

18.09.2019 jane kryer veprime dhe mosveprime te cilat kanë sjellë si pasojë mos regjistrimin e sasisë 

prej 20,198 litra gasoil hyrje ne regjistrat e magazinës ku eshte shkarkuar malli gasoil brenda 

territorit të Zonës se Lire Porto Romano me nje detyrim doganor te llogaritur te mbartur ne shumën 

1,737,028 leke lekë.  

Nga ana e personelit përpunues doganor prane Sektorit Doganor Porto Romano pranë Autoritetit te 

Deges Doganore Durres për sa më sipër, nuk eshte kryer llogaritja dhe hedhja dhe regjistrimi pranë 

Sistemit Asicuda Ëord i sasise te llogaritur ne teprice trajtuar sa me sipër dhe duhej të ishte përpiluar 

procesverbal me shkrim për verifikimin e shkeljes doganore referuar nenit 273.3 të KD 250.1/a; 

250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të KD për rastin e mesiperm ku ka rezultuar nje sasi malli karburant e 

paregjistruar ne regjistrat kontabël te Magazinave te Zonave te Lira brenda Zonës se Lire Port 

Romano  

 

♦. Në lidhje me Anijen “M.T. F” me port nisje Itali nr IMO 9381500 proceduar me Leje Shkarkimi 

me datë 12.08.2021 nga sektori doganor Porto Romano per sasine totale prej 6,961,309 Ton MTS 

(AIR) benzine dhe 23,048,350 Ton MTS (AIR) gasoil sipas dokumentacionit shoqërues të mallit Bill 

of Loading dhe deklarues malli për hyrje në Zonën e Lirë Porto Romano shoqërinë OMV&SUPPLY 

& TRADING LTD rr. Bresenden Place /London SË1E 5 DH me nipt te rregjistruar pranë Autoritetit 

të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave me nr. B.  

1-Konstatohet se dokumenti Ullage Report Arrival i përpiluar pranë portit të mbërritjes MBP Port 

Albania me datën 12.08.2021 nga shoqëria “S.A”, konstaton sasinë prej 6,989,430 MTS (AIR) pas 

(VEF Applied) per sasine e deklaruar ne transferim prej 6,961,309 MTS (AIR) me një diferencë prej 

28,130 kg te deklaruar me shume krahasuar me manifestin per mallin benzine dhe te konvertuar ne 

sasine litra me nje diference prej 37,717 litra benzine ne teprice ne matje ne anije. Nga shoqëria 

deklaruese “O.S.T” rr. Bresenden Place /London SË1E 5 DH me nipt te rregjistruar pranë Autoritetit 

të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave me nr. B dhe personeli përpunues doganor i Sektorit 

Doganor Porto Romano Durrës me përgjegjës z. I.M dhe personel doganor z. F.H dhe z. E. B nuk 

është marrë në konsideratë  hedhja dhe regjistrimi pranë Sistemit Asicuda Word i sasisë prej 28,130 

kg MTS (AIR) Gazoil 10 ppm me shumë se deklarimi i bërë ne Lejen për Shkarkim dhe 

dokumentacionin shoqërues të mallit per nje sasi prej 37,717 litra gasoil 10 PPM.  

Veprimet dhe mosveprimet e kryera nga shoqëria deklaruese e mallit “O.S.T” rr. Bresenden Place 

/London SË1E 5 DH me nipt nr. B te rregjistruar pranë Autoritetit të Drejtorisë së Përgjithshme të 

Doganave për mos deklarimin e sasisë prej 37,717 litra gasoil 10 PPM gjate procedurës doganore te 

depozitimit te deklaratës doganore te regjistrimit te mallit te ngarkuar ne anije te kryera ne 

kundërshtim me Nenin 2 pika 4 (f), nenin 4 ”Diferencat ne sasitë e njohura ne mbërritje ne 

rregjistrimin e magazinimit” dhe Nenin 9 “Mangësitë ne Inventarizim”  kanë sjellë si pasojë mos 

regjistrimin e sasisë prej 37,717 litra gasoil hyrje regjistrat e magazinës ku eshte shkarkuar malli 

gasoil brenda territorit të Zonës se Lire Porto Romano me nje detyrim doganor te llogaritur te 

mbartur ne shumën 3,281,379 leke.  

Si rezultat i mosveprimeve të kryera nga nënpunësit doganore të autorizuar pranë Sektorit Doganor 

Porto Romano në kundërshtim me shpjegimet dhe përcaktimet e manualit praktik “Mbi Zbatimin 

Praktik për Evidentimin e Firove dhe Humbjeve Ligjore në Rregjimin e Magazinimit” dalë me 



159 

 

 

shkresën nr. 4425 prot DPD date 24.02.2020 neni 4 “Diferenca ne sasitë e njohura ne mbërritje ne 

rregjimin e magazinimit”, neni 5 “Rregjistrimet”, neni 9 “Tepricat dhe Mangësitë ne mangësi”, neni 

10”Humbjet”, neni 13 “Format e zakonshme te trajtimit dhe manipulimit te mallrave si operacione te 

thjeshta ne nje rregjim magazinimi” pika 3,(a),(b),(c) dhe (d) Nenit 8 ”Procedurat e Inventarizimit 

nga Autoritetet Doganore” Nenin 2 pika 4 (f), si dhe nenin 648-2 “Aktivitete në Zone” nenin 648-4 

“Regjistrat ne Zone” dhe 648-5 “Hyrja e Mallrave Joshqiptare ne Zone” te VKM nr. 626 date 

18.09.2019jane kryer veprime dhe mosveprime te cilat kanë sjellë si pasojë mos regjistrimin e sasisë 

prej 37,717 litra gasoil hyrje regjistrat e magazinës ku eshte shkarkuar malli gasoil brenda territorit të 

Zonës se Lire Porto Romano me nje detyrim doganor te llogaritur te mbartur ne shumën 3,281,379 

leke.  

Nga ana e personelit përpunues doganor prane Sektorit Doganor Porto Romano pranë Autoritetit te 

Deges Doganore Durres për sa më sipër, duhet kryer llogaritja dhe hedhja dhe regjistrimi pranë 

Sistemit Asicuda Ëord i sasise te llogaritur ne teprice trajtuar sa me sipër dhe duhej të përpilohet 

procesverbal me shkrim për verifikimin e shkeljes doganore referuar nenit 273.3 të KD 250.1/a; 

250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të KD për rastin e mesiperm ku ka rezultuar nje sasi malli karburant e 

paregjistruar ne regjistrat kontabël te Magazinave te Zonave te Lira brenda Zonës se Lire Port 

Romano  

 

2-Konstatohet ne proces verbalin e datës 13.08.2021 te mbajtur ne ambientet e Magazinës Doganore 

MD-A40 me përfaqësues z. D. D konstatohet nje sasi e shkarkuar ne Depon nr 105 ne njesine 15grad 

MTS AIR prej 1,795,754 litra. Nga raporti ‘’Shore TANK Report” date 13.08.2021 te mbajtur nga 

shoqëria “S. P.A.A” ne prani te subjektit “R.T. C” konkludohet se rezulton nje sasi prej 1,497,300 kg 

gazoil me densitet prej 0.8307 ne MTS AIR e konvertuar ne indeksin litra ne sasine prej 1,802,455 

litra duke sjellë pasojë një diference prej 6701 litra gasoil të pa kontabilizuar dhe të paregjistruar ne 

kete magazine . 

Veprimet dhe mosveprimet e kryera nga shoqëria deklaruese e mallit “O. S.T” rr. Bresenden Place 

/London SË1E 5 DH me nipt nr. B te rregjistruar pranë Autoritetit të Drejtorisë së Përgjithshme të 

Doganave për mos deklarimin e sasisë prej 6701 litra gasoil 10 PPM gjate procedurës doganore te 

depozitimit te deklaratës doganore te regjistrimit te mallit te ngarkuar ne anije te kryera ne 

kundërshtim me Nenin 2 pika 4 (f), nenin 4 ”Diferencat ne sasitë e njohura ne mbërritje ne 

rregjistrimin e magazinimit” dhe Nenin 9 “Mangësitë ne Inventarizim”  kanë sjellë si pasojë mos 

regjistrimin e sasisë prej 6701 litra gasoil hyrje ne regjistrat e magazinës ku eshte shkarkuar malli 

gasoil brenda territorit të Zonës se Lire Porto Romano me nje detyrim doganor te llogaritur te 

mbartur ne shumën 582,987 lekë.  

Si rezultat i mosveprimeve të kryera nga nënpunësit doganore të autorizuar pranë Sektorit Doganor 

Porto Romano në kundërshtim me shpjegimet dhe përcaktimet e manualit praktik “Mbi Zbatimin 

Praktik për Evidentimin e Firove dhe Humbjeve Ligjore në Rregjimin e Magazinimit” dalë me 

shkresën nr. 4425 prot DPD date 24.02.2020 neni 4 “Diferenca ne sasitë e njohura ne mbërritje ne 

rregjimin e magazinimit”, neni 5 “Rregjistrimet”, neni 9 “Tepricat dhe Mangësitë ne mangësi”, neni 

10”Humbjet”, neni 13 “Format e zakonshme te trajtimit dhe manipulimit te mallrave si operacione te 

thjeshta ne nje rregjim magazinimi” pika 3,(a),(b),(c) dhe (d) Nenit 8 ”Procedurat e Inventarizimit 

nga Autoritetet Doganore” Nenin 2 pika 4 (f), si dhe nenin 648-2 “Aktivitete në Zone” nenin 648-4 

“Regjistrat ne Zone” dhe 648-5 “Hyrja e Mallrave Joshqiptare ne Zone” te VKM nr. 626 date 

18.09.2019 jane kryer veprime dhe mosveprime te cilat kanë sjellë si pasojë mos regjistrimin e sasisë 

prej 6701 litra gasoil hyrje ne regjistrat e magazinës ku eshte shkarkuar malli gasoil brenda territorit 

të Zonës se Lire Porto Romano me nje detyrim doganor te llogaritur te mbartur ne shumën 582,987 

leke lekë.  
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Nga ana e personelit përpunues doganor prane Sektorit Doganor Porto Romano pranë Autoritetit te 

Deges Doganore Durres për sa më sipër, duhet kryer llogaritja dhe hedhja dhe regjistrimi pranë 

Sistemit Asicuda Ëord i sasise te llogaritur ne teprice trajtuar sa me sipër dhe duhej të përpilohet 

procesverbal me shkrim për verifikimin e shkeljes doganore referuar nenit 273.3 të KD 250.1/a; 

250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të KD për rastin e mesiperm ku ka rezultuar nje sasi malli karburant e 

paregjistruar ne regjistrat kontabël te Magazinave te Zonave te Lira brenda Zonës se Lire Port 

Romano  

3-Konstatohet se ne procesverbalin e datës 13.08.2021 per mallin e shkarkuar te futur ne Zonën e 

Lire Z03 te administruar nga “G.O.G” rezulton te jete shkarkuar sasia prej 2.290,316 kg benzine me 

nje humbje prej 6657 kg sipas Praktikes Doganore IMP 9 nr R 10540 date 18.08.2021 per mallin 

benzine me pak se deklarimi dhe me nje sasi te dërguar per transferim mbi normën e lejuar prej 

2/1000 duke sjelle pasoje nje sasi malli prej 2767 litra benzine te paregjistruar ne kontabilitetin e 

zonës se Lire Porto Romano. 

Në përfundim veprimet dhe mosveprimet e kryera nga shoqëria deklaruese e mallit për hyrje në 

zonën e lirë Porto Romano shoqëria “O.S.T” rr. Bresenden Place /London SË1E 5 DH me nipt nr. 

B te rregjistruar pranë Autoritetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave për mos deklarimin dhe 

rregjistrimin e sasisë te llogaritur ne teprice prej prej 2767 litra gazoil Benzine të hyre gjate procesite 

te trasferimit te mallit nga anija ne depo brenda territorit të zonës se Lire Porto Romano gjate 

procedurës doganore te depozitimit te deklaratës doganore IMP 9 ne tejkalim te sasive te lejuara 

brenda territorit të zonës se Lire Porto Romano kanë sjellë detyrime doganore të shmangura në 

shumën 240,729 leke. Si rezultat veprimeve të kryera nga nënpunësit doganore të autorizuar pranë 

Sektorit Doganor Porto Romano në kundërshtim me shpjegimet dhe përcaktimet e pikës 1 te VKM-se 

nr. 434 datë 20.05.2015 “Për Përcaktimin e Normativave për firot, humbjet, dëmtimet dhe skarcot 

gjatë prodhimit, magazinimit, transportit etj të njohura për qëllime fiskale”, percaktimeve te VKM 

nr.612 datë 05.09.2012 “Për Dispozitat e Ligjit Per Akcizat ne RSH” sipas Aneksit nr. 3, rezultojnë 

shmangie e detyrimeve doganore në shumën 4,010,725 lekë veprime këto, jo në përputhje të 

kërkesave të nenit 250.1/a; 250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të KD.  

Nga ana e personelit përpunues doganor prane Sektorit Doganor Porto Romano pranë Autoritetit te 

Deges Doganore Durres për sa më sipër, duhej të ishte përpiluar procesverbal me shkrim për 

verifikimin e shkeljes doganore referuar nenit 273.3 të KD për rastet e praktikat doganore të 

pasqyruara në material ku është janë autorizuar sasitë e mallit per operacione transferimi në tejkalim 

të normave ligjore shoqëruar me sanksione respektive në shumën sa 1-fishi i detyrimeve doganore të 

papaguara në shumën 240,729 leke. 

♦. Në lidhje me Anijen “N” me port nisje SIDI Kerir Egjipt nr IMO 9412000 proceduar me leje 

Shkarkimi me datë 26.02.2021 nga sektori doganor Porto Romanoper sasine totale prej 27,611,281 

Ton MTS (Vacum) gasoil sipas dokumentacionit shoqërues të mallit Bill of Loading dhe deklarues 

malli për hyrje në Zonën e Lirë Porto Romano shoqërinë O.S.T rr. Bresenden Place /London SË1E 5 

DH me nipt te rregjistruar pranë Autoritetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave me nr. B.  

1-Konstatohet se dokumenti Ullage Report Arrival i përpiluar pranë portit të mbërritjes MBP Port 

Albania me datën 26.02.2021 nga shoqëria S. A, konstaton sasinë prej 27,554,429 MTS (Vacum). 

Sipas raportit te Certifikatës se analizës konstatohet se densiteti ne temp 15% eshte ne nivelin 

0.8203. Sipas Certifikatës se Lëshuar nga Laboratori Kimik Doganor me datën 26.03.2021 per 

artikullin Gazoil per mostrat e marra në depozitat e anijes “N” rezulton densiteti i dale ne nivelin prej 

0.8199 sipas standardit EN ISO 12185:2001. Konstatohet se gjatë procedurës së shkarkimit të 

mallrave nga anija drejt zonës se lire trajtuar sipas procesverbalit te mbajtur më datë 01.03.2021 nga 

personeli përpunues doganor z. F.H, z. E.B është mbikëqyrë procesi i trasferimit të sasisë prej 

8,061,995 kg nga anija Norviken drejt ambjenteve të zonës së Lirë Z-03 me përfaqësues dhe 

admnistrtaor z.E. Sh që i përket shoqërisë “G. O. G” sipas Praktikes Doganore IMP 9 nr R 2425 
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date 04.03.2021 ku ka rezultuar një diferencë prej 28393 kg gasoil me pak se deklarimi ne 

manifest.Rezulton nje sasi firo prej 14,742 litra (12092 kg) me tepër se norma e lejuar sipas 

legjislacionit me nje detyrim doganor të shmangur në vleren prej 1,282,554 leke . 

Si rezultat veprimeve të kryera nga nënpunësit doganore të autorizuar pranë Sektorit Doganor Porto 

Romano në kundërshtim me shpjegimet dhe përcaktimet e pikës 1 te VKM-se nr. 434 datë 

20.05.2015 “Për Përcaktimin e Normtivave për firot, humbjet, dëmtimet dhe skarcot gjatë prodhimit, 

magazinimit, transportit etj të njohura për qëllime fiskale”, percaktimeve te VKM nr.612 datë 

05.09.2012 “Për Dispozitat e Ligjit Per Akcizat ne RSH” sipas Aneksit nr. 3, rezultojnë shmangie e 

detyrimeve doganore në shumën 1,282,554 lekë veprime këto, jo në përputhje të kërkesave të 

nenit 250.1/a; 250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të KD. Nga ana e personelit përpunues doganor prane 

Sektorit Doganor Porto Romano pranë Autoritetit te Deges Doganore Durres për sa më sipër, duhej 

të ishte përpiluar procesverbal me shkrim për verifikimin e shkeljes doganore referuar nenit 273.3 të 

KD për rastet e praktikat doganore të pasqyruara në material ku është janë autorizuar sasitë e mallit 

per operacione transferimi në tejkalim të normave ligjore shoqëruar me sanksione respektive në 

shumën sa 1-fishi i detyrimeve doganore të papaguara në shumën 2,565,108 leke. 

2-Nga autoriteti i sektorit Porto Romano Durres nuk eshte marrë në konsideratë dhe të dhënat e reja 

tarifore në lidhje me densitetin e marrë pas daljes së Certifikatës se Laboratorit Kimik Doganor per 

mostrën e marre ne kete anije nga përfaqësuesit e Sektorit Doganor Porto Romano me nje diference 

densiteti e cila pasqyron një diferencë ne teprice prej 16,388 litra gasoil me tepër se deklarimi ne 

manifest nga deklaruesi i mallit shoqëria O.S. T, rr. Bresenden Place /London SË1E 5 DH me nipt te 

rregjistruar pranë Autoritetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave me nr. B me një detyrim 

doganor ne shumen 1,425,756 leke. 

Veprimet dhe mosveprimet e kryera nga shoqëria deklaruese e mallit “O.S.T” rr. Bresenden Place 

/London SË1E 5 DH me nipt nr. B te rregjistruar pranë Autoritetit të Drejtorisë së Përgjithshme të 

Doganave për mosrregjitrimin e sasisë prej 16,388 litra gasoil 10 PPM gjate procedurës doganore te 

depozitimit te deklaratës doganore te regjistrimit te mallit te ngarkuar ne anije te kryera ne 

kundërshtim me Nenin 2 pika 4 (f), nenin 4 ”Diferencat ne sasitë e njohura ne mbërritje ne 

rregjistrimin e magazinimit” dhe Nenin 9 “Mangësitë ne Inventarizim”  kanë sjellë si pasojë mos 

regjistrimin e sasisë prej 6701 litra gasoil hyrje regjistrat e magazinës ku eshte shkarkuar malli gasoil 

brenda territorit të zonës se Lire Porto Romano me nje detyrim doganor te llogaritur te mbartur ne 

shumën 1,425,756 lekë.  

Si rezultat i mosveprimeve të kryera nga nënpunësit doganore të autorizuar pranë Sektorit Doganor 

Porto Romano në kundërshtim me shpjegimet dhe përcaktimet e manualit praktik “Mbi Zbatimin 

Praktik për Evidentimin e Firove dhe Humbjeve Ligjore në Rregjimin e Magazinimit” dalë me 

shkresën nr. 4425 prot DPD date 24.02.2020 neni 4 “Diferenca ne sasitë e njohura ne mbërritje ne 

rregjimin e magazinimit”, neni 5 “Rregjistrimet”, neni 9 “Tepricat dhe Mangësitë ne mangësi”, neni 

10”Humbjet”, neni 13 “Format e zakonshme te trajtimit dhe manipulimit te mallrave si operacione te 

thjeshta ne nje rregjim magazinimi” pika 3,(a),(b),(c) dhe (d) Nenit 8 ”Procedurat e Inventarizimit 

nga Autoritetet Doganore” Nenin 2 pika 4 (f), si dhe nenin 648-2 “Aktivitete në Zone” nenin 648-4 

“Regjistrat ne Zone” dhe 648-5 “Hyrja e Mallrave Joshqiptare ne Zone” te VKM nr. 626 date 

18.09.2019 jane kryer veprime dhe mosveprime te cilat kanë sjellë si pasojë mos regjistrimin e sasisë 

prej 6701 litra gasoil hyrje ne regjistrat e magazinës ku eshte shkarkuar malli gasoil brenda territorit 

të zonës se Lire Porto Romano me nje detyrim doganor te llogaritur te mbartur ne shumën 1,425,756 

leke.  

Nga ana e personelit përpunues doganor prane Sektorit Doganor Porto Romano pranë Autoritetit te 

Deges Doganore Durres për sa më sipër, nuk eshte kryer llogaritja dhe hedhja dhe regjistrimi pranë 

Sistemit Asicuda Ëord i sasise te llogaritur ne teprice trajtuar sa me sipër dhe duhej të ishte përpiluar 

procesverbal me shkrim për verifikimin e shkeljes doganore referuar nenit 273.3 të KD 250.1/a; 
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250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të KD për rastin e mesiperm ku ka rezultuar nje sasi malli karburant e 

paregjistruar ne regjistrat kontabël te Magazinave te Zonave te Lira brenda zonës se Lire Port 

Romano  

 

♦. Në lidhje me Anijen “M” me port nisje ASHOD Israel me nr IMO 9301897 proceduar me leje 

Shkarkimi me datë 25.07.2021 nga sektori doganor Porto Romano per sasine totale prej 30,040,916 

kg MTS (AIR) gasoil sipas dokumentacionit shoqërues të mallit Bill of Loading dhe deklarues malli 

për hyrje në Zonën e Lirë Porto Romano shoqërinë O.S. T rr. Bresenden Place /London SË1E 5 DH 

me nipt te rregjistruar pranë Autoritetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave me nr. B.  

1-Konstatohet se dokumenti Ullage Report Arrival i përpiluar pranë portit të mbërritjes MBP Port 

Albania me datën 26.07.2021 nga shoqëria S. B. P. A.A, konstaton sasinë prej 30,052,109 kg. MTS 

(AIR) me VEF Applied duke rezultuar me një diferencë ne tepricë në sasinë prej 11,193 kg ose nje 

sasi prej 13,469 litra gasoil me nje detyrim doganor te mbartur dhe te pajustifikuar në shuën prej 

1,171,802 leke . 

Veprimet dhe mosveprimet e kryera nga shoqëria deklaruese e mallit “O.S.T” rr. Bresenden Place 

/London SË1E 5 DH me nipt nr. B te rregjistruar pranë Autoritetit të Drejtorisë së Përgjithshme të 

Doganave për mosrregjitrimin e sasisë prej 13,469 litra gasoil 10 PPM gjate procedurës doganore te 

depozitimit te deklaratës doganore te regjistrimit te mallit te ngarkuar ne anije te kryera ne 

kundërshtim me nenin 2 pika 4 (f), nenin 4 ”Diferencat ne sasitë e njohura ne mbërritje ne 

rregjistrimin e magazinimit” dhe Nenin 9 “Mangësitë ne Inventarizim”  kanë sjellë si pasojë mos 

regjistrimin e sasisë prej 6701 litra gasoil hyrje regjistrat e magazinës ku eshte shkarkuar malli gasoil 

brenda territorit të zonës se Lire Porto Romano me nje detyrim doganor te llogaritur te mbartur ne 

shumën 1,171,802 lekë.  

Si rezultat i mosveprimeve të kryera nga nënpunësit doganore të autorizuar pranë Sektorit Doganor 

Porto Romano në kundërshtim me shpjegimet dhe përcaktimet e manualit praktik “Mbi Zbatimin 

Praktik për Evidentimin e Firove dhe Humbjeve Ligjore në Rregjimin e Magazinimit” dalë me 

shkresën nr. 4425 prot DPD date 24.02.2020 neni 4 “Diferenca ne sasitë e njohura ne mbërritje ne 

rregjimin e magazinimit”, neni 5 “Rregjistrimet”, neni 9 “Tepricat dhe Mangësitë ne mangësi”, neni 

10”Humbjet”, neni 13 “Format e zakonshme te trajtimit dhe manipulimit te mallrave si operacione te 

thjeshta ne nje rregjim magazinimi” pika 3,(a),(b),(c) dhe (d) Nenit 8 ”Procedurat e Inventarizimit 

nga Autoritetet Doganore” Nenin 2 pika 4 (f), si dhe nenin 648-2 “Aktivitete në Zone” nenin 648-4 

“Regjistrat ne Zone” dhe 648-5 “Hyrja e Mallrave Joshqiptare ne Zone” te VKM nr. 626 date 

18.09.2019jane kryer veprime dhe mosveprime te cilat kanë sjellë si pasojë mos regjistrimin e sasisë 

prej 13469 litra gasoil hyrje ne regjistrat e magazinës ku eshte shkarkuar malli gasoil brenda territorit 

të zonës se Lire Porto Romano me nje detyrim doganor te llogaritur te mbartur ne shumën 1,171,802 

lekë.  

Nga ana e personelit përpunues doganor prane Sektorit Doganor Porto Romano pranë Autoritetit te 

Deges Doganore Durres për sa më sipër, duhet kryer llogaritja dhe hedhja dhe regjistrimi pranë 

Sistemit Asicuda Ëord i sasise te llogaritur ne teprice trajtuar sa me sipër dhe duhej të përpilohet 

procesverbal me shkrim për verifikimin e shkeljes doganore referuar nenit 273.3 të KD 250.1/a; 

250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të KD për rastin e mesiperm ku ka rezultuar nje sasi malli karburant e 

paregjistruar ne regjistrat kontabël te Magazinave te Zonave te Lira brenda zonës se Lire Port 

Romano  

 

2-Konstatohet se gjatë procedurës së shkarkimit të mallrave nga anija drejt zonës se lire trajtuar sipas 

procesverbalit te mbajtur më datë 27.07.2021 nga personeli përpunues doganor z. F. H, z. E. B është 

mbikëqyrë procesi i trasferimit të sasisë prej 8,061,995 kg nga anija M drejt ambjenteve të zonës së 

lirë Z-03 me përfaqësues z.E. Sh që i përket shoqërisë “G. O.G” sipas Praktikes Doganore IMP 9 nr. 
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R 9406 date 30.07.2021 ku ka rezultuar një diferencë prej 47039 kg gasoil me pak se deklarimi per 

sasine e transferuar. Rezulton nje sasi firo prej e pajustifikuar më tepër se norma e lejuar sipas 

legjislacionit ne fuqi ne sasine prej 27,399 kg ose prej 32,888 litra me nje detyrim doganor të 

shmangur në vleren prej 2,861,156 leke . 

3-Konstatohet se gjatë procedurës së shkarkimit të mallrave nga anija drejt zonës se lire trajtuar sipas 

procesverbalit te mbajtur më datë 27.07.2021 nga personeli përpunues doganor z. F.H, z. E. Bështë 

mbikëqyrë procesi i trasferimit të sasisë prej 6,242,186 litra nga anija Mdrejt ambjenteve të zonës së 

lirë “Z-06” me përfaqësues z.O. K përfaqësues i shoqërisë “P. R.O” sipas Praktikes Doganore IMP 

9 nr R 9472 date 30.07.2021 ku ka rezultuar një diferencë prej 25403 litra gasoil me pak se 

deklarimi per sasine e transferuar. Rezulton nje sasi firo prej e pajustifikuar më tepër se norma e 

lejuar sipas legjislacionit ne fuqi ne sasine prej 12,484 litra me nje detyrim doganor të shmangur në 

vleren prej 1,086,108 lekë. 

4-Konstatohet se gjatë procedurës së shkarkimit të mallrave nga anija drejt zonës se lire trajtuar sipas 

procesverbalit te mbajtur më datë 27.07.2021 nga personeli përpunues doganor z. F.H, z. E. B është 

mbikëqyrë procesi i trasferimit të sasisë prej 8,061,995 kg nga anija M drejt ambjenteve të zonës së 

lirë “Z-02” me operues shoqërinë ”E. A” ku ka rezultuar një diferencë prej 27463 kg gasoil me pak 

se deklarimi per sasine e transferuar. Rezulton nje sasi firo prej e pajustifikuar me tepër se norma e 

lejuar sipas legjislacionit ne fuqi ne sasine prej 13,340 kg ose sasia prej 15,757 litra me nje detyrim 

doganor të shmangur në vleren prej 1,370,859 leke.  

Si rezultat veprimeve të kryera nga nënpunësit doganore të autorizuar pranë Sektorit Doganor Porto 

Romano në kundërshtim me shpjegimet dhe përcaktimet e pikës 1 te VKM-se nr. 434 datë 

20.05.2015 “Për Përcaktimin e Normtivave për firot, humbjet, dëmtimet dhe skarcot gjatë prodhimit, 

magazinimit, transportit etj të njohura për qëllime fiskale”, percaktimeve te VKM nr.612 datë 

05.09.2012 “Për Dispozitat e Ligjit Per Akcizat ne RSH” sipas Aneksit nr. 3, rezultojnë shmangie e 

detyrimeve doganore në shumën 5,318,123 leke veprime këto, jo në përputhje të kërkesave të 

nenit 250.1/a; 250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të KD. Nga ana e personelit përpunues doganor prane 

Sektorit Doganor Porto Romano pranë Autoritetit te Deges Doganore Durres për sa më sipër, duhej 

të ishte përpiluar procesverbal me shkrim për verifikimin e shkeljes doganore referuar nenit 273.3 të 

KD për rastet e praktikat doganore të pasqyruara në material ku është janë autorizuar sasitë e mallit 

per operacione transferimi në tejkalim të normave ligjore shoqëruar me sanksione respektive në 

shumën sa 1-fishi i detyrimeve doganore të papaguara në shumën 5,318,123 leke. 

♦. Në lidhje me Anijen “E. S” me port nisje AG/Theodh/Greqi me nr IMO 9517290 proceduar me 

Leje Shkarkimi me datë 27.11.2021 nga sektori doganor Porto Romano per sasine totale prej 

5,191,334kg MTS (AIR) benzine sipas dokumentacionit shoqërues të mallit Bill of Loading dhe 

deklarues malli për hyrje në Zonën e Lirë Porto Romano shoqërinë O.S. T rr. Bresenden Place 

/London SË1E 5 DH me nipt te rregjistruar pranë Autoritetit të Drejtorisë së Përgjithshme të 

Doganave me nr. B.  

1-Konstatohet se gjatë procedurës së shkarkimit të mallrave nga anija drejt zonës se lire trajtuar sipas 

procesverbalit te mbajtur më datë 29.11.2021 nga personeli përpunues doganor z. F.H, z. E. B është 

mbikëqyrë procesi i trasferimit të sasisë prej 2,009,993 kg nga anija M/T E. S drejt ambjenteve të 

zonës së lirë Z-03 me përfaqësues z.E. Sh që i përket shoqërisë “G. O. G” sipas Praktikes Doganore 

IMP 9 nr R 15197 date 30.11.2021 ku ka rezultuar një diferencë prej 36,522 kg benzine me pak se 

deklarimi per sasine e transferuar. Rezulton nje sasi firo e pajustifikuar më tepër se norma e lejuar 

sipas legjislacionit ne fuqi ne sasine prej 32,360 kg ose prej 41,808 litra me nje detyrim doganor të 

shmangur në vleren prej 3,637,364 leke.  

Si rezultat veprimeve të kryera nga nënpunësit doganore të autorizuar pranë Sektorit Doganor Porto 

Romano në kundërshtim me shpjegimet dhe përcaktimet e pikës 1 te VKM-se nr. 434 datë 

20.05.2015 “Për Përcaktimin e Normtivave për firot, humbjet, dëmtimet dhe skarcot gjatë prodhimit, 
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magazinimit, transportit etj të njohura për qëllime fiskale”, percaktimeve te VKM nr.612 datë 

05.09.2012 “Për Dispozitat e Ligjit Per Akcizat ne RSH” sipas Aneksit nr. 3, rezultojnë shmangie e 

detyrimeve doganore në shumën 3,637,364 lekë veprime këto, jo në përputhje të kërkesave të 

nenit 250.1/a; 250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të KD. Nga ana e personelit përpunues doganor prane 

Sektorit Doganor Porto Romano pranë Autoritetit te Deges Doganore Durres për sa më sipër, duhej 

të ishte përpiluar procesverbal me shkrim për verifikimin e shkeljes doganore referuar nenit 273.3 të 

KD për rastet e praktikat doganore të pasqyruara në material ku është janë autorizuar sasitë e mallit 

per operacione transferimi në tejkalim të normave ligjore shoqëruar me sanksione respektive në 

shumën sa 1-fishi i detyrimeve doganore të papaguara në shumën 3,637,364 leke. 

♦. Në lidhje me Anijen “M M” me port nisje ELEUSIS me nr IMO 9301897 proceduar me Leje 

Shkarkimi me datë 18.08.2021 nga sektori doganor Porto Romano per sasine totale prej 29,899,893 

MTS (Vacum) gazoil sipas dokumentacionit shoqërues të mallit Bill of Loading dhe deklarues malli 

për hyrje në Zonën e Lirë Porto Romano shoqërinë O.S.T rr. Bresenden Place /London SË1E 5 DH 

me nipt te rregjistruar pranë Autoritetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave me nr. B.  

1-Konstatohet se dokumenti Ullage Report Arrival i përpiluar pranë portit të mbërritjes MBP Port 

Albania me datën 18.08.2021 nga shoqëria S. B.P.A. A, konstaton sasinë prej 12,962,291kgMT 

(AIR) me VEF Applied dhe sasine prej 16,899,189 291kgMTS (AIR)  me VEF Applied duke 

rezultuar me nje sasi totale prej 29,851,480 kg MT (AIR ).  

Konstatohet nje diference ne tepricë në sasinë prej 8048 kg ose nje sasi prej 9,673 litra gasoil me e 

paregjistruar ne territorin e zonës se Lire Porto Romano nje detyrim doganor te mbartur dhe te 

pajustifikuar në shumen prej 841,557 leke. 

Veprimet dhe mosveprimet e kryera nga shoqëria deklaruese e mallit “O.S.T” rr. Bresenden Place 

/London SË1E 5 DH me nipt nr. B te rregjistruar pranë Autoritetit të Drejtorisë së Përgjithshme të 

Doganave për mosrregjitrimin e sasisë prej 13,469 litra gasoil 10 PPM gjate procedurës doganore te 

depozitimit te deklaratës doganore te regjistrimit te mallit te ngarkuar ne anije te kryera ne 

kundërshtim me nenin 2 pika 4 (f), nenin 4 ”Diferencat ne sasitë e njohura ne mbërritje ne 

rregjistrimin e magazinimit” dhe Nenin 9 “Mangësitë ne Inventarizim”  kanë sjellë si pasojë mos 

regjistrimin e sasisë prej 9,7603 litra gasoil hyrje regjistrat e magazinës ku eshte shkarkuar malli 

gasoil brenda territorit të zonës se Lire Porto Romano me nje detyrim doganor te llogaritur te 

mbartur ne shumën 841,557 leke.  

Si rezultat i mosveprimeve të kryera nga nënpunësit doganore të autorizuar pranë Sektorit Doganor 

Porto Romano në kundërshtim me shpjegimet dhe përcaktimet e manualit praktik “Mbi Zbatimin 

Praktik për Evidentimin e Firove dhe Humbjeve Ligjore në Rregjimin e Magazinimit” dalë me 

shkresën nr. 4425 prot DPD date 24.02.2020 neni 4 “Diferenca ne sasitë e njohura ne mbërritje ne 

rregjimin e magazinimit”, neni 5 “Rregjistrimet”, neni 9 “Tepricat dhe Mangësitë ne mangësi”, neni 

10”Humbjet”, neni 13 “Format e zakonshme te trajtimit dhe manipulimit te mallrave si operacione te 

thjeshta ne nje rregjim magazinimi” pika 3,(a),(b),(c) dhe (d) Nenit 8 ”Procedurat e Inventarizimit 

nga Autoritetet Doganore” Nenin 2 pika 4 (f), si dhe nenin 648-2 “Aktivitete në Zone” nenin 648-4 

“Regjistrat ne Zone” dhe 648-5 “Hyrja e Mallrave Joshqiptare ne Zone” te VKM nr. 626 date 

18.09.2019 jane kryer veprime dhe mosveprime te cilat kanë sjellë si pasojë mos regjistrimin e sasisë 

prej 9,7603 litra gasoil hyrje ne regjistrat e magazinës ku eshte shkarkuar malli gasoil brenda 

territorit të zonës se Lire Porto Romano me nje detyrim doganor te llogaritur te mbartur ne shumën 

841,557 leke. 

Nga ana e personelit përpunues doganor prane Sektorit Doganor Porto Romano pranë Autoritetit te 

Deges Doganore Durres për sa më sipër, duhet kryer llogaritja dhe hedhja dhe regjistrimi pranë 

Sistemit Asicuda Ëord i sasise te llogaritur ne teprice trajtuar sa me sipër dhe duhej të përpilohet 

procesverbal me shkrim për verifikimin e shkeljes doganore referuar nenit 273.3 të KD 250.1/a; 

250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të KD për rastin e mesiperm ku ka rezultuar nje sasi malli karburant e 
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paregjistruar ne regjistrat kontabël te Magazinave te Zonave te Lira brenda zonës se Lire Port 

Romano  

2-Konstatohet se gjatë procedurës së shkarkimit të mallrave nga anija drejt zonës se lire trajtuar sipas 

procesverbalit te mbajtur më datë 23.08.2021 nga personeli përpunues doganor z. F.H, z. E.B është 

mbikëqyrë procesi i trasferimit të sasisë prej 216,885,646 kg nga anija “M. M” drejt ambjenteve të 

zonës së lirë Z-03 me përfaqësues z.E. Sh që i përket shoqërisë “G.O.G” Praktikes Doganore IMP 

9 nr R 10958 date 25.08.2021 ku ka rezultuar një diferencë prej 72437 kg gazoil me pak se deklarimi 

per sasine e transferuar. Rezulton nje sasi firo prej e pajustifikuar mbi normat e firove ligjore ne 

sasine prej 38,665 kg ose prej 46,528 litra me nje detyrim doganor të shmangur në vleren prej 

4,047,936 leke. 

3-Konstatohet se gjatë procedurës së shkarkimit të mallrave nga anija drejt zonës se lire trajtuar sipas 

procesverbalit te mbajtur më datë 23.08.2021 nga personeli përpunues doganor z. F. H, z. E.B është 

mbikëqyrë procesi i trasferimit të sasisë prej 15,607,184 litra nga anija “M. M” drejt ambjenteve të 

Magazinës Doganore A14 me përfaqësues z. D. D Praktikes Doganore IMP 9 nr R 10954 date 

25.08.2021 ku ka rezultuar një diferencë prej 33,348 litra gazoil me pak se deklarimi per sasine e 

transferuar. Rezulton nje sasi firo prej e pajustifikuar mbi normat e lejuara te firove ligjore ne sasine 

prej 1560 litra me nje detyrim doganor të shmangur në vleren prej 135,782 leke.  

Si rezultat veprimeve të kryera nga nënpunësit doganore të autorizuar pranë Sektorit Doganor Porto 

Romano në kundërshtim me shpjegimet dhe përcaktimet e pikës 1 te VKM-se nr. 434 datë 

20.05.2015 “Për Përcaktimin e Normtivave për firot, humbjet, dëmtimet dhe skarcot gjatë prodhimit, 

magazinimit, transportit etj të njohura për qëllime fiskale”, percaktimeve te VKM nr.612 datë 

05.09.2012 “Për Dispozitat e Ligjit Per Akcizat ne RSH” sipas Aneksit nr. 3, rezultojnë shmangie e 

detyrimeve doganore në shumën 4,210,970 lekë veprime këto, jo në përputhje të kërkesave të 

nenit 250.1/a; 250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të KD. Nga ana e personelit përpunues doganor prane 

Sektorit Doganor Porto Romano pranë Autoritetit te Deges Doganore Durres për sa më sipër, duhej 

të ishte përpiluar procesverbal me shkrim për verifikimin e shkeljes doganore referuar nenit 273.3 të 

KD për rastet e praktikat doganore të pasqyruara në material ku është janë autorizuar sasitë e mallit 

per operacione transferimi në tejkalim të normave ligjore shoqëruar me sanksione respektive në 

shumën sa 1-fishi i detyrimeve doganore të papaguara në shumën 4,210,970 lekë.  

♦. Në lidhje me Anijen “D” me port nisje AG Corinth GREQI me nr IMO 9228784 proceduar me 

Leje Shkarkimi me datë 22.11.2021 nga sektori doganor Porto Romano per sasine totale prej 

29,794,615 kg (AIR) gazoil sipas dokumentacionit shoqërues të mallit Bill of Loading dhe deklarues 

malli për hyrje në Zonën e Lirë Porto Romano shoqërinë O.S. T rr. Bresenden Place /London SË1E 5 

DH me nipt te rregjistruar pranë Autoritetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave me nr. B.  

Konstatohet se dokumenti Ullage Report Arrival i përpiluar pranë portit të mbërritjes MBP Port 

Albania me datën 22.11.2021 nga shoqëria S, konstaton sasinë prej 29,740,058 kg (AIR) dhe me 

VEF Applied rezulton sasia prej 22,772,808 kg AIR ( marre ne konsiderate VEF APPLIED) 

.Konstatohet se eshte shkarkuar sasia prej 29,752,995 (sasi e shkarkuar dhe firo) drejt depove dhe 

zonave respektive duke depozituar edhe firot respektive dhe përsëri rezulton nje diference prej 

19,813 kg gasoil ose 23,586 litra gasoil ne teprice per te cilën nga Autoriteti Doganor Porto Romano 

Durres nuk jane kryer procedura ligjore per kontabilizimin e mallit ne Zonën e Lire Porto Romano 

.Rezulton nje sasi malli e pakontabilizuar dhe e rregjistruar ne Zonën e Lire ne sasine prej 23,586 

litra me nje detyrim doganor të mbartur në vleren prej 2,076,784 leke . 

Veprimet dhe mosveprimet e kryera nga shoqëria deklaruese e mallit “O.S.T” rr. Bresenden Place 

/London SË1E 5 DH me nipt nr. B te rregjistruar pranë Autoritetit të Drejtorisë së Përgjithshme të 

Doganave për mosrregjitrimin e sasisë prej 13,469 litra gasoil 10 PPM gjate procedurës doganore te 

depozitimit te deklaratës doganore te regjistrimit te mallit te ngarkuar ne anije te kryera ne 

kundërshtim me nenin 2 pika 4 (f), nenin 4 ”Diferencat ne sasitë e njohura ne mbërritje ne 
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rregjistrimin e magazinimit” dhe Nenin 9 “Mangësitë ne Inventarizim”  kanë sjellë si pasojë mos 

regjistrimin e sasisë prej 23,856 litra gasoil hyrje regjistrat e magazinës ku eshte shkarkuar malli 

gasoil brenda territorit të zonës se Lire Porto Romano me nje detyrim doganor te llogaritur te 

mbartur ne shumën 2,076,784 leke.  

Si rezultat i mosveprimeve të kryera nga nënpunësit doganore të autorizuar pranë Sektorit Doganor 

Porto Romano në kundërshtim me shpjegimet dhe përcaktimet e manualin praktik “Mbi Zbatimin 

Praktik për Evidentimin e Firove dhe Humbjeve Ligjore në Rregjimin e Magazinimit” dalë me 

shkresën nr. 4425 prot DPD date 24.02.2020 neni 4 “Diferenca ne sasitë e njohura ne mbërritje ne 

rregjimin e magazinimit”, neni 5 “Rregjistrimet”, neni 9 “Tepricat dhe Mangësitë ne mangësi”, neni 

10”Humbjet”, neni 13 “Format e zakonshme te trajtimit dhe manipulimit te mallrave si operacione te 

thjeshta ne nje rregjim magazinimi” pika 3,(a),(b),(c) dhe (d) Nenit 8 ”Procedurat e Inventarizimit 

nga Autoritetet Doganore” Nenin 2 pika 4 (f), si dhe nenin 648-2 “Aktivitete në Zone” nenin 648-4 

“Regjistrat ne Zone” dhe 648-5 “Hyrja e Mallrave Joshqiptare ne Zone” te VKM nr. 626 date 

18.09.2019 jane kryer veprime dhe mosveprime te cilat kanë sjellë si pasojë mos regjistrimin e sasisë 

prej 23,856 litra gasoil hyrje ne regjistrat e magazinës ku eshte shkarkuar malli gasoil brenda 

territorit të zonës se Lire Porto Romano me nje detyrim doganor te llogaritur te mbartur. 

Nga ana e personelit përpunues doganor prane Sektorit Doganor Porto Romano pranë Autoritetit te 

Deges Doganore Durres për sa më sipër, duhet kryer llogaritja dhe hedhja dhe regjistrimi pranë 

Sistemit Asicuda Ëord i sasise te llogaritur ne teprice trajtuar sa me sipër dhe duhej të përpilohet 

procesverbal me shkrim për verifikimin e shkeljes doganore referuar nenit 273.3 të KD 250.1/a; 

250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të KD për rastin e mesiperm ku ka rezultuar nje sasi malli karburant e 

paregjistruar ne regjistrat kontabël te Magazinave te Zonave te Lira brenda zonës se Lire Port 

Romano.  

♦. Në lidhje me Anijen “A” me port nisje SIDI/KERIR/EGJYPT me nr IMO 9800790 proceduar 

me Leje Shkarkimi me datë 15.12.21 nga sektori doganor Porto Romano per sasine totale prej 

30,028,885 kg (Vacum) gazoil sipas dokumentacionit shoqërues të mallit Bill of Loading dhe 

deklarues malli për hyrje në Zonën e Lirë Porto Romano shoqërinë O.S.T rr. Bresenden Place 

/London SË1E 5 DH me nipt te rregjistruar pranë Autoritetit të Drejtorisë së Përgjithshme të 

Doganave me nr. B. Referuar dokumentit bashkelidhur te nxjerre nga Manifest dhe praktika 

doganore rezulton nje densitet i deklaruar ne nivelin 0.8208Liter/m3. Referuar Certifikatës se 

Verifikimit te Llojit te Mallit lëshuar me shkresën nr. 23577/1 date 14.01.2022 rezulton se densiteti i 

nxjerre eshte ne nivelin 0.8199. Nga krahasimi i dy densiteteve rezulton nje sasi malli prej 40,109 

litra gasoil i deklaruar në mangësi me një humbje të pajustifikuar në e Zonën e Lire Porto Romano  

Veprimet dhe mosveprimet e kryera nga shoqëria deklaruese e mallit “O.S.T” rr. Bresenden Place 

/London SË1E 5 DH me nipt nr. B te rregjistruar pranë Autoritetit të Drejtorisë së Përgjithshme të 

Doganave për mosrregjitrimin e sasisë prej 13,469 litra gasoil 10 PPM gjate procedurës doganore te 

depozitimit te deklaratës doganore te regjistrimit te mallit te ngarkuar ne anije te kryera ne 

kundërshtim me nenin 2 pika 4 (f), nenin 4 ”Diferencat ne sasitë e njohura ne mbërritje ne 

rregjistrimin e magazinimit” dhe Nenin 9 “Mangësitë ne Inventarizim”  kanë sjellë si pasojë mos 

regjistrimin e sasisë prej 40,109 litra gasoil hyrje regjistrat e magazinës ku eshte shkarkuar malli 

gasoil brenda territorit të zonës se Lire Porto Romano.  

Si rezultat i mosveprimeve të kryera nga nënpunësit doganore të autorizuar pranë Sektorit Doganor 

Porto Romano në kundërshtim me shpjegimet dhe përcaktimet e manualin praktik “Mbi Zbatimin 

Praktik për Evidentimin e Firove dhe Humbjeve Ligjore në Rregjimin e Magazinimit” dalë me 

shkresën nr. 4425 prot DPD date 24.02.2020 neni 4 “Diferenca ne sasitë e njohura ne mbërritje ne 

rregjimin e magazinimit”, neni 5 “Rregjistrimet”, neni 9 “Tepricat dhe Mangësitë ne mangësi”, neni 

10”Humbjet”, neni 13 “Format e zakonshme te trajtimit dhe manipulimit te mallrave si operacione te 

thjeshta ne nje rregjim magazinimi” pika 3,(a),(b),(c) dhe (d) Nenit 8 ”Procedurat e Inventarizimit 
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nga Autoritetet Doganore” Nenin 2 pika 4 (f), si dhe nenin 648-2 “Aktivitete në Zone” nenin 648-4 

“Regjistrat ne Zone” dhe 648-5 “Hyrja e Mallrave Joshqiptare ne Zone” te VKM nr. 626 date 

18.09.2019 jane kryer veprime dhe mosveprime te cilat kanë sjellë si pasojë mos regjistrimin e sasisë 

prej 40,109 litra gasoil hyrje ne regjistrat e magazinës ku eshte shkarkuar malli gasoil brenda 

territorit të zonës se Lire Porto Romano. 

Nga ana e personelit përpunues doganor prane Sektorit Doganor Porto Romano pranë Autoritetit te 

Deges Doganore Durres për sa më sipër, duhet kryer llogaritja dhe hedhja dhe regjistrimi pranë 

Sistemit Asicuda Ëord i sasise te llogaritur ne teprice trajtuar sa me sipër dhe duhej të përpilohet 

procesverbal me shkrim për verifikimin e shkeljes doganore referuar nenit 273.3 të KD 250.1/a; 

250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të KD për rastin e mesiperm ku ka rezultuar nje sasi malli karburant e 

paregjistruar ne regjistrat kontabël te Magazinave te Zonave te Lira brenda zonës se Lire Port 

Romano.  

♦. Në lidhje me Anijen “M” me port nisje Rijeka Kroaci me nr IMO 9413652 proceduar me Leje 

Shkarkimi me datë 30.10.21 nga sektori doganor Porto Romano per sasine totale prej 4,815,251 kg 

(Vacum) benzine sipas dokumentacionit shoqërues të mallit Bill of Loading dhe deklarues malli për 

hyrje në Zonën e Lirë Porto Romano shoqërinë O.S.T rr. Bresenden Place /London SË1E 5 DH me 

nipt te rregjistruar pranë Autoritetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave me nr. B.  

1-Konstatohet se gjatë procedurës së shkarkimit të mallrave nga anija drejt zonës se lire trajtuar sipas 

procesverbalit te mbajtur më datë 01.11.2021 nga personeli përpunues doganor z. F.H, z. E.B është 

mbikëqyrë procesi i trasferimit të sasisë prej 1,803,162 kg nga anija “M.T.H” me port nisje Rijeka 

Kroaci drejt ambjenteve të zonës së lirë Z-03 me përfaqësues z.E.Sh që i përket shoqërisë “G. O.G” 

ku ka rezultuar një diferencë prej 10,162 kg benzine me pak se deklarimi per sasine e transferuar. 

Rezulton nje sasi firo prej e pajustifikuar mbi normat e lejuara ligjore ne sasine prej 10,162 kg ose 

prej 13,732 litra me nje detyrim doganor të shmangur në vleren prej 1,194,721 leke. 

Veprimet dhe mosveprimet e kryera nga shoqëria deklaruese e mallit “O.S.T” rr. Bresenden Place 

/London SË1E 5 DH me nipt nr. B te rregjistruar pranë Autoritetit të Drejtorisë së Përgjithshme të 

Doganave për mosrregjitrimin e sasisë prej 13,469 litra gasoil 10 PPM gjate procedurës doganore te 

depozitimit te deklaratës doganore te regjistrimit te mallit te ngarkuar ne anije te kryera ne 

kundërshtim me nenin 2 pika 4 (f), nenin 4 ”Diferencat ne sasitë e njohura ne mbërritje ne 

rregjistrimin e magazinimit” dhe Nenin 9 “Mangësitë ne Inventarizim”  kanë sjellë si pasojë mos 

regjistrimin e sasisë prej 13,732 litra gasoil hyrje regjistrat e magazinës ku eshte shkarkuar malli 

gasoil brenda territorit të zonës se Lire Porto Romano me nje detyrim doganor te llogaritur te 

mbartur ne shumën 1,194,721 leke.  

Si rezultat i mosveprimeve të kryera nga nënpunësit doganore të autorizuar pranë Sektorit Doganor 

Porto Romano në kundërshtim me shpjegimet dhe përcaktimet e manualin praktik “Mbi Zbatimin 

Praktik për Evidentimin e Firove dhe Humbjeve Ligjore në Rregjimin e Magazinimit” dalë me 

shkresën nr. 4425 prot DPD date 24.02.2020 neni 4 “Diferenca ne sasitë e njohura ne mbërritje ne 

rregjimin e magazinimit”, neni 5 “Rregjistrimet”, neni 9 “Tepricat dhe Mangësitë ne mangësi”, neni 

10”Humbjet”, neni 13 “Format e zakonshme te trajtimit dhe manipulimit te mallrave si operacione te 

thjeshta ne nje rregjim magazinimi” pika 3,(a),(b),(c) dhe (d) Nenit 8 ”Procedurat e Inventarizimit 

nga Autoritetet Doganore” Nenin 2 pika 4 (f), si dhe nenin 648-2 “Aktivitete në Zone” nenin 648-4 

“Regjistrat ne Zone” dhe 648-5 “Hyrja e Mallrave Joshqiptare ne Zone” te VKM nr. 626 date 

18.09.2019 jane kryer veprime dhe mosveprime te cilat kanë sjellë si pasojë mos regjistrimin e sasisë 

prej 23,856 litra gasoil hyrje ne regjistrat e magazinës ku eshte shkarkuar malli gasoil brenda 

territorit të zonës se Lire Porto Romano me nje detyrim doganor te llogaritur te mbartur shumën 

1,194,721 leke. 

Nga ana e personelit përpunues doganor prane Sektorit Doganor Porto Romano pranë Autoritetit te 

Deges Doganore Durres për sa më sipër, duhet kryer llogaritja dhe hedhja dhe regjistrimi pranë 
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Sistemit Asicuda Ëord i sasise te llogaritur ne teprice trajtuar sa me sipër dhe duhej të përpilohet 

procesverbal me shkrim për verifikimin e shkeljes doganore referuar nenit 273.3 të KD 250.1/a; 

250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të KD për rastin e mesiperm ku ka rezultuar nje sasi malli karburant e 

paregjistruar ne regjistrat kontabël te Magazinave te Zonave te Lira brenda zonës se Lire Port 

Romano me qellim pagesën e detyrimit doganor dhe njëfishin e detyrimeve doganore ne shumen 

2,389,442 leke. 

♦. Në lidhje me Anijen “F” me port nisje MALTA me nr IMO 9381500 proceduar me Leje 

Shkarkimi me datë 24.07.21 nga sektori doganor Porto Romano per sasine totale prej 30,028,885 kg 

(Vacum) gazoil sipas dokumentacionit shoqërues të mallit Bill of Loading dhe deklarues malli për 

hyrje në Zonën e Lirë Porto Romano shoqërinë O.S.T rr. Bresenden Place /London SË1E 5 DH me 

nipt te rregjistruar pranë Autoritetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave me nr. B. Referuar 

dokumentit bashkelidhur te nxjerre nga Manifest dhe praktika doganore rezulton nje densitet i 

deklaruar ne nivelin 0.8331/kg/m3. Referuar Certifikatës se Verifikimit te Llojit te Mallit lëshuar me 

shkresën nr. 14402/1 date 20.08.2021 rezulton se densiteti i nxjerre eshte ne nivelin 0.8266 kg/m3. 

Nga krahasimi i dy densiteteve rezulton nje sasi malli prej 285,337 litra gasoil i deklaruar në mangësi 

me një humbje të pajustifikuar në e Zonën e Lire Porto Romano  

Veprimet dhe mosveprimet e kryera nga shoqëria deklaruese e mallit “O.S. T” rr. Bresenden Place 

/London SË1E 5 DH me nipt nr. B te rregjistruar pranë Autoritetit të Drejtorisë së Përgjithshme të 

Doganave për mosrregjitrimin e sasisë prej 13,469 litra gasoil 10 PPM gjate procedurës doganore te 

depozitimit te deklaratës doganore te regjistrimit te mallit te ngarkuar ne anije te kryera ne 

kundërshtim me nenin 2 pika 4 (f), nenin 4 ”Diferencat ne sasitë e njohura ne mbërritje ne 

rregjistrimin e magazinimit” dhe Nenin 9 “Mangësitë ne Inventarizim”  kanë sjellë si pasojë mos 

regjistrimin e sasisë prej 285,337 litra gasoil hyrje regjistrat e magazinës ku eshte shkarkuar malli 

gasoil brenda territorit të zonës se Lire Porto Romano.  

Si rezultat i mosveprimeve të kryera nga nënpunësit doganore të autorizuar pranë Sektorit Doganor 

Porto Romano në kundërshtim me shpjegimet dhe përcaktimet e manualin praktik “Mbi Zbatimin 

Praktik për Evidentimin e Firove dhe Humbjeve Ligjore në Rregjimin e Magazinimit” dalë me 

shkresën nr. 4425 prot DPD date 24.02.2020 neni 4 “Diferenca ne sasitë e njohura ne mbërritje ne 

rregjimin e magazinimit”, neni 5 “Rregjistrimet”, neni 9 “Tepricat dhe Mangësitë ne mangësi”, neni 

10”Humbjet”, neni 13 “Format e zakonshme te trajtimit dhe manipulimit te mallrave si operacione te 

thjeshta ne nje rregjim magazinimi” pika 3,(a),(b),(c) dhe (d) Nenit 8 ”Procedurat e Inventarizimit 

nga Autoritetet Doganore” Nenin 2 pika 4 (f), si dhe nenin 648-2 “Aktivitete në Zone” nenin 648-4 

“Regjistrat ne Zone” dhe 648-5 “Hyrja e Mallrave Joshqiptare ne Zone” te VKM nr. 626 date 

18.09.2019 jane kryer veprime dhe mosveprime te cilat kanë sjellë si pasojë mos regjistrimin e sasisë 

prej 285,337 litra gasoil hyrje ne regjistrat e magazinës ku eshte shkarkuar malli gasoil brenda 

territorit të zonës se Lire Porto Romano me nje detyrim doganor te llogaritur te mbartur..  

Nga ana e personelit përpunues doganor prane Sektorit Doganor Porto Romano pranë Autoritetit te 

Deges Doganore Durres për sa më sipër, duhet kryer llogaritja dhe hedhja dhe regjistrimi pranë 

Sistemit Asicuda Ëord i sasise te llogaritur ne teprice trajtuar sa me sipër dhe duhej të përpilohet 

procesverbal me shkrim për verifikimin e shkeljes doganore referuar nenit 273.3 të KD 250.1/a; 

250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të KD për rastin e mesiperm ku ka rezultuar nje sasi malli karburant e 

paregjistruar ne regjistrat kontabël te Magazinave te Zonave te Lira brenda zonës se Lire Port 

Romano.  

♦. Në lidhje me Anijen “D” me port nisje ALIAGA /TURQI me nr IMO 9808326 proceduar me 

Leje Shkarkimi me datë 22.03.2021 nga sektori doganor Porto Romano per sasine totale prej 

29,961,015 kg (AIR) gazoil sipas dokumentacionit shoqërues të mallit Bill of Loading dhe deklarues 

malli për hyrje në Zonën e Lirë Porto Romano shoqërinë O. S. T rr. Bresenden Place /London SË1E 

5 DH me nipt te rregjistruar pranë Autoritetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave me nr. B.  
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1-Konstatohet se rezulton e shkarkuar sasia prej 32,951,790 kg M(AIR) ndërsa nga raporti ULLAGE 

I mbajtur nga shoqëria Srezulton nje sasi prej 32,982,029 kgMT AIR me VEF te Aplikuar duke 

rezultuar me nje sasi prej 30,239 kg gazolil me nje sasi te konvertuar prej 36,516 litra gasoil humbje 

te pajustifikuar si mangësi ne Zonën e Lire Porto Romano me nje detyrim doganor shumen prej 

3,176,902 leke. 

Veprimet dhe mosveprimet e kryera nga shoqëria deklaruese e mallit “O.S.T” rr. Bresenden Place 

/London SË1E 5 DH me nipt nr. B te rregjistruar pranë Autoritetit të Drejtorisë së Përgjithshme të 

Doganave për mosrregjitrimin e sasisë prej 36,516 litra gasoil 10 PPM gjate procedurës doganore te 

depozitimit te deklaratës doganore te regjistrimit te mallit te ngarkuar ne anije te kryera ne 

kundërshtim me nenin 2 pika 4 (f), nenin 4 ”Diferencat ne sasitë e njohura ne mbërritje ne 

rregjistrimin e magazinimit” dhe Nenin 9 “Mangësitë ne Inventarizim”  kanë sjellë si pasojë mos 

regjistrimin e sasisë prej 285,337 litra gasoil hyrje regjistrat e magazinës ku eshte shkarkuar malli 

gasoil brenda territorit të zonës se Lire Porto Romano me nje detyrim doganor te llogaritur te 

mbartur ne shumën 3,176,902 leke. Si rezultat i mosveprimeve të kryera nga nënpunësit doganore të 

autorizuar pranë Sektorit Doganor Porto Romano në kundërshtim me shpjegimet dhe përcaktimet e 

manualin praktik “Mbi Zbatimin Praktik për Evidentimin e Firove dhe Humbjeve Ligjore në 

Rregjimin e Magazinimit” dalë me shkresën nr. 4425 prot DPD date 24.02.2020 neni 4 “Diferenca 

ne sasitë e njohura ne mbërritje ne rregjimin e magazinimit”, neni 5 “Rregjistrimet”, neni 9 

“Tepricat dhe Mangësitë ne mangësi”, neni 10”Humbjet”, neni 13 “Format e zakonshme te trajtimit 

dhe manipulimit te mallrave si operacione te thjeshta ne nje rregjim magazinimi” pika 3,(a),(b),(c) 

dhe (d) Nenit 8 ”Procedurat e Inventarizimit nga Autoritetet Doganore” Nenin 2 pika 4 (f), si dhe 

nenin 648-2 “Aktivitete në Zone” nenin 648-4 “Regjistrat ne Zone” dhe 648-5 “Hyrja e Mallrave 

Joshqiptare ne Zone” te VKM nr. 626 date 18.09.2019 jane kryer veprime dhe mosveprime te cilat 

kanë sjellë si pasojë mos regjistrimin e sasisë prej 285,337 litra gasoil hyrje ne regjistrat e magazinës 

ku eshte shkarkuar malli gasoil brenda territorit të zonës se Lire Porto Romano me nje detyrim 

doganor te llogaritur te mbartur..  

Nga ana e personelit përpunues doganor prane Sektorit Doganor Porto Romano pranë Autoritetit te 

Deges Doganore Durres për sa më sipër, duhet kryer llogaritja dhe hedhja dhe regjistrimi pranë 

Sistemit Asicuda Ëord i sasise te llogaritur ne teprice trajtuar sa me sipër dhe duhej të përpilohet 

procesverbal me shkrim për verifikimin e shkeljes doganore referuar nenit 273.3 të KD 250.1/a; 

250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të KD për rastin e mesiperm ku ka rezultuar nje sasi malli karburant e 

paregjistruar ne regjistrat kontabël te Magazinave te Zonave te Lira brenda zonës se Lire Port 

Romano  

2-Konstatohet se gjatë procedurës së shkarkimit të mallrave nga anija drejt zonës se lire trajtuar sipas 

procesverbalit te mbajtur më datë 25.03.2021 nga personeli përpunues doganor z. F. H, z. E. B është 

mbikëqyrë procesi i trasferimit të sasisë prej 22,369,113 kg nga anija “D” me port nisje ALIAGA 

/TURQI drejt ambjenteve të ambjenteve të zonës së lirë Z-03 G. O me përfaqësues z.E. Sh 

Praktikes Doganore IMP 9 nr R 3534 date 30.03.2021 ku ka rezultuar një diferencë prej 58,733 kg 

gazoil me pak se deklarimi per sasine e transferuar. Rezulton nje sasi firo prej e pajustifikuar mbi 

normat ligjore te lejuara ne sasine prej 13,994 kg e shprehur ne litra 16,899 litra me nje detyrim 

doganor të shmangur në vleren prej 1,477,287 leke . 

Si rezultat veprimeve të kryera nga nënpunësit doganore të autorizuar pranë Sektorit Doganor Porto 

Romano në kundërshtim me shpjegimet dhe përcaktimet e në manualin praktik “Mbi Zbatimin 

Praktik për Evidentimin e Firove dhe Humbjeve Ligjore në Rregjimin e Magazinimit” dalë me 

shkresën nr. 4425 prot DPD date 24.02.2020 neni 4 “Diferenca ne sasitë e njohura ne mbërritje ne 

rregjimin e magazinimit”, neni 5 “Rregjistrimet”, neni 9 “Tepricat dhe Mangësitë ne mangësi”, neni 

10”Humbjet”, neni 13 “Format e zakonshme te trajtimit dhe manipulimit te mallrave si operacione te 

thjeshta ne nje rregjim magazinimi” pika 3,(a),(b),(c) dhe (d) dhe me shpjegimet dhe përcaktimet e 
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pikës 1 te VKM-se nr. 434 datë 20.05.2015 “Për Përcaktimin e Normtivave për firot, humbjet, 

dëmtimet dhe skarcot gjatë prodhimit, magazinimit, transportit etj të njohura për qëllime fiskale”, 

percaktimeve te VKM nr.612 datë 05.09.2012 “Për Dispozitat e Ligjit Per Akcizat ne RSH” sipas 

Aneksit nr. 3 rezultojnë mos pagesa te detyrimeve doganore  per sasine prej 13,994 kg e shprehur ne 

litra 16,899 litra me nje detyrim doganor të shmangur në vleren prej 1,477,287 leke  veprime këto, jo 

në përputhje të kërkesave të nenit 250.1/a; 250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të KD.  

Nga ana e personelit përpunues doganor prane Sektorit Doganor Porto Romano pranë Autoritetit te 

Deges Doganore Durres për sa më sipër, duhej të ishte përpiluar procesverbal me shkrim për 

verifikimin e shkeljes doganore referuar nenit 273.3 të KD për rastet e praktikat doganore të 

pasqyruara në material ku është janë autorizuar sasitë e mallit per operacione transferimi në tejkalim 

të normave ligjore shoqëruar me sanksione respektive në shumën sa 1-fishi i detyrimeve doganore të 

papaguara në shumën 1,477,287 leke. 

♦. Në lidhje me Anijen “T” me port nisje Selanik/Greqi me nr IMO 9322152 proceduar me Leje 

Shkarkimi me datë 29.12.2021 nga sektori doganor Porto Romano per sasine totale prej 29,961,015 

kg (AIR) gazoil sipas dokumentacionit shoqërues të mallit Bill of Loading dhe deklarues malli për 

hyrje në Zonën e Lirë Porto Romano shoqërinë O.S.T rr. Bresenden Place /London SË1E 5 DH me 

nipt te rregjistruar pranë Autoritetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave me nr. B.  

1- Konstatohet se gjatë procedurës së shkarkimit të mallrave nga anija drejt zonës se lire trajtuar 

sipas procesverbalit te mbajtur më datë 31.12.2021 nga personeli përpunues doganor z. F. H, z. E.B 

është mbikëqyrë procesi i trasferimit të sasisë prej 3,900,652 kg nga anija “T” me port nisje 

Selanik/Greqi drejt ambjenteve të ambjenteve të zonës së lirë Z-03 G.O me përfaqësues z. E.Sh 

sipas Praktikes Doganore IMP 9 nr R 17359 date 31.12.2021 ku ka rezultuar një diferencë prej 

19,090 kg gazoil me pak se deklarimi per sasine e transferuar. Rezulton nje sasi firo e pajustifikuar 

mbi normën ligjore te lejuar ne sasine prej 11,288 kg e shprehur ne litra 15,254 litra me nje detyrim 

doganor të shmangur në vleren prej 1,327,098 leke.  

Si rezultat i veprimeve të kryera nga nënpunësit doganore të autorizuar pranë Sektorit Doganor Porto 

Romano në kundërshtim me shpjegimet dhe përcaktimet e në manualin praktik “Mbi Zbatimin 

Praktik për Evidentimin e Firove dhe Humbjeve Ligjore në Rregjimin e Magazinimit” dalë me 

shkresën nr. 4425 prot DPD date 24.02.2020 neni 4 “Diferenca ne sasitë e njohura ne mbërritje ne 

rregjimin e magazinimit”, neni 5 “Rregjistrimet”, neni 9 “Tepricat dhe Mangësitë ne mangësi”, neni 

10”Humbjet”, neni 13 “Format e zakonshme te trajtimit dhe manipulimit te mallrave si operacione te 

thjeshta ne nje rregjim magazinimi” pika 3,(a),(b),(c) dhe (d) dhe me shpjegimet dhe përcaktimet e 

pikës 1 te VKM-se nr. 434 datë 20.05.2015 “Për Përcaktimin e Normtivave për firot, humbjet, 

dëmtimet dhe skarcot gjatë prodhimit, magazinimit, transportit etj të njohura për qëllime fiskale”, 

percaktimeve te VKM nr.612 datë 05.09.2012 “Për Dispozitat e Ligjit Per Akcizat ne RSH” sipas 

Aneksit nr. 3 rezultojnë mos pagesa te detyrimeve doganore në shumën prej 1,327,098 leke veprime 

këto, jo në përputhje të kërkesave të nenit 250.1/a; 250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të KD.  

Nga ana e personelit përpunues doganor prane Sektorit Doganor Porto Romano pranë Autoritetit te 

Deges Doganore Durres për sa më sipër, duhej të ishte përpiluar procesverbal me shkrim për 

verifikimin e shkeljes doganore referuar nenit 273.3 të KD për rastet e praktikat doganore të 

pasqyruara në material ku është janë autorizuar sasitë e mallit per operacione transferimi në tejkalim 

të normave ligjore shoqëruar me sanksione respektive në shumën sa 1-fishi i detyrimeve doganore të 

papaguara në shumën prej 1,327,098 leke. 

♦. Në lidhje me Anijen “H” me port nisje ALIAGADA/TURQI me nr IMO 9800790 proceduar me 

Leje Shkarkimi me datë 15.11.2021 nga sektori doganor Porto Romano per sasine totale prej 

11,000,000 kg (AIR) gazoil sipas dokumentacionit shoqërues të mallit Bill of Loading dhe deklarues 

malli për hyrje në Zonën e Lirë Porto Romano shoqërinë AL-PETROL me nipt te rregjistruar pranë 

Autoritetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave me nr. B.  
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1- Konstatohet se rezulton e shkarkuar sasia prej 11,000.000 kg (AIR) ndërsa nga raporti ULLAGE I 

mbajtur nga shoqëria S rezulton nje sasi prej 11,019,405 kgMT AIR me VEF te Aplikuar duke 

rezultuar me nje sasi prej 19,405 kg me nje sasi prej 23,578 litra gasoil me nje detyrim doganor ne 

shumen prej 2,051,318 leke.  

Veprimet dhe mosveprimet e kryera nga shoqëria deklaruese e mallit “O.S.T” rr. Bresenden Place 

/London SË1E 5 DH me nipt nr. B te rregjistruar pranë Autoritetit të Drejtorisë së Përgjithshme të 

Doganave për mosrregjitrimin e sasisë prej 13,469 litra gasoil 10 PPM gjate procedurës doganore te 

depozitimit te deklaratës doganore te regjistrimit te mallit te ngarkuar ne anije te kryera ne 

kundërshtim me nenin 2 pika 4 (f), nenin 4 ”Diferencat ne sasitë e njohura ne mbërritje ne 

rregjistrimin e magazinimit” dhe nenin 9 “Mangësitë ne Inventarizim”  kanë sjellë si pasojë mos 

regjistrimin e sasisë prej 23,578 litra gasoil hyrje regjistrat e magazinës ku eshte shkarkuar malli 

gasoil brenda territorit të zonës se Lire Porto Romano me nje detyrim doganor te llogaritur te 

mbartur ne shumën 2,051,318 leke.  

Si rezultat i mosveprimeve të kryera nga nënpunësit doganore të autorizuar pranë Sektorit Doganor 

Porto Romano në kundërshtim me shpjegimet dhe përcaktimet e manualin praktik “Mbi Zbatimin 

Praktik për Evidentimin e Firove dhe Humbjeve Ligjore në Rregjimin e Magazinimit” dalë me 

shkresën nr. 4425 prot DPD date 24.02.2020 neni 4 “Diferenca ne sasitë e njohura ne mbërritje ne 

rregjimin e magazinimit”, neni 5 “Rregjistrimet”, neni 9 “Tepricat dhe Mangësitë ne mangësi”, neni 

10”Humbjet”, neni 13 “Format e zakonshme te trajtimit dhe manipulimit te mallrave si operacione te 

thjeshta ne nje rregjim magazinimi” pika 3,(a),(b),(c) dhe (d) nenit 8 ”Procedurat e Inventarizimit 

nga Autoritetet Doganore” nenin 2 pika 4 (f), si dhe nenin 648-2 “Aktivitete në Zone” nenin 648-4 

“Regjistrat ne Zone” dhe 648-5 “Hyrja e Mallrave Joshqiptare ne Zone” te VKM nr. 626 date 

18.09.2019 jane kryer veprime dhe mosveprime te cilat kanë sjellë si pasojë mos regjistrimin e sasisë 

prej 285,337 litra gasoil hyrje ne regjistrat e magazinës ku eshte shkarkuar malli gasoil brenda 

territorit të zonës se Lire Porto Romano me nje detyrim doganor te llogaritur te mbartur. 

Nga ana e personelit përpunues doganor prane Sektorit Doganor Porto Romano pranë Autoritetit te 

Deges Doganore Durres për sa më sipër, duhet kryer llogaritja dhe hedhja dhe regjistrimi pranë 

Sistemit Asicuda Ëord i sasise te llogaritur ne teprice trajtuar sa me sipër dhe duhej të përpilohet 

procesverbal me shkrim për verifikimin e shkeljes doganore referuar nenit 273.3 të KD 250.1/a; 

250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të KD për rastin e mesiperm ku ka rezultuar nje sasi malli karburant e 

paregjistruar ne regjistrat kontabël te Magazinave te Zonave te Lira brenda zonës se Lire Port 

Romano  

2-Konstatohet se gjatë procedurës së shkarkimit të mallrave nga anija drejt zonës se lire trajtuar sipas 

procesverbalit te mbajtur më datë 15.11.2021 nga personeli përpunues doganor, z. E. B është 

mbikëqyrë procesi i trasferimit të sasisë prej 13,375,513 litra nga anija “H” me port nisje 

ALIAGADA/TURQI drejt ambjenteve të ambjenteve të Magazinës Doganore MD-A40 me 

përfaqësues z. D. D sipas Praktikes Doganore IMP R nr R 17377 date 18.08.2021 ku ka rezultuar 

një diferencë prej 23,513 litra benzine me pak se deklarimi per sasine e transferuar. Rezulton nje sasi 

firo prej e pajustifikuar mbi normën ligjore te lejuar ne sasine prej 3,238 litra me nje detyrim doganor 

të shmangur në vleren prej 281,708 leke.  

Si rezultat veprimeve të kryera nga nënpunësit doganore të autorizuar pranë Sektorit Doganor Porto 

Romano në kundërshtim me shpjegimet dhe përcaktimet e në manualin praktik “Mbi Zbatimin 

Praktik për Evidentimin e Firove dhe Humbjeve Ligjore në Rregjimin e Magazinimit” dalë me 

shkresën nr. 4425 prot DPD date 24.02.2020 neni 4 “Diferenca ne sasitë e njohura ne mbërritje ne 

rregjimin e magazinimit”, neni 5 “Rregjistrimet”, neni 9 “Tepricat dhe Mangësitë ne mangësi”, neni 

10”Humbjet”, neni 13 “Format e zakonshme te trajtimit dhe manipulimit te mallrave si operacione te 

thjeshta ne nje rregjim magazinimi” pika 3,(a),(b),(c) dhe (d) dhe me shpjegimet dhe përcaktimet e 

pikës 1 te VKM-se nr. 434 datë 20.05.2015 “Për Përcaktimin e Normtivave për firot, humbjet, 
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dëmtimet dhe skarcot gjatë prodhimit, magazinimit, transportit etj të njohura për qëllime fiskale”, 

percaktimeve te VKM nr.612 datë 05.09.2012 “Për Dispozitat e Ligjit Per Akcizat ne RSH” sipas 

Aneksit nr. 3 rezultojnë mos pagesa te detyrimeve doganore në shumën prej 281,708 leke. veprime 

këto, jo në përputhje të kërkesave të nenit 250.1/a; 250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të KD.  

Nga ana e personelit përpunues doganor prane Sektorit Doganor Porto Romano pranë Autoritetit te 

Deges Doganore Durres për sa më sipër, duhej të ishte përpiluar procesverbal me shkrim për 

verifikimin e shkeljes doganore referuar nenit 273.3 të KD për rastet e praktikat doganore të 

pasqyruara në material ku është janë autorizuar sasitë e mallit per operacione transferimi në tejkalim 

të normave ligjore shoqëruar me sanksione respektive në shumën sa 1-fishi i detyrimeve doganore të 

papaguara në shumën prej 281,708 leke. 

♦. Në lidhje me Anijen “A. T” me port nisje HAIFA/IZRAEL me nr IMO 9558763 proceduar me 

Leje Shkarkimi me datë 10.09.2021 nga sektori doganor Porto Romano per sasine totale prej 

6,096,646 kg (AIR) gazoil sipas dokumentacionit shoqërues të mallit Bill of Loading dhe deklarues 

malli për hyrje në Zonën e Lirë Porto Romano shoqërinë O.S.T rr. Bresenden Place /London SË1E 5 

DH me nipt te rregjistruar pranë Autoritetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave me nr. B.  

Konstatohet se gjatë procedurës së shkarkimit të mallrave nga anija drejt zonës se lire trajtuar sipas 

procesverbalit te mbajtur më datë 15.11.2021 nga personeli përpunues doganor, z. E. B është 

mbikëqyrë procesi i trasferimit të sasisë prej 3,027,535 kg nga anija “A.T” me port nisje 

HAIFA/IZRAEL drejt ambjenteve të të ambjenteve të zonës së lirë Z-03 G. O me përfaqësues z.E. 

Sh sipas Praktikes Doganore IMP 9 nr R 12276 date 16.07.2021 ku ka rezultuar një diferencë prej 

22,256 kg gazoil me pak se deklarimi per sasine e transferuar. Rezulton nje sasi firo e pajustifikuar 

mbi normën ligjore te lejuar ne sasine prej 16,200 kg ose e shprehur ne litra ne sasine prej 21,891 

litra me nje detyrim doganor të shmangur në vleren prej 1,904,594 leke.  

Si rezultat veprimeve të kryera nga nënpunësit doganore të autorizuar pranë Sektorit Doganor Porto 

Romano në kundërshtim me shpjegimet dhe përcaktimet e në manualin praktik “Mbi Zbatimin 

Praktik për Evidentimin e Firove dhe Humbjeve Ligjore në Rregjimin e Magazinimit” dalë me 

shkresën nr. 4425 prot DPD date 24.02.2020 neni 4 “Diferenca ne sasitë e njohura ne mbërritje ne 

rregjimin e magazinimit”, neni 5 “Rregjistrimet”, neni 9 “Tepricat dhe Mangësitë ne mangësi”, neni 

10”Humbjet”, neni 13 “Format e zakonshme te trajtimit dhe manipulimit te mallrave si operacione te 

thjeshta ne nje rregjim magazinimi” pika 3,(a),(b),(c) dhe (d) dhe me shpjegimet dhe përcaktimet e 

pikës 1 te VKM-se nr. 434 datë 20.05.2015 “Për Përcaktimin e Normtivave për firot, humbjet, 

dëmtimet dhe skarcot gjatë prodhimit, magazinimit, transportit etj të njohura për qëllime fiskale”, 

percaktimeve te VKM nr.612 datë 05.09.2012 “Për Dispozitat e Ligjit Per Akcizat ne RSH” sipas 

Aneksit nr. 3 rezultojnë mos pagesa te detyrimeve doganore në shumën prej 1,904,594 leke veprime 

këto, jo në përputhje të kërkesave të nenit 250.1/a; 250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të KD. Nga ana e 

personelit përpunues doganor prane Sektorit Doganor Porto Romano pranë Autoritetit te Deges 

Doganore Durres për sa më sipër, duhej të ishte përpiluar procesverbal me shkrim për verifikimin e 

shkeljes doganore referuar nenit 273.3 të KD për rastet e praktikat doganore të pasqyruara në 

material ku është janë autorizuar sasitë e mallit per operacione transferimi në tejkalim të normave 

ligjore shoqëruar me sanksione respektive në shumën sa 1-fishi i detyrimeve doganore të papaguara 

në shumën prej 1,904,594 leke . 

♦. Në lidhje me Anijen “S” me port nisje SIDIKERIR EGJYPT me nr IMO 9444508 proceduar me 

Leje Shkarkimi me datë 04.08.2021 nga sektori doganor Porto Romano per sasine totale prej 

6,096,646 kg (AIR) gazoil sipas dokumentacionit shoqërues të mallit Bill of Loading dhe deklarues 

malli për hyrje në Zonën e Lirë Porto Romano shoqërinë O.S.T rr. Bresenden Place /London SË1E 5 

DH me nipt te rregjistruar pranë Autoritetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave me nr. B.  

1-Konstatohet se gjatë procedurës së shkarkimit të mallrave nga anija drejt zonës se lire trajtuar sipas 

procesverbalit te mbajtur më datë 04.08.2021 nga personeli përpunues doganor, z. E.B është 
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mbikëqyrë procesi i trasferimit të sasisë prej 19,402,560 kg nga anija “S” me port nisje SIDIKERIR 

EGJYPT drejt ambjenteve të ambjenteve të zonës së lirë Z-03 G.O me përfaqësues z.E. Sh 

Praktikes Doganore IMP 9 nr R 10105 date 10.08.2021 ku ka rezultuar një diferencë prej 59,441 kg 

gazoil me pak se deklarimi per sasine e transferuar. Rezulton nje sasi firo prej e pajustifikuar mbi 

normat ligjore te lejuara ne sasine prej 20635 kg ose e shprehur ne litra ne sasine prej 25,703 litra me 

nje detyrim doganor të shmangur në vleren prej 2,181,435 leke.  

2-Konstatohet se gjatë procedurës së shkarkimit të mallrave nga anija drejt zonës se lire trajtuar sipas 

procesverbalit te mbajtur më datë 04.08.2021 nga personeli përpunues doganor, z. E. B është 

mbikëqyrë procesi i trasferimit të sasisë prej 6,230,383 litra kg nga anija Anijen “S” me port nisje 

SIDIKERIR EGJYPT drejt ambjenteve të të ambjenteve të zonës së lirë Z-06 E me përfaqësues z.O. 

K sipas Praktikes Doganore IMP 9 nr R 10131 date 10.08.2021 ku ka rezultuar një diferencë prej 

16000 litra gazoil me pak se deklarimi per sasine e transferuar. Rezulton nje sasi firo prej e 

pajustifikuar mbi normat ligjore te lejuara ne sasine prej 3539 litra me nje detyrim doganor të 

shmangur në vleren prej 307,913 leke.  

Si rezultat veprimeve të kryera nga nënpunësit doganore të autorizuar pranë Sektorit Doganor Porto 

Romano në kundërshtim me shpjegimet dhe përcaktimet e në manualin praktik “Mbi Zbatimin 

Praktik për Evidentimin e Firove dhe Humbjeve Ligjore në Rregjimin e Magazinimit” dalë me 

shkresën nr. 4425 prot DPD date 24.02.2020 neni 4 “Diferenca ne sasitë e njohura ne mbërritje ne 

rregjimin e magazinimit”, neni 5 “Rregjistrimet”, neni 9 “Tepricat dhe Mangësitë ne mangësi”, neni 

10”Humbjet”, neni 13 “Format e zakonshme te trajtimit dhe manipulimit te mallrave si operacione te 

thjeshta ne nje rregjim magazinimi” pika 3,(a),(b),(c) dhe (d) dhe me shpjegimet dhe përcaktimet e 

pikës 1 te VKM-se nr. 434 datë 20.05.2015 “Për Përcaktimin e Normtivave për firot, humbjet, 

dëmtimet dhe skarcot gjatë prodhimit, magazinimit, transportit etj të njohura për qëllime fiskale”, 

percaktimeve te VKM nr.612 datë 05.09.2012 “Për Dispozitat e Ligjit Per Akcizat ne RSH” sipas 

Aneksit nr. 3 rezultojnë mospagesa te detyrimeve doganore në shumën prej 2,489,348 leke . 

.veprime këto,jo në përputhje të kërkesave të nenit 250.1/a; 250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të KD. Nga 

ana e personelit përpunues doganor prane Sektorit Doganor Porto Romano pranë Autoritetit te 

Deges Doganore Durres për sa më sipër, duhej të ishte përpiluar procesverbal me shkrim për 

verifikimin e shkeljes doganore referuar nenit 273.3 të KD për rastet e praktikat doganore të 

pasqyruara në material ku është janë autorizuar sasitë e mallit per operacione transferimi në tejkalim 

të normave ligjore shoqëruar me sanksione respektive në shumën sa 1-fishi i detyrimeve doganore të 

papaguara në shumën prej 2,489,348 leke . 

♦. Në lidhje me Anijen “F” me port nisje SAROCH/ITALY me nr IMO 9381500 proceduar me Leje 

Shkarkimi me datë 20.10.2021 nga sektori doganor Porto Romano per sasine totale prej 30.423.578 

kg (AIR) gazoil sipas dokumentacionit shoqërues të mallit Bill of Loading dhe deklarues malli për 

hyrje në Zonën e Lirë Porto Romano shoqërinë O.S.T rr. Bresenden Place /London SË1E 5 DH me 

nipt te rregjistruar pranë Autoritetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave me nr. B.  

1-Konstatohet se gjatë procedurës së shkarkimit të mallrave nga anija drejt zonës se lire trajtuar sipas 

procesverbalit te mbajtur më datë 22.10.2021 nga personeli përpunues doganor, z. A. K dhe z.F. H 

është mbikëqyrë procesi i trasferimit të sasisë prej 9,956,624 kg nga anija “F” me port nisje 

SAROCH/ITALY drejt ambjenteve të të ambjenteve të zonës së lirë Z-03 te shoqërisë “G.O” me 

përfaqësues z. E.Sh sipas Praktikes Doganore IMP 9 nr R 14153 date 25.08.2021 ku ka rezultuar 

një diferencë prej 91795 kg gazoil me pak se deklarimi per sasine e transferuar. Rezulton nje sasi firo 

pe pajustifikuar ne sasine prej 71,881 kg gasoil ose sasia prej 86,960 litra me nje detyrim doganor të 

shmangur në vleren prej 7,565,848 leke . 

2-Konstatohet se gjatë procedurës së shkarkimit të mallrave nga anija drejt zonës se lire trajtuar sipas 

procesverbalit te mbajtur më datë 22.10.2021 nga personeli përpunues doganor, z. A. K është 

mbikëqyrë procesi i trasferimit të sasisë prej 4,796,094 kg nga anija “F” me port nisje 
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SAROCH/ITALY drejt ambjenteve të ambjenteve të zonës së lirë Z-05 E me përfaqësues z.O.K ku 

ka rezultuar një diferencë prej 18812 kg gazoil me pak se deklarimi per sasine e transferuar. 

Rezulton nje sasi firo pe pajustifikuar ne sasine prej 9,219 kg gasoil ose sasia prej 11,243 litra me nje 

detyrim doganor të shmangur në vleren prej 978,199 leke.  

Si rezultat veprimeve të kryera nga nënpunësit doganore të autorizuar pranë Sektorit Doganor Porto 

Romano në kundërshtim me shpjegimet dhe përcaktimet e në manualin praktik “Mbi Zbatimin 

Praktik për Evidentimin e Firove dhe Humbjeve Ligjore në Rregjimin e Magazinimit” dalë me 

shkresën nr. 4425 prot DPD date 24.02.2020 neni 4 “Diferenca ne sasitë e njohura ne mbërritje ne 

rregjimin e magazinimit”, neni 5 “Rregjistrimet”, neni 9 “Tepricat dhe Mangësitë ne mangësi”, neni 

10”Humbjet”, neni 13 “Format e zakonshme te trajtimit dhe manipulimit te mallrave si operacione te 

thjeshta ne nje rregjim magazinimi” pika 3,(a),(b),(c) dhe (d) dhe me shpjegimet dhe përcaktimet e 

pikës 1 te VKM-se nr. 434 datë 20.05.2015 “Për Përcaktimin e Normtivave për firot, humbjet, 

dëmtimet dhe skarcot gjatë prodhimit, magazinimit, transportit etj të njohura për qëllime fiskale”, 

percaktimeve te VKM nr.612 datë 05.09.2012 “Për Dispozitat e Ligjit Per Akcizat ne RSH” sipas 

Aneksit nr. 3 rezultojnë mospagesa te detyrimeve doganore në shumën prej 8,544,047 leke veprime 

këto,jo në përputhje të kërkesave të nenit 250.1/a; 250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të KD. Nga ana e 

personelit përpunues doganor prane Sektorit Doganor Porto Romano pranë Autoritetit te Deges 

Doganore Durres për sa më sipër, duhej të ishte përpiluar procesverbal me shkrim për verifikimin e 

shkeljes doganore referuar nenit 273.3 të KD për rastet e praktikat doganore të pasqyruara në 

material ku është janë autorizuar sasitë e mallit per operacione transferimi në tejkalim të normave 

ligjore shoqëruar me sanksione respektive në shumën sa 1-fishi i detyrimeve doganore të papaguara 

në shumën prej 8,544,047 leke.  

♦. Në lidhje me Anijen “M.T. K.A” me port nisje Sidi/KERIR EGJYPT me nr IMO 9314870 

proceduar me Leje Shkarkimi me datë 06.11.2021 nga sektori doganor Porto Romano per sasine 

totale prej 28,509,712 kg (AIR) gazoil sipas dokumentacionit shoqërues të mallit Bill of Loading dhe 

deklarues malli për hyrje në Zonën e Lirë Porto Romano shoqërinë O.S.T rr. Bresenden Place 

/London SË1E 5 DH me nipt te rregjistruar pranë Autoritetit të Drejtorisë së Përgjithshme të 

Doganave me nr. B.  

1-Konstatohet se gjatë procedurës së shkarkimit të mallrave nga anija drejt zonës se lire trajtuar sipas 

procesverbalit te mbajtur më datë 10.11.2021 nga personeli përpunues doganor, z. E. B është 

mbikëqyrë procesi i trasferimit të sasisë prej 12,492,299 kg nga anija “M.T.K.A” me port nisje 

Sidi/KERIR EGJYPT drejt ambjenteve të zonës së lirë Z-03 G. O me përfaqësues z.E. Sh sipas 

Praktikes Doganore IMP 9 nr R 15225 date 13.11.2021 ku ka rezultuar një diferencë prej 38,144 kg 

gazoil me pak se deklarimi per sasine e transferuar. Rezulton nje sasi firo pa pajustifikuar mbi firot 

ligjore te lejuara ne sasine prej 13158 kg gasoil ose sasia prej 16,046 litra me nje detyrim doganor të 

shmangur në vleren prej 1,396,032 leke . 

2-Konstatohet se gjatë procedurës së shkarkimit të mallrave nga anija drejt zonës se lire trajtuar sipas 

procesverbalit te mbajtur më datë 09.11.2021 nga personeli përpunues doganor, z. E. B është 

mbikëqyrë procesi i trasferimit të sasisë prej 3,085,419 kg nga anija “M.T. K. A” me port nisje 

Sidi/KERIR EGJYPT drejt ambjenteve të ambjenteve të zonës së lirë Z-05 E me përfaqësues z.O. 

K  sipas Praktikes Doganore IMP 9 nr R 151940 date 16.11.2021 ku ka rezultuar një diferencë prej 

18770 litra gazoil me pak se deklarimi per sasine e transferuar. Rezulton nje sasi firo pa pajustifikuar 

mbi normat ligjore te lejuara ne sasine prej 12,599 litra me nje detyrim doganor të shmangur në 

vleren prej 1,096,127 leke . 

Si rezultat veprimeve të kryera nga nënpunësit doganore të autorizuar pranë Sektorit Doganor Porto 

Romano në kundërshtim me shpjegimet dhe përcaktimet e në manualin praktik “Mbi Zbatimin 

Praktik për Evidentimin e Firove dhe Humbjeve Ligjore në Rregjimin e Magazinimit” dalë me 

shkresën nr. 4425 prot DPD date 24.02.2020 neni 4 “Diferenca ne sasitë e njohura ne mbërritje ne 
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rregjimin e magazinimit”, neni 5 “Rregjistrimet”, neni 9 “Tepricat dhe Mangësitë ne mangësi”, neni 

10”Humbjet”, neni 13 “Format e zakonshme te trajtimit dhe manipulimit te mallrave si operacione te 

thjeshta ne nje rregjim magazinimi” pika 3,(a),(b),(c) dhe (d) dhe me shpjegimet dhe përcaktimet e 

pikës 1 te VKM-se nr. 434 datë 20.05.2015 “Për Përcaktimin e Normtivave për firot, humbjet, 

dëmtimet dhe skarcot gjatë prodhimit, magazinimit, transportit etj të njohura për qëllime fiskale”, 

percaktimeve te VKM nr.612 datë 05.09.2012 “Për Dispozitat e Ligjit Per Akcizat ne RSH” sipas 

Aneksit nr. 3 rezultojnë mospagesa te detyrimeve doganore në shumën prej 2,492,159 leke  veprime 

këto,jo në përputhje të kërkesave të nenit 250.1/a; 250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të KD. Nga ana e 

personelit përpunues doganor prane Sektorit Doganor Porto Romano pranë Autoritetit te Deges 

Doganore Durres për sa më sipër, duhej të ishte përpiluar procesverbal me shkrim për verifikimin e 

shkeljes doganore referuar nenit 273.3 të KD për rastet e praktikat doganore të pasqyruara në 

material ku është janë autorizuar sasitë e mallit per operacione transferimi në tejkalim të normave 

ligjore shoqëruar me sanksione respektive në shumën sa 1-fishi i detyrimeve doganore të papaguara 

në shumën prej 2,492,159 leke.  

♦. Në lidhje me Anijen “L. M” me port nisje Arabi Saudite proceduar me leje Shkarkimi me datë 

31.01.2021 nga sektori doganor Porto Romano per sasine totale prej 27,930,427 MT (AIR) sipas 

dokumentacionit shoqërues të mallit Bill of Loading nr.00416/2021 dhe deklarues malli për hyrje në 

Zonën e Lirë Porto Romano shoqërinë O.S.T rr. Bresenden Place /London SË1E 5 DH me nipt te 

rregjistruar pranë Autoritetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave me nr. B. 

Densiteti 0.820 litër/kg 

Leter protesta -91,168 ton (matja ULLAGE ne nisje 28,021,595 Ton) 

Konstatohet se dokumenti Ullage Report Arrival i përpiluar pranë portit të mbërritjes MBP Port 

Albania me datën 30/01/2021 konstaton sasinë prej 27,984,126 MTS (AIR) pas (VEF Applied) ne 

sasine prej 23,035 kg 

Konstatohet se drejt zonave te lira Z03 dhe Z05 eshte shkarkuar sasia totale prej 27,897,453 MTS 

AIR përfshire edhe firot respektive nen masën 2/1000 te deklaruara per keto dy shkarkime brenda 

normës se lejuar: 

Konstatohet një diferencë prej 33,478 MTS (AIR) Gazoil 10 ppm me pak se deklarimi i bërë ne 

Lejen për Shkarkim ne sasine prej 27,897,453 MTS AIR ne krahasim me sasine e deklaruar nga 

Manifesti i Anijes dhe dokumenti Bill Of Loading ne nivelin prej 27,930,931 MTS AIR  

Në përfundim : 

1-Konstatohet një diferencë prej 82,673 MTS (AIR) ose 100,820 litra gasoil Gazoil 10 ppm me pak 

se deklarimi i bërë ne lejen për shkarkim ne sasine prej 27,897,453 MTS AIR ne krahasim me sasine 

e nxjerre nga Raporti Ullage ne nivelin prej 27,984,126 MTS AIR i paregjistruar ne Zonën e Lire 

Porto Romano. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme të kryera nga shoqëria deklaruese “O.S.T” rr. Bresenden 

Place /London SË1E 5 DH me nipt te rregjistruar pranë Autoritetit të Drejtorisë së Përgjithshme të 

Doganave me nr. B për mos deklarimin e sasisë prej 82,673 kg gasoil 10 PPM brenda Territorit të 

zonës se Lire Porto Romano kanë sjellë si pasoje mos regjistrimin e sasise prej 100,820 litra gasoil 

prane territorit te zonës se Lire Porto Romano me nje detyrim doganor  te mbartur ne shumen 

8,771,403 leke. 

Veprimet dhe mosveprimet e kryera nga shoqëria deklaruese e mallit “O.S.T” rr. Bresenden Place 

/London SË1E 5 DH me nipt nr. B te rregjistruar pranë Autoritetit të Drejtorisë së Përgjithshme të 

Doganave për mosrregjitrimin e sasisë prej 100,820 litra gasoil 10 PPM gjate procedurës doganore 

te depozitimit te deklaratës doganore te regjistrimit te mallit te ngarkuar ne anije te kryera ne 

kundërshtim me nenin 2 pika 4 (f), nenin 4 ”Diferencat ne sasitë e njohura ne mbërritje ne 

rregjistrimin e magazinimit” dhe nenin 9 “Mangësitë ne Inventarizim”  kanë sjellë si pasojë mos 

regjistrimin e sasisë prej 100,820 litra gasoil hyrje regjistrat e magazinës ku eshte shkarkuar malli 



176 

 

 

gasoil brenda territorit të zonës se Lire Porto Romano me nje detyrim doganor te llogaritur te 

mbartur ne shumën 8,771,403 leke.  

Si rezultat i mosveprimeve të kryera nga nënpunësit doganore të autorizuar pranë Sektorit Doganor 

Porto Romano në kundërshtim me shpjegimet dhe përcaktimet e manualin praktik “Mbi Zbatimin 

Praktik për Evidentimin e Firove dhe Humbjeve Ligjore në Rregjimin e Magazinimit” dalë me 

shkresën nr. 4425 prot DPD date 24.02.2020 neni 4 “Diferenca ne sasitë e njohura ne mbërritje ne 

rregjimin e magazinimit”, neni 5 “Rregjistrimet”, neni 9 “Tepricat dhe Mangësitë ne mangësi”, neni 

10”Humbjet”, neni 13 “Format e zakonshme te trajtimit dhe manipulimit te mallrave si operacione te 

thjeshta ne nje rregjim magazinimi” pika 3,(a),(b),(c) dhe (d) nenit 8 ”Procedurat e Inventarizimit 

nga Autoritetet Doganore” nenin 2 pika 4 (f), si dhe nenin 648-2 “Aktivitete në Zone” nenin 648-4 

“Regjistrat ne Zone” dhe 648-5 “Hyrja e Mallrave Joshqiptare ne Zone” te VKM nr. 626 date 

18.09.2019 jane kryer veprime dhe mosveprime te cilat kanë sjellë si pasojë mos regjistrimin e sasisë 

prej 100,820 litra gasoil hyrje ne regjistrat e magazinës ku eshte shkarkuar malli gasoil brenda 

territorit të zonës se Lire Porto Romano me nje detyrim doganor te llogaritur te mbartur. 

Nga ana e personelit përpunues doganor prane Sektorit Doganor Porto Romano pranë Autoritetit te 

Deges Doganore Durres për sa më sipër, nuk eshte kryer llogaritja ,hedhja dhe regjistrimi pranë 

Sistemit Asicuda Ëord i sasise te llogaritur ne teprice trajtuar sa me sipër dhe duhej të ishte përpiluar 

procesverbal me shkrim për verifikimin e shkeljes doganore referuar nenit 273.3 të KD 250.1/a; 

250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të KD për rastin e mesiperm ku ka rezultuar nje sasi malli karburant e 

paregjistruar ne regjistrat kontabël te Magazinave te Zonave te Lira brenda zonës se Lire Port 

Romano. 

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore dhe nënligjore të bëra në: 

1- Neni 256 dhe 251, pika 1, gërma “b” te ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i 

Republikës së Shqipërisë”, neni 256 dhe 251, pika 1, gërma “b”; 

2- Pikës 1 te VKM-se nr. 434 datë 20.05.2015 “Për Përcaktimin e Normtivave për firot, humbjet, 

dëmtimet dhe skarcot gjatë prodhimit, magazinimit, transportit etj të njohura për qëllime fiskale”, 

3. Shpjegimet e aneksit nr.3 të VKM nr.612 datë 05.09.2012 “Për Dispozitat e Ligjit Per Akcizat ne 

RSH”  

4- Pika 3,(a),(b),(c) dhe (d) dhe neni 4,5, 9,10 dhe 13 te Manualit praktik “Mbi Zbatimin Praktik për 

Evidentimin e Firove dhe Humbjeve Ligjore në Rregjimin e Magazinimit” dalë me shkresën nr. 4425 

prot DPD date 24.02.2020. 

Vlera prej 88,600,197 lekë e cila përfaqëson rillogaritje detyrimi doganor të munguar shoqëruar me 

sanksion doganor, do të konsiderohet e ardhur doganore e munguar. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

1- z. A. Z me detyrë përgjegjës i Sektorit të Doganor Porto Romano 

2- z. V. M me detyrë përgjegjës turni i Sektorit të Doganor Porto Romano  

3- z. I. M  me detyrë pergjegjes i Sektorit të Doganor Porto Romano  

4- z. V. P me detyrë ish doganier i Sektorit të Doganor Porto Romano  

5- z. E.B me detyrë doganier i Sektorit të Doganor Porto Romano 

6- z. F. H  me detyrë doganier i Sektorit të Doganor Porto Romano 

7- z. A.K  me detyrë doganier i Sektorit të Doganor Porto Romano 

8- z. F. H me detyrë doganier i Sektorit të Doganor Porto Romano 

9- z. B. D me detyrë ish doganier i Sektorit të Doganor Porto Romano  

10- z. M. F me detyrë doganier i Sektorit të Doganor Porto Romano 

Në përfundim të gjetjeve dhe konstatimeve të mësipërme nga ana e grupit auditues u hartua edhe 

ky akt konstatimi në prani të përfaqësuesve të grupit auditues dhe personave përgjegjës të trajtuar 

në këtë material. 
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Titulli i  

Gjetjes  

Auditimi i dokumentacionit të praktikave doganore gjatë veprimtarisë 

doganore në Zonën e Lirë Porto Romani e cila ushtron veprimtari 

sipas VKM nr. 439 datë 11.07.2019, Rregullores së Zonës së Lirë 

sipas shkresës nr. 2004/1 Prot datë 06.04.2020 dhe Ligjit nr. 

102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së 

Shqipërisë”. 

Situata: 

 

 

 

Nga auditimi i dokumentacionit të procedurave doganore të 

subjekteve që operojnë në zonën e Lirë Porto Romano u konstatuan 

veprimeve në kundërshtim me shpjegimet dhe përcaktimet e në 

manualit praktik nxjerrë sipas shkresës nr. 4425 prot DPD datë 

24.02.2020 të Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave, duke autorizuar 

njohjen e firove të lejuara në procedura të thjeshta të transferimit të 

mallit, përtej përcaktimeve dhe normativave të lejuara sipas 

legjislacionit në fuqi. Gjithashtu u klasifikuan edhe detyrime 

doganore bazuar në përcaktimet e pikës 1, 2 dhe 3 të nenit 47 

“Kontrolli Aposteriori” për detyrime doganore që lindin si pasojë e 

daljes së një informacioni të ri doganor, në lidhje me ndryshime të 

densitetit të karburantit me efekte pozitive në volumin e litrave të pa 

regjistruar në zonën e lirë Porto Romano, në momentin pas ardhjes së 

rezultateve të dala nga Certifikatat e nxjerra nga Laboratori Kimik 

Doganor, në lidhje me analizat e kryera gjatë procedurës së 

mostrimit, në momentin e shkarkimit të anijeve ne zonën e lirë Porto 

Romano, si dhe detyrime doganore për sasi malli karburant që ka 

rezultuar në tepricë pas matjeve ligjore nga shoqëritë e autorizuara 

me statusin “Survejore” ose pas matjeve te shprehura në "Raport 

Ullage" në momentin e matjes para fillimit të shkarkimit ose pas 

hyrjes ne Depot Respektive te njohura ligjërisht nga Drejtori i 

Përgjithshëm i Doganave ne Zonën e Lirë Porto Romano,   duke 

shkaktuar të ardhura të munguara në shumën 88,600,197 lekë 

(penalitet dhe detyrim doganor akcize). 

Kriteri : 

 

Përcaktimet ligjore të manualit praktik “Mbi zbatimin praktik për 

evidentimin e firove dhe humbjeve ligjore në rregjimin e 

magazinimit” dalë me shkresën nr. 4425 prot DPD date 24.02.2020 

,përcaktimet e pikës 1 te VKM-se nr. 434 datë 20.05.2015 “Për 

Përcaktimin e Normtivave për firot, humbjet, dëmtimet dhe skarcot 

gjatë prodhimit, magazinimit, transportit etj të njohura për qëllime 

fiskale”, percaktimeve dhe kufizimeve sasiore të përcaktuara në 

Aneksin nr. 3 të VKM nr. 612 datë 05.09.2012 “Për Dispozitat e 

Ligjit Per Akcizat ne RSH”. 

Ndikimi/Efekti Konstatohen procedura doganore të cilat janë kryer në mos 

përmbushje të legjislacionit doganor në fuqi me efekte negative në të 

ardhurat e Buxhetit të Shtetit në shumën 88,600,197 lekë. 

Rëndësia I Lartë 

Rekomandimi Dega Doganore Durrës në bashkëpunim me Drejtorinë e 

Përgjithshme të Doganave të ndjekë të gjitha rrugët për nxjerrjen e 

vendimeve administrative, kontabilizimin dhe arkëtimin e detyrimeve 

doganore në shumën 88,600,197 lekë për periudhën 01.12.2021 deri 

në datën 31.12.2018 për rillogaritje të pagesave të detyrimeve 



178 

 

 

doganore në procedurat e regjistrimit të mallit në Zonën e Lirë Porto 

Romano dhe në procedurat e deklarimit doganor  IMP 9 (Firo te 

thjeshta) për të cilat nuk është vepruar në përputhje të procedurave 

për  evidentimin e firove, skarcove dhe humbjeve ligjore në regjimin 

e magazinimit dhe përcaktimit të tyre gjatë  prodhimit, magazinimit, 

transportit etj. 

 

 

Me shkresën nr. 615/47 prot Dega Doganore Durres date 08.07.2022 konstatohet se pretendimi i 

subjektit auditues sektori doganor dhe konkretisht z A.Z, V.M, I.M, E.B, F.H, V.P, A.K, B.D dhe M.F 

trajtuar edhe me pare ne fazën e observacioneve te Projekt Raportit te Auditimit nuk merret ne 

konsideratë nga grupi auditues dhe nuk reflektohet ne Raportin e Auditimit. 

Pretendimi i subjektit  

Nga subjekti auditues argumentohet se firot e transferimit  nga anija ne depo magazinimi nuk 

qëndrojnë dhe se firot e transferimit dhe firot e transportit detar janë firo te përbashkëta dhe nuk 

pranojnë faktin qe firot duhet te kalkulohen sipas cdo rruge trasferimi malli drejt cdo depoje 

respektive por te kalkulohen ne total per gjithë ngarkesën e anijes 

Gjithashtu paraqesin edhe argumenta te procesit (striping) pra nje sasi qe mbetet ne anije qe nuk 

perthithet gjate procesit te shkarkimit si dhe procesi i mbetjes se mallit karburant ne tuba gjate 

procesit te transferimit, transferimi i karburantit ne disa Depo dhe Zona te Lira, si dhe transferime 

me ndalim te përafërt si procese qe quhen “ship stop”. 

Pretendohet per nje gabim material te llojit te mallit benzine ne anijen H. A nderkohe qe anija ka 

importuar vetëm llojin e karburantit nafte. 

Ne lidhje me tabelat e trajtuara ne observacion ku janë renditur 18 tabela te importeve te anijeve 

nga subjekti auditues pretendohet se referuar pikës 11 te Autorizimeve te Zonave te Lira Shkalles se 

Humbje Firove sipas VKM 434 date 20.05.2015  dhe përcaktimeve te aneksit 3 Humbje dhe Firo 

subjekti pretendon se diferencat e konstatuara janë brenda normës se firove ligjore fakt i cili nuk 

qëndron pasi nga grupi auditues eshte kryer nje analize e sakte dhe e detajuar e cdo lëvizje 

transferimi malli nga anija deri ne cdo depo magazinimi respektive duke marre ne konsiderate 

detyrimin ligjor te shprehur ne përcaktimet e manualit nr 4425 prot DPD date 24.02.2020. 

Konstatohet se gjate seancës ballafaquese përgjegjësi i sektorit doganor Porto Romano z. A. Z 

theksoi se VKM –ja nr. 434 nuk gjen zbatim ne përllogaritjen e firove gjate procesit te magazinimit 

te mallit  ne Zonën e Lire Porto Romano ndërkohe qe ne gjithë materialin observues i referohet 

legjislacionit te fushës dhe ne mënyre specifike VKM nr. 434 date 20.05.2015 . 

Gjithashtu ne Autorizimet e lëshuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave dhe Drejtori i 

Përgjithshëm i Doganave për “Ushtrimin e Aktivitetit ne Zonën e Lire Porto Romano” përcaktohet si 

shkalle firo ne Kutinë 11 niveli firo dhe humbje bazuar ne shpjegimet dhe vetëm firot e përcaktuara 

sipas shpjegimeve te  VKM nr. 434 date  20.05.2015. 

 

 

♦ Në zbatim të pikës 4.5 “Zona e Lire Porto Romano” të programit të auditimit “Nr. 16/1 

Prot, datë 14.01.2022”, për periudhën objekt auditimi në lidhje me këtë çështje u mbajt Akt 

Konstatimi nr. 4, datë 06.05.2022 me gjetje dhe konstatime sa me poshte vijon : 

 

Nga auditimi i procedurave të mostrimit dhe administrimit të rezultateve të analizave laboratorike 

lidhur me kërkesat e Udhëzimit të Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave, “Mbi procedurat e 

mostrimit transportit, ruajtjes së mostrave, administrimit të rezultateve të analizave laboratorike”, u 

konstatuan problematika si në vijim. 
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- Nuk ka regjistër të mostrimit për Laboratorin Doganor, i cili është i nevojshëm që dogana pa 

vështirësi në çdo moment të jetë në gjendje të identifikojë e të japë përgjigje për statusin e çdo 

mostre të marrë si dhe mbi destinacionin e tyre në varësi të përgjigjes së marrë nga Laboratori 

Doganor. Nga dokumentacioni bashkëngjitur praktikave të mostrimit rezulton se “procesverbali 

marrje mostre”, Aneksi 4, nuk është plotësuar me të dhënat e deklaruesit/ përfaqësuesit të tij, por 

vetëm me të dhënat dhe nënshkrimin e mostruesit. Mungesa e nënshkrimit të deklaruesit 

/përfaqësuesit të tij përmban riskun e kontestimit të përkatësisë së mostrës nga artikulli i importuar 

nga subjekti. Konkretisht anijet: G datë ankorimi 14.08.2021; G datë ankorimi 10.09.2021; B datë 

ankorimi 21.08.2021; H.A datë ankorimi 15.11.2021. 

Mostrat duhet të dërgohen në Drejtorinë e Laboratorit Doganor të shoqëruar me dokumentacionin 

përkatës, konkretisht: kërkesë për klasifikim tarifor të mostrës (Aneksi 5), proces verbal marrje 

mostre (Aneksi 4), etiketë mostrimi (Aneksi 3), formulari i të marrjes së mostrës (formulari sipas 

Aneksit 6), certifikatën e cilësisë së mallit të lëshuar nga vendi eksportues. Plotësimi i këtyre të 

dhënave ka rëndësi për të rritur sigurinë e garantuar se nuk ka ndryshime në kodin tarifor të 

deklaruar nga operatori ekonomik. 

Për plotësimin e kërkesave të mësipërme mban përgjegjësi doganieri E. B.  

- Nga verifikimi i administrimit të përgjigjeve të Drejtorisë së Laboratorit Doganor janë konstatuar 

vonesa në kthimin e përgjigjeve, në kundërshtim me afatin kohor të përcaktuar në pikën IV.2 të 

Rregullores së Brendshme të Drejtorisë së Laboratorit Doganor. Referuar rezultateve konstatohet se 

ka përputhje të klasifikimit tarifor. 

- Kryetari i Degës Doganore Durrës informohet rregullisht mbi rezultatet e analizave te Drejtorisë së 

Laboratorit Doganor, por nuk rezulton se këto përgjigje ti jenë njoftuar e dokumentuar zyrtarisht 

subjektit ose përfaqësuesit të tij, në kundërshtim me pikën 6.2 të Udhëzimi të Drejtorit të 

Përgjithshëm të Doganave, “Mbi procedurat e mostrimit transportit, ruajtjes së mostrave, 

administrimit të rezultateve të analizave laboratorike”, si dhe në shkresën nr. 897, prot., datë 

15.01.2018, ku parashikohet “Certifikata e Verifikimit të Llojit të Mallit dhe Klasifikimit Tarifor, 

përgatitet në tre kopje origjinale të cilat shpërndahen si më poshtë: Certifikata tjetër origjinale me 

konkludimin e nxjerrë nga Laboratori Doganor, menjëherë pas tërheqjes nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Doganave, degët doganore duhet ta dorëzojnë menjëherë subjektit ose përfaqësuesit 

të tij ligjor”. Për këtë mban përgjegjësi Kryetari i DDD B. K, dhe A.Z, me detyrë Përgjegjës i 

Sektorit të Porto Romanos. 

- Nuk ka funksionuar sistemi i mostrimit, transportimit, ruajtjes dhe administrimit të mostrave, në 

kundërshtim me Udhëzimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave, “Mbi procedurat e mostrimit 

transportit, ruajtjes se mostrave, administrimit te rezultateve te analizave laboratorike”, dhe shkresën 

nr. 897, prot., datë 15.01.2018, në drejtim të plotësimit të dokumentacionit të proces vebal marrje 

mostre me të dhënat e deklaruesit/përfaqësuesit të tij e nënshkrimin, mbajtjes e regjistrit të 

magazinimit e lëvizjes së mostrave, reagimit ndaj përgjigjes së laboratorit doganor dhe njoftimit të 

tyre operatoreve ekonomike. Ky sistem nuk ka funksionuar si dhe nuk ka marrë në konsideratë 

mospërputhjet e vërejtura dhe të bera present të disa parametrave të përgjigjeve të analizave të 

Drejtorisë së Laboratorit Doganor kundrejt analizave të ISHTI-t. 

- Nuk është kryer inventari fizik i mallrave çdo 6 muaj në kundërshtim me nenin 14.4/d 

“Administrimi i mallrave në zonën e lirë” të Rregullores mbi zonat e lira, me nr. 2004/1, datë 

06.04.2020, ku citohet: “Kryen inventarin fizik të mallrave çdo 6 muaj dhe i raporton të dhënat në 

regjistrin elektronik të doganës mbikëqyrëse dhe administratorit të zonës”. Për këtë mban 

përgjegjësi A. Z, me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Porto Romanos. 

Dega Doganore Durrës duhet t’u njoftojë subjekteve rezultatet e analizimit të mostrave edhe kur ato 

nuk kanë ndryshime në klasifikimin tarifor ose kur ndryshimi në klasifikimin doganor nuk ka patur 

efekte financiare. Dega Doganore Durrës duhet tu njoftojë subjekteve “Certifikatën e Verifikimit të 
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Llojit të Mallit dhe Klasifikimit Tarifor” cilado qoftë përgjigja e analizimit, me apo pa ndryshim në 

klasifikimin doganor, me apo pa efekte financiare, bazuar në edhe në Rregulloren e Brendshme të 

Degëve Doganore miratuar me Urdhrin nr. 146, datë 07.05.2018 të Ministrit të Financave dhe 

Ekonomisë.  

 

Titulli i gjetjes: Mangësi në procesin e marrjes së mostrës dhe mos kryerja e inventariizmit 

Situata: Nga auditimi u konstatua se nuk është kryer inventari fizik i mallrave çdo 6 muaj 

në kundërshtim me nenin 14.4/d “Administrimi i mallrave në zonën e lirë” të 

Rregullores mbi zonat e lira, me nr. 2004/1, datë 06.04.2020, ku citohet: “Kryen 

inventarin fizik të mallrave çdo 6 muaj dhe i raporton të dhënat në regjistrin 

elektronik të doganës mbikëqyrëse dhe administratorit të zonës”. Për këtë mban 

përgjegjësi Artor Zyriqi, me detyrë Përgjegjës i Sektorit të Porto Romanos. 

Gjithashtu, nga auditimi i dokumentacionit bashkëngjitur praktikave të mostrimit 

rezultojnë mangësitë: 

- “procesverbali marrje mostre”, Aneksi 4, nuk është plotësuar me të dhënat e 

deklaruesit/ përfaqësuesit të tij, por vetëm me të dhënat dhe nënshkrimin e 

mostruesit, në kundërshtim me Udhëzimin e Drejtorit të Përgjithshëm të 

Doganave, “Mbi procedurat e mostrimit transportit, ruajtjes së mostrave, 

administrimit të rezultateve të analizave laboratorike”, çka përmban riskun e 

kontestimit të përkatësisë së mostrës për artikullin e importuar nga subjekti. 

Konkretisht anijet: G datë ankorimi 14.08.2021; G datë ankorimi 10.09.2021; B 

datë ankorimi 21.08.2021; H.A datë ankorimi 15.11.2021; 

- vonesa në kthimin e përgjigjeve për rezultatet e laboratorit, në kundërshtim me 

afatin kohor të përcaktuar në pikën IV.2 të Rregullores së Brendshme të 

Drejtorisë së Laboratorit Doganor. 

- Nuk ka dokumentim të informimit të subjektit për përgjigjet e rezultateve të 

analizave, në kundërshtim me pikën 6.2 të Udhëzimit të Drejtorit të 

Përgjithshëm të Doganave, “Mbi procedurat e mostrimit transportit, ruajtjes së 

mostrave, administrimit të rezultateve të analizave laboratorike”, si dhe në 

shkresën nr. 897, prot., datë 15.01.2018. 

Kriteri: Udhëzimi i Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave, “Mbi procedurat e mostrimit 

transportit, ruajtjes së mostrave, administrimit të rezultateve të analizave 

laboratorike”; Rregullores së Brendshme të Drejtorisë së Laboratorit Doganor 

nr. 21, datë 11.06.2020; Rregullorja mbi zonat e lira, me nr. 2004/1, datë 

06.04.2020. 

Ndikimi/efekti: Risk për kontestimin e përkatësisë së mostrës për artikullin e importuar nga 

subjekti; Mungesë mbikëqyrjeje doganore periodike 

Shkaku: Mos vlerësim i duhur i rëndësisë së plotësimit të elementeve të procesverbalit të 

marrjes së mostrës; Nuk janë marrë masat e duhura për kontrolle periodike të 

inventarit fizik të mallrave. 

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandimi: Kryetari i Degës Doganore Durrës dhe përgjegjësi Sektorit të Porto Romanos, në 

vijimësi të marrin masa periodike 6 mujore për kryerjen e inventarit fizik të 

mallrave çdo 6 muaj . 

Në vijimësi doganierët e sektorit të Porto Romanos të ngarkuar për marrjen e 

mostrës, të vlerësojnë maksimalisht nënshkrimin e Aneksit 4 si dhe kërkesave të 

tjera ligjore për marrjen e mostrës, me qëllim shmangien e risqeve që mund të 

lindin nga pretendimet e mundshme të subjekteve. 
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2.5. Auditimi i borxhit doganor, niveli i borxhit dhe analiza e tij. Masat e marra për 

rikuperimin e  tij. 

Në zbatim të pikës 5 të programit të auditimit “Nr. 922/1 Prot., datë 18.11.2019”, për periudhën 
objekt    auditimi, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

Dosjet e subjekteve me detyrimeve të papaguara, historikun si dhe veprimtarinë e tyre lidhur me 
procedurat doganore të kryera pas daljes debitor, të verifikuara në sistemin Asycuda Word. Në 
zbatim të pikës 5 të programit të auditimit “Nr. 16/1 Prot., datë 14.01.2022”, për periudhën objekt 
auditimi, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

1. Informacioni i paraqitur nga Zyra e Borxhit Doganor. 

2. Evidencat e borxhit doganor për vitin objekt auditimi. 

3. Evidencat e subjekteve debitorë, të cilat janë të pajisura me urdhra Ekzekutimi nga Autoriteti 

Gjyqësor kompetent. 

ndjekura nga Zyra e Borxhit Doganor për rikuperimin e tij. 

4. Dosjet e subjekteve me detyrimeve të papaguara, historikun si dhe veprimtarinë e tyre lidhur 

me procedurat doganore të kryera pas daljes debitor. 

Auditimi i borxhit doganor, niveli, ecuria dhe analiza e tij. 

Nga shqyrtimi dhe verifikimi i dokumentacionit, materialeve, si dhe të dhënave elektronike (data-

baza) të vëna në dispozicion nga Zyra e Borxhit Durrës, rezulton se gjendja e borxhit doganor 

më 01.01.2021 paraqitet me 919 raste, 798 subjekte debitorë në vlerën 7,102,880,839 lekë, dhe 

gjendja e borxhit më datë 31.12.2021 paraqitet me 947 raste, 813 subjekte debitorë në vlerën 

7,187,458,907 lekë. Pra gjatë vitit ushtrimor 2021, borxhi doganor është rritur në numër me 15 

subjekte debitorë ose 1.9 % dhe 28 numër rastesh ose 3 % në krahasim me numrin në fillim të 

vitit, ndërsa në vlerë është shtuar me 84,578,068 lekë ose 1.2 %. 

Referuar llojit të shkeljeve, vlera e borxhit doganor përbëhet nga: 

- rreth 5.3 miliard lekë nga shkelja kontrabandë, ose 74%; 

- rreth 1.4 miliard lekë, ose 19% janë kundravajtje administrative; 

- rreth 82 milion lekë i përkasin akcizës, ose 1.1%. Po ashtu edhe TVSH zë rreth 1.1% të vlerës së 

borxhit.  

Nga një analizë e shkurtër e të dhënave për borxhin në fillim dhe në fund të vitit ushtrimor, 

rezulton se në muajt janar, maj, korrik, gusht, tetor dhe nëntor të vitit ka një rritje të numrit të 

rasteve dhe subjekteve debitore ndërsa në muajt e tjerë ulje të tyre.  

Trajtuar në aneksin bashkëlidhur Raportit të Auditimit në mënyrë të përmbledhur ndryshimi sipas 

muajve i gjendjes debitore të Degës Doganore Durrës për vitin 2021. 
 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit, materialeve, si dhe të dhënave elektronike (data-basse) të vëna 

në dispozicion nga Zyra e Borxhit Durrës, lidhur me ecurinë e borxhit doganor rezulton se borxhi 

doganor  përgjatë harkut kohor të vitit ushtrimor 2021 është shtuar me 1405 raste/1258 debitorë në 

vlerën 216,447,613 lekë, ndërsa është pakësuar me 1377 raste/1377 debitorë në vlerën 

131,869,545 lekë. Nga një analizë e shkurtër dinamike e ecurisë së tij, borxhi doganor përgjatë 

vitit ushtrimor 2021 në total është shtuar me 28 raste/13 subjekte, pasuar me rritje të borxhit 

doganor në vlerën 84,578,068 lekë. Edhe në këtë analizë lidhur me shtesat dhe pakësimet, 

gjatë vitit ushtrimor, rezulton se kemi një borxh të shtuar në vlerë në numër rastesh dhe numër 

debitorësh. Më konkretisht në mënyrë të përmbledhur ecuria e borxhit gjatë vitit, paraqitet në 

tabelën e mëposhtme: 

 
në lekë 



182 

 

 

Gjendja debitore Debitorë të shtuar Debitorë të shlyer Gjendja debitore 

në fillim te vitit (01.01.2021) gjatë 2021 gjatë 2021 ne fund te 2021 

Raste Debitor Vlerë Raste Debitor Vlerë Raste Debitor Vlerë Raste Debitor Vlerë 

919 798 7,102,880,839 1,405 1,258 216,447,613 1,377 1,243 131,869,545 947 813 7,187,458,907 

Burimi: Dega Doganore Durrës, përpunuar nga grupi i auditimit 

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit, si dhe të dhënave elektronike (data-basse) të vëna në 

dispozicion nga Zyra e Borxhit Durrës, lidhur me strukturën e borxhit doganor rezulton se borxhi 

doganor është i përbërë nga: detyrime doganore në vlerën 1,411,631,629 lekë ose rreth 19,6 % të 

totalit; penalitete në vlerën 4,722,420,699 lekë ose rreth 65.7 % të totalit, si dhe kamatëvonesa në 

vlerën 1,053,406,579 lekë ose rreth 14.7 % të totalit. Më konkretisht ecuria e borxhit doganor sipas 

zërave përkatës dhe në total, paraqitet në tabelën e mëposhtme: 

Gjendja e borxhit doganor sipas zërave më 31.12.2021. 
në lekë 

Nr Rasteve Nr i Subjekteve Debitore Detyrim Doganor Penalitet Kamate Vonesa 
Totali deri ne 
31.12.2018 

947 813 1,411,631,629 4,722,420,699 1,053,406,579 7,187,458,907 

Burimi: Dega Doganore Durrës, përpunuar nga grupi i auditimit 

 

 

Në këtë analizë lidhur me strukturën e borxhit vihet re që pjesën më të madhe të totalit të  borxhit 

doganor e zënë penalitetet, të cilat në total bëjnë 65.7 % të tij, kamatëvonesat (interesat) nga ana e 

tyre kanë një peshë të konsiderueshme në strukturën e borxhit, si pasojë e mos rikuperimit në kohë të 

tij. 

Masat shtrënguese të marra për rikuperimin e borxhit doganor. 

Subjektet debitore pa urdhra ekzekutimi, por me aktivitet në operacionet doganore përgjatë vitit 

2021. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit, materialeve, si dhe të dhënave elektronike të vëna në 

dispozicion nga Zyra e Borxhit Durrës, duke pasur si referencë bazën ligjore vijuese: 

- Referuar nenit 106, të Ligjit nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së 

Shqipërisë”, në të përcaktohet se: “Kur shuma e detyrimit të importit ose eksportit nuk është paguar 

brenda afatit të caktuar, autoritetet doganore përdorin të gjitha mjetet ligjore në fuqi për të siguruar 

ekzekutimin e pagesës”. 

- Referuar nenit 103, pika 3, të Ligjit nr. 61/2012, datë 24.05.2012 “Për Akcizat në Republikën e  

Shqipërisë”, i ndryshuar, në të përcaktohet se: 

“Autoritetet doganore, përveç ushtrimit të kompetencave të tyre, sipas këtij ligji, mund t’u 

kërkojnë autoriteteve kompetente edhe marrjen e masave të tjera specifike, si pezullimi i 

veprimtarive ekonomike të debitorit ose të veprimtarive të tjera prodhuese, për ushtrimin e të 

cilave debitori është regjistruar pranë këtyre autoriteteve”. 

- Referuar nenit 103, pika 4, nr. 61/2012, datë 24.05.2012 “Për Akcizat në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, në të përcaktohet se:  

“Vendimet e marra nga administrata doganore për zbatimin e masave garantuese dhe/ose për 

rikuperimin me forcë të borxhit të akcizës bëhen tituj ekzekutivë menjëherë sapo ato i njoftohen 

debitorit”. 

- Referuar pikës 2.2.1, germa “a”, të pjesës IX, të Udhëzimit nr. 15, datë 03.12.2018, të DPD “Mbi 

evidentimin, kontabilizimin dhe rikuperimin e detyrimeve të papaguara doganore dhe të akcizës”, 

në të përcaktohet se: “Menjëherë pas kalimit të afatit për ekzekutimin vullnetar të urdhrit të 
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ekzekutimit, me qëllim mundësimin e ekzekutimit të detyrimeve të papaguara, Dega Doganore në 

zbatim të neneve 280, 282 të Kodit Doganor dhe nenit 103 të Ligjit 61/2012, në mbështetje të nenit 

172 të Kodit të Procedurës Administrative fillon ekzekutimin e detyrueshëm të titullit ekzekutiv. Për 

këtë qëllim DD kërkon nga DPD kryerjen e procedurave si vijon: iv. Bllokimin në sistem të subjektit 

debitor”. 

- Referuar pikës 2.6, të pjesës VII, të Udhëzimit nr. 15, datë 03.12.2018, të DPD “Mbi evidentimin, 

kontabilizimin dhe rikuperimin e detyrimeve të papaguara doganore dhe të akcizës”, në të 

përcaktohet se:  

 “Dega Doganore dërgon pranë Sektorit të Monitorimit të Borxhit, në drejtorinë e Planifikimit dhe 

Analizës së të Ardhurave, pranë DPD menjëherë të gjithë vendimet për zbatimin e masave 

garantuese duke kërkuar bllokimin e menjëhershëm të veprimeve në sistem, qoftë në import qoftë në 

eksport”. 

U konstatua se nga zyra e borxhit pranë DDD nga 947 raste në total të subjekteve debitore në 

vlerën 7,187,458,907 lekë, për 156 raste, për vlerën 1,984,007,561 lekë, kanë vijuar procedurat 

me nxjerrjen e Urdhër Ekzekutimi për rikuperimin me forcë të detyrimeve të papaguara, si dhe 

procedurat e tjera vijuese në përputhje me kërkesat e legjislacionit doganor, por nuk janë nxjerrë 

Urdhrat e Ekzekutimit. Më konkretisht gjendja e borxhit sipas zërave dhe në total, pa Urdhër 

Ekzekutimi përgjatë vitit 2021, paraqitet në tabelat e mëposhtme: 

Gjendja e borxhit doganor më 31.12.2021 pa urdhra ekzekutimi, por me aktivitet në operacionet 

doganore 

në lekë 
Raste Det. Dog./L Penalitet lekë Kamatv. Lekë Shuma lekë 

156 335,049,976 1,635,667,645 13,289,940 1,984,007,561 

Burimi: Dega Doganore Durrës, përpunuar nga grupi i auditimit 

 

Verifikimi i rregullshmërisë së dosjeve të borxhit 

Procedurat për ndjekjen e borxhit doganor gjenden në Udhëzimin e DPD nr. 15, datë 03.12.2018, 

“Mbi evidentimin, kontabilizimin dhe rikuperimin e detyrimeve të papaguara doganore dhe të 

akcizës”. Me lindjen e borxhit doganor, zyra e borxhit i kërkon administrativisht subjektit pagesën 

e shumës. Nëse nuk ka ekzekutim vullnetar, DDD nxjerr vendim për rikuperimin me forcë të 

detyrimit. Më pas i drejtohet gjykatës dhe me daljen e vendimit të gjykatës, i drejtohet 

përmbarimit. 

Aktualisht, nga të dhënat e vëna në dispozicion, rezultojnë të gjitha rastet me njoftim për 

ekzekutim vullnetar, ndërkohë 156 raste janë në proces gjyqësor pa urdhër ekzekutimi. 

Është bërë përzgjedhja nga lista e subjekteve të cilët rezultojnë pa urdhra ekzekutimi për 

periudhën deri në 31.12.2021, sepse për këto subjekte është gjykuar që kanë riskun më të madh, 

që ndaj tyre të mos të jenë zbatuar procedurat për nxjerrjen e Urdhër Ekzekutimeve për 

rikuperimin me forcë të detyrimeve të papaguara si dhe për të bllokuar në sistem subjektet 

debitore sipas kërkesave të udhëzimeve dhe ndërmarrja e hapave të tjera të parashikuara nga 

legjislacioni doganorë në fuqi. (Janë përzgjedhur 6 dosje të subjekteve debitore me vlerën më të 

madhe se 10,000,000 lekë të gjendjes debitore të detyrimit të papaguar pranë DDD, të cilat 

përbëjnë vlera materiale në aspektin sasior nga popullata e subjekteve debitore nga e cila është 

bërë përzgjedhja e kampionit për tu nënshtruar procedurave audituese të kontrollit dhe verifikimit 

nga ana jonë). 

Gjatë vitit 2021, ka pasur 18 vendime për anulim të borxhit doganor në vlerën totale 6,145,758 

lekë. Nga këto, nisur nga kriteri i vlerës më të lartë, grupi i auditimit përzgjodhi për verifikim 

rastet me vlerë më të lartë se 500,000 lekë (në total 4 raste).  
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Gjithashtu nga lista e plotë e debitorëve u përzgjodhën rastet me vlerën më të lartë të borxhit 

doganor (në total 5 raste me vlerën totale 3,632,406,565 lekë, ose 51% e borxhit total doganor të 

DDD). 

Nga auditimi me zgjedhje i dosjeve të debitorëve të përzgjedhura/kampionuara për t’ju nënshtruar 

procedurave audituese, kontrolleve të detajuara dhe testeve përkatëse, si dhe shqyrtimi i 

dokumentacionit përkatës të paraqitur nga zyra e borxhit në lidhje me zbatimin e akteve dhe nën 

akteve ligjore të nxjerra për vjeljen e detyrimeve dhe rikuperimin e borxhit doganor, lidhur me 

titujt ekzekutivë të detajuar për subjektet e përzgjedhura dhe audituara deri më 31.12.2021, 

rezultuan problematika për rastet e mëposhtme: 

1. Subjekti “P. R. O” me nipt K me vlerë detyrimi total 14,918,200 lekë (14,918,200 lekë 

penalitet). Pjesë e dosjes është dokumentacioni si më poshtë: 

a. Vendimi i DDD nr. 1069, me nr. 19510 prot., datë 01.11.2019, ku është vendosur detyrim 

doganor i munguar në vlerën 14,918,200 lekë dhe penalizimi me gjobë i subjektit në shumën 

14,918,200 lekë. 

b. Njoftimi i vendimit me nr. 19510/1 prot., datë 01.11.2019. Referuar faturës së postës, njoftimi 

është dorëzuar në datën 02.11.2019. 

c. Vendim i DDD për rikuperimin me forcë të borxhit doganor nr. 20106 prot., datë 13.11.2019. 

Referuar faturës së postës, njoftimi është dorëzuar në datën 02.11.2019.  

d. Vendim i DPD me nr. 29783/1, datë 30.01.2020, për lënien në fuqi të vendimit të DDD. 

e. Vendimi nr. 90, datë 20.05.2020 i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës ku është 

rrëzuar kërkesa e subjektit për sigurimin e padisë. 

f. Kopje e faturës së paguar nga subjekti i shumës së detyrimit 14,918,200 lekë, në datën 

26.11.2019. 

g. Korrespondenca të ndryshme ndërmjet DPD, DDD, MFE, subjektit. 

Nga sa më sipër, u konstatua se:  

- Borxhi doganor aktual i subjektit është në shumën 14,918,200 lekë (penalitet). Duke vlerësuar 

kohën e njoftimit të vendimit dhe atë të kryerjes së pagesës, konstatohet se kanë kaluar 24 ditë, 

kohë për të cilën nuk është përllogaritur penalitet, në kundërshtim me Udhëzimin e DPD nr. 15, 

datë 03.12.2018, “Mbi evidentimin, kontabilizimin dhe rikuperimin e detyrimeve të papaguara 

doganore dhe të akcizës”, pika V.4/2/b, ku citohet: “Zbatimi i kamatëvonesës mbi detyrimet e 

papaguara duhet të fillojë nga momenti i njoftimit të debitorit për ekzekutim të vendimit të 

shpalljes debitor”. Vlera e kamatëvonesës e përllogaritur është 24,523 lekë (2.5%/365 x 24 ditë x 

14,918,200 lekë). 

- Mungon si pjesë e dosjes: ankimimi i bërë nga operatori ekonomik dhe praktika e verifikimit të 

shkeljes, veprim në kundërshtim me Udhëzimin e DPD nr. 15, datë 03.12.2018, “Mbi 

evidentimin, kontabilizimin dhe rikuperimin e detyrimeve të papaguara doganore dhe të akcizës”, 

pika III/2. 

2. Subjekti “A.A” me ID J me vlerë detyrimi total 624,963,708 lekë (Detyrim doganor 

103,428,003 lekë, penalitet 517,140,015 lekë dhe kamatë 4,395,690 lekë). 

Pjesë e dosjes është dokumentacioni si më poshtë: 

a. Vendimi i DDD nr. 284, me nr. 3782 prot., datë 02.04.2020, ku është vendosur detyrim 

doganor i munguar në vlerën 103,428,003 lekë dhe penalizimi me gjobë i subjektit në shumën 

517,140,015 lekë. 

b. Njoftimi i vendimit me nr. 3782 /1 prot., datë 02.04.2020. Për njoftimin e tij, në mungesë të 

konfirmimit, janë përdorur të gjitha format ligjore. 

c. Njoftimi me nr. 7907 prot., datë 29.06.2020 për Vendimin nr. 109, datë 29.06.2020 “Për 

rikuperimin me forcë të borxhit doganor/akcizë”.  

d. Kërkesë me nr. 10178 prot., datë 11.08.2020 drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së 
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Parë Durrës, për lëshimin e urdhrit të ekzekutimit, kërkesë e cila është përsëritur me shkresën me 

nr. 824 prot., datë 19.01.2022.  

Nga sa më sipër, u konstatua se:  

- Mungon si pjesë e dosjes praktika e verifikimit të shkeljes, veprim në kundërshtim me 

Udhëzimin e DPD nr. 15, datë 03.12.2018, “Mbi evidentimin, kontabilizimin dhe rikuperimin e 

detyrimeve të papaguara doganore dhe të akcizës”, pika III/2. 

- Vlera e kamatës e përllogaritur nga DDD deri në datën 31.12.2021 është 4,395,690 lekë. Nga 

përllogaritjet e grupit të auditimit sipas përcaktimeve të KD dhe Udhëzimit të DPD nr. 15, datë 

03.12.2018, vlera e kamatëvonesës duhet të ishte 5,395,731 lekë (2.5%/365 x 638 ditë x 

103,428,003 lekë). 

3. Subjekti “A.Xh” me ID I me vlerë detyrimi total 587,084,452 lekë (Detyrim doganor 97,444,314 

lekë, penalitet 487,221,570 lekë dhe kamatë 2,418,568 lekë). 

Pjesë e dosjes është dokumentacioni si më poshtë: 

a. Vendimi i DDD nr. 1074, me nr. 14213 prot., datë 04.11.2020, ku është vendosur detyrim 

doganor i munguar në vlerën 97,444,314 lekë dhe penalizimi me gjobë i subjektit në shumën 

487,221,570 lekë. 

b. Njoftimi i vendimit me nr. 14213/1 prot., datë 04.11.2020. 

c. Njoftimi me nr. 15116/1 prot., datë 20.11.2020 për Vendimin nr. 15116, datë 20.11.2020 “Për 

rikuperimin me forcë të borxhit doganor/akcizë”.  

d. Kërkesë me nr. 16102 prot., datë 11.12.2020 drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Durrës, për lëshimin e urdhrit të ekzekutimit.  

e. Kontratë shërbimi me zyrë private përmbarimi me nr. 4095 prot., datë 02.11.221. 

Nga sa më sipër, u konstatua se:  

- Mungon si pjesë e dosjes praktika e verifikimit të shkeljes, veprim në kundërshtim me 

Udhëzimin e DPD nr. 15, datë 03.12.2018, “Mbi evidentimin, kontabilizimin dhe rikuperimin e 

detyrimeve të papaguara doganore dhe të akcizës”, pika III/2. 

- Vlera e kamatës e përllogaritur nga DDD deri në datën 31.12.2021 është 2,418,568 lekë. Nga 

përllogaritjet e grupit të auditimit sipas përcaktimeve të KD dhe Udhëzimit të DPD nr. 15, datë 

03.12.2018, vlera e kamatëvonesës duhet të ishte 2,816,541 lekë (2.5%/365 x 422 ditë x 

97,444,314 lekë). 

4. Subjekti “M. B” me ID J me vlerë detyrimi total 509,204,269 lekë (Detyrim doganor 84,374,910 

lekë, penalitet 421,874,550 lekë dhe kamatë 2,954,809 lekë). 

Pjesë e dosjes është dokumentacioni si më poshtë: 

a. Vendimi i DDD nr. 632, me nr. 9525 prot., datë 27.07.2020, ku është vendosur detyrim 

doganor i munguar në vlerën 84,374,910 lekë dhe penalizimi me gjobë i subjektit në shumën 

421,874,550 lekë. 

b. Njoftimi i vendimit me nr. 9525/1 prot., datë 27.07.2020. 

c. Vendimi nr. 144, datë 18.08.2020 “Për rikuperimin me forcë të borxhit doganor/akcizë”.  

d. Kërkesë me nr. 12802 prot., datë 08.10.2020 drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Durrës, për lëshimin e urdhrit të ekzekutimit, kërkesë e cila është përsëritur me shkresën me 

nr. 823 prot., datë 19.01.2022.  

Nga sa më sipër, u konstatua se:  

- Mungon si pjesë e dosjes praktika e verifikimit të shkeljes, veprim në kundërshtim me 

Udhëzimin e DPD nr. 15, datë 03.12.2018, “Mbi evidentimin, kontabilizimin dhe rikuperimin e 

detyrimeve të papaguara doganore dhe të akcizës”, pika III/2. 

- Vlera e kamatës e përllogaritur nga DDD deri në datën 31.12.2021 është 2,954,809 lekë. Nga 

përllogaritjet e grupit të auditimit sipas përcaktimeve të KD dhe Udhëzimit të DPD nr. 15, datë 

03.12.2018, vlera e kamatëvonesës duhet të ishte 3,016,691 lekë (2.5%/365 x 522 ditë x 
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84,374,910 lekë). 

5. Subjekti “F. M” me NIPT L me vlerë detyrimi total 746,103,603 lekë (Detyrim doganor 

123,475,979 lekë, penalitet 617,379,895 lekë dhe kamatë 5,247,729 lekë). 

Pjesë e dosjes është dokumentacioni si më poshtë: 

a. Vendimi i DDD nr. 285, me nr. 3822 prot., datë 03.04.2020, ku është vendosur detyrim 

doganor i munguar në vlerën 123,475,979 lekë dhe penalizimi me gjobë i subjektit në shumën 

617,379,895 lekë. 

b. Njoftimi i vendimit me nr. 3822/1 prot., datë 06.04.2020. 

c. Njoftimi me nr. 7906 prot., datë 29.06.2020 për Vendimin nr. 108, datë 29.06.2020 “Për 

rikuperimin me forcë të borxhit doganor/akcizë”.  

d. Kërkesë me nr. 10692 prot., datë 24.08.2020 drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Durrës, për lëshimin e urdhrit të ekzekutimit, kërkesë e cila është përsëritur me shkresën me 

nr. 823 prot., datë 19.01.2022.  

Nga sa më sipër, u konstatua se:  

- Mungon si pjesë e dosjes praktika e verifikimit të shkeljes, veprim në kundërshtim me 

Udhëzimin e DPD nr. 15, datë 03.12.2018, “Mbi evidentimin, kontabilizimin dhe rikuperimin e 

detyrimeve të papaguara doganore dhe të akcizës”, pika III/2. 

- Vlera e kamatës e përllogaritur nga DDD deri në datën 31.12.2021 është 5,247,729 lekë. Nga 

përllogaritjet e grupit të auditimit sipas përcaktimeve të KD dhe Udhëzimit të DPD nr. 15, datë 

03.12.2018, vlera e kamatëvonesës duhet të ishte 5,361,120 lekë (2.5%/365 x 634 ditë x 

123,475,979 lekë). 

6. Subjekti “A.P” me ID I me vlerë detyrimi total 105,961 lekë (Detyrim doganor). 

Pjesë e dosjes është dokumentacioni si më poshtë: 

a. Vendimi i DDD nr. 1217, me nr. 14716 prot., datë 01.11.2021, ku është vendosur detyrim 

doganor i munguar në vlerën 533,321 lekë. 

b. Njoftimi i vendimit me nr. 14716 /1 prot., datë 01.11.2021. 

c. Vendimi i DDD nr. 1351, me nr. 15924 prot., datë 23.11.2021, ku është ndryshuar detyrimi 

doganor në vlerën 105,961 lekë, si pasojë e keq llogaritjes në vendimin e parë. 

d. Njoftimi me nr. 17340 prot., datë 20.12.2020 për Vendimin nr. 397, datë 20.12.2021 “Për 

rikuperimin me forcë të borxhit doganor/akcizë”.  

e. Kërkesë me nr. 1142 prot., datë 26.01.2022 drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Durrës, për lëshimin e urdhrit të ekzekutimit, kërkesë e cila është përsëritur me shkresën me 

nr. 823 prot., datë 19.01.2022.  

Nga sa më sipër, u konstatua se:  

- Mungon si pjesë e dosjes praktika e verifikimit të shkeljes, veprim në kundërshtim me 

Udhëzimin e DPD nr. 15, datë 03.12.2018, “Mbi evidentimin, kontabilizimin dhe rikuperimin e 

detyrimeve të papaguara doganore dhe të akcizës”, pika III/2. 

- Mungon njoftimi për vendimin e rishikuar, pra debitori nuk është vënë në dijeni për detyrimin e 

ri. 

7. Subjekti “A” me NIPT J me vlerë detyrimi total 654,299 lekë (Detyrim doganor). 

Pjesë e dosjes është dokumentacioni si më poshtë: 

a. Vendimi i DDD nr. 1217, me nr. 14101 prot., datë 19.10.2021, ku është vendosur detyrim 

doganor i munguar në vlerën 654,299 lekë. 

b. Njoftimi i vendimit me nr. 14101/1 prot., datë 19.10.2021. 

c. Vendimi i DDD nr. 1314, me nr. 15552 prot., datë 16.11.2021, ku është vendosur anulimi i 

detyrimit doganor të caktuar në vendimin nr. 1217, me nr. 14101 prot., datë 19.10.2021. 

d. Njoftimi me nr. 16020/1 prot., datë 20.12.2020 për Vendimin nr. 343, datë 24.11.2021 “Për 

rikuperimin me forcë të borxhit doganor/akcizë”. 
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Nga sa më sipër, u konstatua se:  

- Mungon si pjesë e dosjes praktika e verifikimit të shkeljes, veprim në kundërshtim me 

Udhëzimin e DPD nr. 15, datë 03.12.2018, “Mbi evidentimin, kontabilizimin dhe rikuperimin e 

detyrimeve të papaguara doganore dhe të akcizës”, pika III/2. 

- Njoftimi për rikuperimin me forcë të borxhit doganor ka dalë pas anulimit të borxhit doganor. 

8. Subjekti “E. M” me ID H me vlerë detyrimi total 531,902 lekë (168,292 lekë detyrim doganor, 

336,584 lekë penalitet, 27,026 lekë kamatë). 

Pjesë e dosjes është dokumentacioni si më poshtë: 

a. Vendimi i DDD nr. 178, me nr. 5487 prot., datë 13.04.2018, ku është vendosur detyrim 

doganor i munguar në vlerën 168,292 lekë dhe 336,584 lekë penalitet. 

b. Njoftimi i vendimit me nr. 5487 /1 prot., datë 13.04.2018. 

c. Njoftimi me nr. 9293/1 prot., datë 14.06.2018 për Vendimin “Për rikuperimin me forcë të 

borxhit doganor/akcizë”. 

d. Kërkesë për lëshimin e urdhrit të ekzekutimit nr. 14786 prot., datë 06.09.2018. 

e. Lajmërim për ekzekutimin vullnetar të UE me nr. 19166 prot., datë 15.11.2018. 

f. Urdhër ekzekutimi nr. (01334) 465, datë 10.09.2018. 

g. Kontrata e shërbimit me zyrën e përmbarimit datë 17.12.2018. 

h. Korrespondenca ndërmjet DPD, institucioneve të bllokimit të pasurive. 

i. Vendimi i DDD nr. 1449, me nr. 17247 prot., datë 17.12.2021, ku është vendosur anulimi i 

detyrimit doganor të caktuar në vendimin nr. 178, datë 19.10.2021. 

Nga sa më sipër, u konstatua se:  

- Mungon si pjesë e dosjes praktika e verifikimit të shkeljes, veprim në kundërshtim me 

Udhëzimin e DPD nr. 15, datë 03.12.2018, “Mbi evidentimin, kontabilizimin dhe rikuperimin e 

detyrimeve të papaguara doganore dhe të akcizës”, pika III/2. 

9. Subjekti “B.X” me NIPT K me vlerë detyrimi total 4,230,531 lekë (1,410,177 lekë detyrim 

akcize, 2,820,354 lekë penalitet). 

Pjesë e dosjes është dokumentacioni si më poshtë: 

a. Vendimi i DDD nr. 681, me nr. 8979 prot., datë 09.07.2021, ku është vendosur 1,410,177 lekë 

detyrim akcize, 2,820,354 lekë penalitet. 

b. Njoftimi i vendimit me nr. 8979 /1 prot., datë 12.07.2021. 

c. Njoftimi me nr. 10990/1 prot., datë 18.08.2021 për Vendimin nr. 258, datë 17.08.2021 “Për 

rikuperimin me forcë të borxhit doganor/akcizë”. 

d. Kërkesë për lëshimin e urdhrit të ekzekutimit nr. 12278 prot., datë 15.09.2021. 

e. Vendim të Gjykatës Administrative të Shkallës së Shkallës së Parë Durrës nr. (82-2021-584) 

866, datë 29.09.2021. 

f. Lajmërim për ekzekutimin vullnetar të UE me nr. 13853/1 prot., datë 20.10.2021. 

g. Vendimi i DDD nr. 1449, me nr. 17921 prot., datë 29.12.2021, ku është vendosur anulimi i 

detyrimit doganor të caktuar në vendimin nr. 681, datë 09.07.2021. 

Nga sa më sipër, u konstatua se:  

- Mungon si pjesë e dosjes praktika e verifikimit të shkeljes, veprim në kundërshtim me 

Udhëzimin e DPD nr. 15, datë 03.12.2018, “Mbi evidentimin, kontabilizimin dhe rikuperimin e 

detyrimeve të papaguara doganore dhe të akcizës”, pika III/2. 

Nisur nga problematikat e mësipërme në lidhje me përllogaritjen e kamatëvonesave, grupi i 

auditimit i përllogariti ato për rastet e debitorëve, borxhi i të cilëve ka lindur prej vitit 2019 deri 

në vitin 2021 dhe është ende i hapur në datën 31.12.2021 (sipas evidencës të vënë në dispozicion 

nga zyra e borxhit). Për vitin 2019 përllogaritja u krye mbi bazën (3% (totale) / 365) * vlera e 

detyrimit doganor * numri i ditëve deri në datën 31.12.2019. Për vitin 2020 dhe 2021 

përllogaritja u krye mbi bazën (2.5% (totale) / 365) * vlera e detyrimit doganor * numri i ditëve 
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deri në datën 31.12.2021. 

Vlera e kamavonesave për këto raste sipas zyrës së borxhit rezulton në vlerën 19,631,705 lekë. 

Sipas përllogaritjeve të grupit të auditimit, vlera e kamatëvonesave është 20,679,207 lekë, ose 

1,047,502 lekë më shumë. 

Si përfundim, nisur nga sa më sipër, vlerësojmë se vlera e borxhit e për pasojë vlera e 

kontabilizuar nga Dega Doganore Durrës ka pasaktësi. 

 

Titulli i gjetjes: Mangësi dokumentare dhe përllogaritje e gabuar e vlerës së borxhit 

doganor 

Situata: Nga shqyrtimi dhe verifikimi i dokumentacionit, materialeve, si dhe të dhënave 

elektronike (data-baza)  të vëna në dispozicion nga Zyra e Borxhit Durrës, 

rezulton se gjendja e borxhit doganor më 01.01.2021 paraqitet me 919 raste, 

798 subjekte debitorë në vlerën 7,102,880,839 lekë. Gjendja e borxhit më datë 

31.12.2021 paraqitet me 947 raste, 813 subjekte debitorë në vlerën 

7,187,458,907 lekë, pra gjatë vitit ushtrimor 2021, borxhi doganor është rritur në 

numër me 15 subjekte debitorë ose 1.9 % dhe 28 numër rastesh ose 3 % në 

krahasim me numrin në fillim të vitit, ndërsa në vlerë është shtuar me 84,578,068 

lekë ose 1.2 %. Nga auditimi, si dhe shqyrtimi i dokumentacionit përkatës të 

paraqitur nga zyra e borxhit në lidhje me zbatimin e akteve dhe nën akteve 

ligjore të nxjerra për vjeljen e detyrimeve dhe rikuperimin e borxhit doganor, 

lidhur me titujt ekzekutivë të detajuar për subjektet rezultuan mungesa në 

dokumentacionin e dosjeve, referuar listës së kërkuar të dokumenteve të 

përcaktuar në Udhëzimin e DPD nr. 15, datë 03.12.2018, “Mbi evidentimin, 

kontabilizimin dhe rikuperimin e detyrimeve të papaguara doganore dhe të 

akcizës”. Nga përllogaritja e rasteve të debitorëve, borxhi i të cilëve ka lindur 

prej vitit 2019 deri në vitin 2021 dhe është ende i hapur në datën 31.12.2021, 

rezultoi se vlera e kamatëvonesave është 20,679,207 lekë, ndërkohë sipas zyrës 

së borxhit rezulton në vlerën 19,631,705 lekë, pra 1,047,502 lekë më pak. 

Kriteri: Udhëzimi i DPD nr. 15, datë 03.12.2018, “Mbi evidentimin, kontabilizimin dhe 

rikuperimin e detyrimeve të papaguara doganore dhe të akcizës”, pika III/2. 

Ndikimi/efekti: Mangësi në gjurmën e auditimit. Vlera e borxhit e për pasojë vlera e 

kontabilizuar nga Dega Doganore Durrës ka pasaktësi. 

Shkaku: Mangësi ne dokumentacion; Përllogaritje e gabuar. 

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandimi: Drejtoria e Përgjithshme e Doganave në bashkëpunim me institucionet e 

përmendura në Udhëzimin nr. 15, të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave 

Tiranë “Mbi evidentimin, kontabilizimin dhe rikuperimin e detyrimeve të 

papaguara doganore dhe të akcizës” të marrin masa që të hartojnë programi 

për rikuperimin e borxhit doganor në vlerën prej 7,187,458,907 lekë, edhe 

nëpërmjet krijimit të marrëveshjeve të reja. 

 

2.6 Auditim i procedurave në zbatim të ligjit nr. 61, datë 24.05.2012 “Për Akcizat në 

Republikën e           Shqipërisë”. 

Mbi auditimin e ushtruar në Degën Doganore Durrës në bazë të Programit të Auditimit nr. 161/1 datë 

14.01.2022 i shtyrë më shkresën nr. 16/2 prot datë 24.04.2022 për Auditimin e Përputhshmërisë në 

Degën Doganore Durrës në zbatim të pikës nr. 6 “Auditimin e procedurave doganore të ndjekura 

gjatë veprimtarisë procedurave doganore që operojnë sipas ligjit nr. 61, datë 24.05.2012 “Për 
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Akcizat në Republikën e Shqipërisë” të Programit të Auditimit u konsiderua si e nevojshme me datën 

06.05.2021 mbajtja në ambientet e Degës Doganore Durrës i një akt konstatimi. Nga grupi auditues u 

shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

1. Dokumentacioni i dosjeve te operatorëve ekonomikë që operojnë sipas ligjit nr. 61, datë 

24.05.2012 pranë DDDurrës 

2. Të dhënat elektronike të praktikave doganore të kryera të siguruara nga sistemi elektronik 

Asycuda Ëord për periudhën nën juridiksion auditimi.  

Për periudhën nën juridiksion auditimi rezultuan konstatimet si më poshtë:  

Nga auditimi me përzgjedhje i dokumentacionit të paraqitur në lidhje me procedurat e kryera nga 

personeli përpunues doganor gjatë veprimtarisë doganore të regjimeve doganore ekonomike të 

kryera nga Autoriteti Doganor Durrës për periudhën 01.01.2021 deri më 31.12.2021 rezultuan 

konstatimet si më poshtë:  
♦. Në lidhje në lidhje me procedurat doganore të ndjekura nga sektori i Akcizës pranë Degës 

Doganore Durrës u audituan procedura për rimbursimin e vlerës së akcizës të artikullit *Qymyr Kos* 

trajtuar si produkt energjitik sipas Shtojcës se Akcizës ne RSH dalë në zbatim të ligjit nr.61/2012 

date 24.05.2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë” të përdorur gjatë procesit teknologjik për 

prodhimin e produktit *Tulla dhe Cemento* nga subjekti “A.C” me nipt K dhe “K”. me nipt K. 

Ligji nr. 61/2012 date 24.05.2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë”, “Kërkesa për rimbursim 

ose shuarje” përcakton se : 
Detyrimi i akcizës për produktet e akcizës që janë çliruar për konsum mund të rimbursohet ose të shuhet nga autoritetet 

doganore kompetente në territorin përkatës, me kërkesë të personit të interesuar, në situatat e përcaktuara, sipas këtij 

ligji dhe vendimit të Këshillit të Ministrave në zbatim të tij, në përputhje me kushtet e përcaktuara prej tyre, me qëllim 

shmangien e abuzimeve dhe evazionit të mundshëm. 

Rimbursimi neni 14 percakton se: 

1. Akciza rimbursohet në rastet e mëposhtme: 

a) Kur mallrat e akcizës janë subjekt i një procesi të miratuar nga administrata 

doganore. Përcaktimet e proceseve të miratuara bëhen me vendim të Këshillit të Ministrave. 

b) Kur eksportohen mallra të akcizës, për të cilat akciza është paguar në Shqipëri; 

c) Kur sasia e pullave të akcizës të vendosur në mënyrë automatike është prishur dhe 

kjo sasi bëhet e papërdorshme. 

ç) Për lëndët djegëse të përdorura nga subjektet, të cilat ndërtojnë burime të prodhimit të energjisë elektrike, me fuqi të 

instaluar jo më pak se 5 MË për burim, për nevojat e veta apo për shitje, sipas sasisë, kushteve dhe procedurave të 

përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave. 

d) Për lëndët djegëse të konsumuara në serat me ngrohje, për prodhimin e produkteve industriale dhe agroindustriale, 

të cilat përdoren për nevoja teknologjike të prodhimit të produkteve në këta sektorë, në përputhje me sasitë e produktit 

final, të shitur me faturë TVSH-je dhe sipas masës, kritereve 4 kushteve e procedurave të përcaktuara me vendim të 

Këshillit të Ministrave. 

Subjekt i rimbursimit 

Subjekt i rimbursimit, sipas pikës 1 të këtij neni, do të jetë depozituesi i miratuar 

ose dërguesi i regjistruar, në qoftë se aplikojnë pranë zyrës doganore që mbikëqyr aktivitetin 

për rimbursim, përpara se të bëjë dërgimin e produkteve. 

Neni 37 i VKM nr 612 datë 05.09.2012 i ndryshuar me VKM nr 28 datë 18.01.2017 dhe Udhëzimin nr. 9 datë 03.11.2017 

Kërkesa për rimbursim ose shuarje  
1. Për qëllime të nenit 13 të ligjit, për produkte që janë çliruar për konsum, akciza mund të rimbursohet ose shuhet 

kundrejt plotësimit të formularit tip, sipas aneksit 6 të këtij vendimi. 

2. Kërkesa i drejtohet zyrës doganore mbikëqyrëse dhe duhet të përmbajë:  

c) llojin e aktivitetit; ç) llojin e mallit;  

d) shumën për të cilën kërkohet rimbursim; dh) arsyet e kërkimit të rimbursimit;  

e)nivelin e taksimit të akcizës të zbatuar në momentin e pagesës;  

ë) destinacionin e mallit;  

f) mënyrën e identifikimit të mallrave;  

g) dokumentacionin respektiv me të cilin është kryer pagesa e akcizës (DSHA, DAV, faturë tatimore).  

3. Kërkesës për rimbursim i bashkëngjitet dokumentacioni për produktin, për të cilin kërkohet rimbursimi i akcizës dhe 
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për pagesat që janë kryer për produktin, objekt rimbursimi.  

4. Rimbursimi i akcizës nuk mund të kërkohet nëse produkti i akcizës nuk është përdorur/konsumuar deri në 1 vit nga 

data e pagesës së akcizës. Paraqitja e kërkesës për rimbursim, në çdo rast, duhet të respektojë kushtëzimet e përcaktuara 

në nenet specifike të rimbursimit për këtë qëllim. 12  

Neni 43 VKM nr 612 datë 05.09.2012 i ndryshuar me VKM nr 28 datë 18.01.2017  

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 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.”.  

3.Vlera e akcizës së lëndëve djegëse të specifikuara në kategorinë e produkteve energjetike të shtojcës nr. 1 të ligjit nr. 

61/2012 “Për akcizat”, të cilat plotësojnë kërkesat dhe standardet sipas legjislacionit në fuqi, me përjashtim të 

nënproduktit “naftë virgine”, të përshkruar me kodin 27 10 11 11, të konsumuara në serrat me ngrohje për prodhimin e 

produkteve industriale (me përjashtim të rastit kur përdoret në sektorin e prodhimit të çelikut) e agroindustriale, të cilat 

përdoren për nevoja teknologjike të prodhimit të produkteve në këta sektorë, në përputhje me sasinë e produktit final, të 

shitur me faturë TVSH- je, rimbursohet sipas këtyre kushteve:  

a) Sasia e lëndëve djegëse të konsumuara për produktet e prodhuara dhe të shitura me fatura tatimore me TVSH, 

llogaritet jo më shumë se normativat bazuar në kartën teknologjike sipas industrisë si dhe normativave bazuar në aneksin 

10, “Tabela referuese e normativave të harxhimit të lëndës djegëse”. Vlera e akcizës së rimbursueshme nuk do të jetë 

më shumë se 50% e akcizës së paguar për blerjet e kryera të lëndës djegëse të përdorur për nevoja teknologjike sipas 

përcaktimeve në ligj dhe në këtë dispozitë. 
 

5. Subjektet përfituese të rimbursimit, brenda datës 10 të muajit pasardhës, paraqesin pranë autoritetit doganor 

kërkesën për rimbursim, shoqëruar me dokumentacionin e mëposhtëm:  

6. Mbas verifikimit dhe konfirmimit të rregullsisë së dokumentacionit të kërkuar, zyra doganore mbikëqyrëse, në 

bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, kryen llogaritjet për rimbursimin e akcizës, bazuar në aneksin 

10 “Tabela referuese e normativave të harxhimit të lëndës djegëse 22.  

7. Autoriteti doganor nëse pas verifikimit të dokumentacionit të paraqitur, si dhe bazuar në kriteret e analizës së riskut, 

gjykon të nevojshme të verifikojë situatën në vend dhe/ose të ushtrojë kontroll, atëherë kjo procedurë kryhet përpara 

miratimit të rimbursimit. Në këtë rast kjo procedurë nuk mund të zgjasë më shumë se 30 (tridhjetë) ditë nga momenti i 

paraqitjes së kërkesës për rimbursim. Drejtoria e Përgjithshme e Doganave harton një udhëzim të përbashkët mbi 

elementët e riskut për këto raste. Në rast të kundërt, brenda 10 (dhjetë) ditësh, miraton ose refuzon rimbursimin e 

kërkuar, bazuar në kriteret e përcaktuara më sipër dhe kontrolli në vend kryhet sipas planifikimit ose procedurave të 

autoritetit doganor edhe pas kryerjes së rimbursimit të akcizës 

8.Në rast se gjatë kontrollit rezulton se ka pasur pasaktësi ose pavërtetësi të dokumenteve, subjekti përfitues i 

rimbursimit duhet të kthejë të gjithë shumën e rimbursuar dhe mbi të zbatohen masat dhe penalitetet e përcaktuara nga 

ligji.  

“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 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. 

Bazuar në ligjin nr 61/2012 seksioni 3 neni 14 pika D dispozitat zbatuese të VKM nr.612 datë 

05.09.2012 seksioni 4/neni 37/43, dhe Udhëzimit nr. 09 datë 03.11.2017 *Për përcaktimin e kushteve 

dhe procedurave për rimbursimin për nevoja të prodhimit” nga subjektet operues rezultojnë të 
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depozituara kerkesat sipas Aneksit nr. 6 të cilësuara me shumat për rimbursim, shkresat per verifikim 

te faturave të lëndës djegëse të DD Durrës drejtuar në cdo rast Drejtorisë së Përgjithshme të 

Tatimeve, përgjigje nga Drejtoria e Tatimeve për verifikimin e librave të shitjes për muajt respektivë 

për të cilat është kerkuar rimbursimi, fatura tatimore të blerjes së lëndës së parë solar, dhe libri i 

shitjeve i deklaruar pranë Organeve Tatimore, deklarimi i subjektit për sasinë e lendes djegëse si dhe 

Raporti Përfundimtar i zyrës së Akcizës për Vlerësimin e përllogaritjes si dhe nga ana e Deges 

Doganore Tirane është trajtuar rimbursimi për sasinë prej 50% te lëndës djegëse të konsumuar për 

nevoja prodhimi e barabartë me 1 lek/kg per sasinë konsumuar per artikullin “qymyr koks”. 

Konstatohet se për vitin 2021 (rezultojnë verifikime per vitin 2020) nuk rezultojnë verifikime 

doganore të kryera nga sektori i Akcizës pranë DD Durrës pranë subjektit prodhues “A. C” me nipt K 

dhe “K” me nipt K për rimbursime te kërkuara pranë Deges Doganore Durres. 

Nuk rezultojnë te kryera nga personeli përpunues doganor verifikime doganore për : 

1-Llojin e lëndës djegëse, të përdorur në procesin teknologjik,  

2-Fazat në procesin teknologjik, ku përdoret lënda djegëse;  

3-Kartën teknologjike sipas teknologjisë përkatëse dhe të verifikuar nga autoriteti kompetent 

doganor 
Në vijim të fakteve të mësipërme nevojitet që nga Dega Doganore Durrës për qëllime të pikës 1 të 

nenit 53 të ligjit, që lidhet me operacionet e matjes (leximi i temperaturës, i lartësisë, i masës 

vëllimore etj.) të detyrueshme në kuadrin e kontrolleve ose inventarëve doganorë të magazinës 

fiskale të depozitimit ose të prodhimit, të kryejë ri kontroll ose monitorim periodik duke marrë në 

konsideratë, bllokimin e pikave të hyrjes dhe të daljes të produkteve energjetike, metodologjinë e 

matjes, përshkrimin e rezervuarëve, skicat e tipave të tyre dhe të pajisjeve të matjes, si dhe tabela 

përmbledhëse e matjes në boshllëk  

Gjatë procedurave të merren në konsideratë përcaktimet e nenit 43 VKM nr 612 datë 05.09.2012 i 

ndryshuar me VKM nr 28 datë 18.01.2017 që lidhen me  

Konsumin e lëndës djegëse për njësi produkti të gatshëm (karta teknologjike), shoqëruar edhe me të dhënat e 

mëposhtme për llojin e lëndës djegëse, të përdorur në procesin teknologjik; fazat në procesin teknologjik, ku 

përdoret lënda djegëse; si dhe kushtit që Karta Teknologjike sipas teknologjisë përkatëse të jetë e verifikuar 

nga autoriteti kompetent doganor.”. 

Neni 35 ligji 61/2012 “Firot dhe humbjet në prodhim 

”Firot dhe humbjet gjatë procesit të prodhimit/përpunimit varen nga një sërë faktorësh, të tillë si: lëndët e 

para të përdorura, teknologjia e përdorur nga depozituesit e miratuar, tërësia e proceseve të 

prodhimit/përpunimit, kohëzgjatja e një cikli prodhimi, rezultatet e verifikimeve janë objekt i ndryshimeve 

dhe normat e vendosura mbeten në fuqi nëse nuk ka ndryshime në procesin e prodhimit, lëndë te para etj. 

Neni 45 “Kontrolli doganor” “dhe nenit 47 “Kontrolli Aposteriori” përcaktojnë se: 

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. 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. 

Si konkluzion Sektori i Akcizës pranë Degës Doganore Durrës te duhet te kryente  procedurën e 

kontrollit për periudhën 01.01.2021 deri 31.12.2021 dhe ne vijim për te cilat është kërkuar 

rimbursimi nga subjektet e mësipërme duke marrë në konsideratë shpjegimet dhe përcaktimet e nenit 

45, 47, 35 dhe 99 të Ligji 61/2012 “Per Akcizat ne RSH” si dhe shpjegimet e nenit 43 të VKM nr. 

612 “Për Dispozitat Zbatuese te Akcizës” datë 05.09.2012 i ndryshuar me VKM nr. 28 datë 

18.01.2017. 
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Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në: 

1- Nenit 45, 47, 35 dhe 99 të Ligji 61/2012 “Per Akcizat ne RSH”  

2- Nenit 43 i VKM nr. 612 “Për Dispozitat Zbatuese te Akcizës” datë 05.09.2012 i ndryshuar me 

VKM nr. 28 datë 18.01.2017. 

Personi i ngarkuar me mbikëqyrjen e subjekteve qe kane përfituar rimbursim per lendet djegese. 

1-z. M. T., me detyrë specialist i sektorit të akcizës pranë Degës Doganore Durrës. 

♦. Gjatë procedurës audituese mbi zbatimin veprimtarisë ligjore të subjekteve të akcizës që 

operojnë sipas ligjit nr. 61, datë 24.05.2012 “Për Akcizat në RSH” i ndryshuar u kërkua nga grupi 

auditimit dokumentacioni i subjekteve që kanë operuar me statusin depozitues të miratuar, pritësit të 

regjistruar, për të cilën sektori përkatës vendosi në dispozicion dokumentacionin për Depozituesit e 

Miratuar dhe Pritësit e Rregjistruar. Në këtë degë doganore kanë operuar gjatë vitit ushtrimor 2018, 

subjekte me aktivitet të ndryshëm tregtar me status depozitues të miratuar dhe pritësa të rregjistruar, 

që i janë nënshtruar produktet që i nënshtrohen detyrimit të akcizës, sipas rregullave specifike mbi 

akcizën, konsumin e produkteve energjetike, alkoolike, duhanit dhe nënproduktet e tij. Nga auditimi 

e shqyrtimi i dokumentacionit i administruar nё dosjet e përzgjedhura për auditim, në zbatim të 

ligjshmërisë për mbikqyrjen e procedurave të akcizës parashikuar nga ligji nr.61, datë 24.05.2012 

“Për akcizën në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar (i përafruar pjesërisht me direktivën e Këshillit 

Evropës 2008/118/, datë 16.12.2008, lidhur me masat e përgjithshme mbi taksën e akcizës si dhe 

Rregulloren e Parlamentit Evropian dhe KE 450/2008, datë 23.04.2008 “Mbi Kodin e Modernizuar 

Doganor”), ligji nr.9875, datë 14.02.2008 “Për Metrologjinë”, ligji nr.8450, datë 24.2.1999“Për 

përpunimin, transportimin e tregtimin e naftës, gazit e nënprodukteve të tyre” i ndryshuar, VKM 

nr.612 datë 05.09.2012 “Dispozitat Zbatuese të ligjit për Akcizat” Udhëzime të nxjerra nga Ministria 

Financave (UMF) e Drejtoria e Përgjithshme e Doganave (DPD) Manualit Praktik nr. 13048 prot 

datë 20.05.2016 për “Përdorimin e modulit të Akcizës EMCS në sistemin informativ për 

depozituesit e miratuar që prodhojnë dhe përpunojnë apo stokojnë produkte energjitike”. 

Në lidhje me Kalibrimet dhe Certifikimet e kryera nga Depozituesit e Miratuar sqarojmë se : 

Konstatohet se janë kryer kalibrimet dhe certifikimet përkatëse në një pjesë të kontejnerëve dhe 

sillosëve si dhe pajisjeve matëse nga DPM-ja në shumicën e operatorëve ekonomike që operojnë dhe 

ushtrojnë veprimtari në zbatim të ligjit nr 61/2012 "Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë". 

Konstatohet se subjekte të veçantë që kanë përfituar Autorizimin e Magazinës Fiskale nuk kanë kryer 

"Aktin e Kalibrimit të Depozitave dhe Siloseve" për të tjera enëmbajtëse (kontejnerë, sillosë) të cilat 

lëshohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë në zbatim të nenit 51 "Procedurat e Aplikimit 

dhe Autorizimit të Magazinave Fiskale" të VKM nr 612 datë 05/09/2012 si dhe të ligjit nr 9875 datë 

14/02/2008 "Për Metrologjinë". Konstatohen kërkesa aplikimi në subjektet e dosjeve të kontrolluara 

të cilat janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Kalibrimit. Drejtoria e Kalibrimit ka kryer 

inspektime për keto raste në subjektet operues por nuk ka kryer Kalibrimet dhe Certifikimet e duhura 

duke argumentuar me faktin se "Depozitat dhe Silosët që mbajnë materiale në gjendje të lëngët dhe 

rifuxho" duhet të zbrazen nga këta Operatorë Ekonomike dhe pastaj të kryhen kalibrimet nga DPM-

ja (Drejtoria e Përgjithshme e Kalibrimit). Në nenin 96, 97 dhe 98 "Produktet Energjetike" të VKM 

nr 612 datë 05/09/2012 "Dispozita për Produkte Specifike" si dhe në nenin 142 "Verifikimi i volumit 

të pijeve alkoolike" të VKM nr. 612 datë 05/09/2012 "Dispozitat Zbatuese për Akcizat" jepen 

përkufizime mbi tërësinë e operacioneve të kryera nga specialistët e Drejtorisë se Përgjithshme të 

Metrologjisë me qëllim përcaktimin e kapacitetit të rezervuarve e depozitave të cilat çojnë në 

lëshimin e Certifikatës së Kalibrimit dhe të kapacitetit mbajtës. Neni 51 i VKM nr 612 datë 

05/09/2012 " Dispozitat Zbatuese për Akcizat" shpjegon dhe përcakton se gjatë "Procedurave të 

aplikimit dhe të autorizimit të magazinës fiskale" në pikën dh/e, kërkohet "Akti i Kalibrimit të 

kontejnerëve depozitave dhe siloseve nga DPM-ja në rastet kur do të depozitohen lëngje apo 

materiale rifuxho . Për rastet kur marrja e certifikatës se kalibrimit është në proces , të depozitohet 
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kërkesa e aplikimit shoqëruar me certifikatat e kalibrimit të disponueshme në momentin e prodhimit 

/importit" si dhe në pikën (e) të këtij neni kërkohet " Certifikata përkatëse për instrumentet dhe 

pajisjet matëse nga DPM-ja". Ligji nr 61/2012 "Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar 

" përcakton në nenin 20 "Detyrimet e Depozituesit të Miratuar" në pikën c se "Depozituesi i 

Miratuar është i detyruar të përmbushë të gjitha kërkesat e vendosura nga Administrata Doganore 

për të mundësuar mbikëqyrjen e magazinës fiskale". Dega Doganore Durrës ka patur një 

korrespodence korrekte me Operatorët Ekonomike që operojnë me statusin e Depozituesit e Miratuar 

në lidhje me përmbushjen e kushtit të kalibrimit nga ana e tyre të "Depozitave apo Silloseve" sipas 

kërkesave të nenit 51, 96, 97, 98, dhe 142 të VKM nr. 612 dhe Ligjit nr. 61/2012 "Për Akcizat në 

RSH".  

U konstatua se, operatorë ekonomik të caktuar kanë konsumuar shkelje të kundërvajtjes 

administrative në fushën e akcizës, në mospërputhje me pika 1/a e neni 85; Kreu “Shkeljet në fushën 

e akcizës dhe sanksionet” dhe në zbatim të gërmës (c) të pikës 3, neni 20 të ligjit nr.61, datë 

24.05.2012 “Për Akcizat në RSH”, detyrim ligjor që detyron depozituesit e miratuar “të përmbushin 

të gjitha kërkesat e vendosura nga administrata doganore për të mundësuar mbikëqyrjen e 

magazinës fiskale. Trajtuar në aneksin e Raportit dhe rastet e konstatuara per subjektet prodhues me 

status depozitues te miratuar që nuk kane plotësuar detyrimet ligjore per kalibrimin e depozitave 

sipas përcaktimeve ligjore. 

 Me qëllim rregullimin e situatës së krijuar dhe detyrimin e subjekteve operues me statusin e 

depozituesit të miratuar pranë Degës Doganore Durrës që nuk kanë kryer plotësimin e procedurës 

ligjore të shprehur në pikën 3/c, neni 20, ligjit nr. 61, datë 24.05.2012 “Për Akcizat në RSH” për 

mbikëqyrje sa më të plotë të magazinave fiskale, neni 85, Kreu “Shkeljet në fushën e akcizës dhe 

sanksionet”, pika 1.a “Kundërvajtje Administrative”, neni 96.1, pika 1, subjektet që nuk kanë kryer 

kalibrime për të gjitha depozitat e sillosët me kapacitet mbajtës “mbi 10 hektolitra” të penalizohen 

me një gjobë administrative. Sa më poshtë dhe tabela e subjekteve të përzgjedhura që rezultojnë me 

depozita ose sillose të pa kalibruar dhe të pa certifikuar nga DPM-ja. Në zbatim të pikës 3/c të nenit 

20 të Ligjit 61/2012 për "Akcizat në Republikën e Shqipërisë" si dhe në mbështetje të nenit 85 të 

Kreut "Shkeljet në Fushën e Akcizës dhe Sanksionet" pika 1/a " kundërvajtje administrative" dhe 

nenit 96/1 pika 1 subjektet e mësipërme të penalizohen me një gjobë administrative shumën totale 

500,000 lekë me një gjobë administratave në masën 50,000 lekë për 10 raste trajtuar në tabelën nr.6 

te Raportit te Auditimit 

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në: 

1-Neni 20 pika (c), neni 85 të Ligjit nr. 61/2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë”  

Personat e ngarkuar me mbikëqyrjen e depozituesve të miratuar. 

1-z. M.T, me detyrë specialist i sektorit të akcizës pranë Degës Doganore Durrës. 

2- z. E. P me detyrë specialist i sektorit të akcizës Degës Doganore Durrës 

3- z. B. S me detyrë specialist i sektorit të akcizës pranë Degës Doganore Durrës 

4- z. M. Z me detyrë specialist i sektorit të akcizës pranë Degës Doganore Durrës. 

5- z.S. P me detyrë ish specialist i sektorit të akcizës pranë Degës Doganore Durrës. 

♦. Në lidhje me kontrolle të ushtruara nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave pranë Degës 

Doganore Durrës si dhe kontrolle të ushtruara sipas Plan-Kontrolleve të miratuara nga Kryetari i 

Degës Doganore Durrës u konstatua se :  

Në lidhje me Program Kontrollin nr 12281 prot datë 08.07.2021 të dalë nga Drejtoria e Përgjithshme 

e Doganave në lidhje me kontrollin e depozituesit të miratuar “J. C” me Nipt K me adresë Nikel 

Fushë Krujë me struktura kontrolli SPCPA, DKAP pranë Departamentit të Akcizës në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Doganave është mbajtur akt –verifikimi i shkeljes doganore sipas aktit administrativ 

nr. 0006568 dhe nr. 0006569 datë ku janë konstatuar diferenca në sasinë prej 1910 litra në tepricë për 

artikullin verë dhe nën nivelin 2% te sasisë të kontabilitetit të magazinës fiskale dhe është propozuar 
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një sanksion në masën 200,000 leke. Gjithashtu është konstatuar edhe sasia prej 188 litra alkol te 

konvertuar në një detyrim prej 20,774 lekë dhe është propozuar një penalitet sa 2 (dy) fishi i 

detyrimeve doganore të akcizës të shmangura me një detyrim doganor total të propozuar për ketë 

kontroll në shumën totale 262,322 leke. 

Konstatohet se Raporti përfundimtar i Kontrollit në Degën Doganore Durrës për marrje Vendimi 

është raportuar pranë Degës Doganore Durrës nga Drejtoria e Kontrolleve të Akcizes dhe Pas 

Zhdoganimit me shkresën nr.2132 prot datë 10.02.2022 prot pra 7 muaj me vonese ose 210 dite me 

vonese duke kryer shkelje te renda ligjore në kundërshtim me përcaktimet e ligjit nr. 61/2012 “Për 

Akcizat në Republikën e Shqipërisë” Nga ana e inspektorëve të Drejtorisë së Metodikave dhe 

Kontrollit pranë DPDse znj A.G dhe znj I. N janë kryer shkelje të renda doganore të cilat bien ndesh 

me legjislacionin sa më poshtë 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 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 nga Dega Doganore Durrës të merren masa e menjëhershme ligjore per nxjerrjen e 

Vendimit Administrativ të shkeljes doganore në fushën e akcizës në ngarkim të subjektit “J.C” me 

Nipt K me adresë Nikel Fushë Krujë në shumën totale 262,322 leke nga të cilat shuma prej 241,548 

lekë gjobë doganore në fushën e akcizës dhe shuma prej 20,774 leke detyrim doganor ne fushën e 

akcizës. 

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore e nënligjore të bëra në: 
1-Neni 96, 97 dhe 99 i Ligji nr. 61/2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë”  

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme personat përgjegjës: 

1 znj. A. G me detyrë përgjegjëse sektori pranë Drejtorisë së Kontrollit dhe Metodikave ne DPD 

2-znj I.N me detyrë specialiste sektori prane Drejtorisë së Kontrollit dhe Metodikave ne DPD 

3-z.A.K me detyre Drejtor i Drejtorise se Kontrollit dhe Metodikave ne DPD 

 

 

Titulli i  Auditimin e procedurave doganore të ndjekura gjatë veprimtarisë procedurave 
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Gjetjes  doganore që operojnë sipas ligjit nr. 61, datë 24.05.2012 “Për Akcizat në 

Republikën e Shqipërisë”. 

Situata  

Nga auditimi i dokumentacionit për procedurat e doganore të subjekteve që 

operojnë sipas ligjit nr. 61 datë 24.05.2012 “Për Akcizat në RSH” u konstatuan 

veprime të kryera jo në përputhje me gërmën (c) të pikës 3, neni 20 dhe 85 të 

ligjit nr. 61 datë 24.05.2012 për "Akcizat në Republikën e Shqipërisë“, nenin 51 

të VKM nr. 612 datë 05/09/2012 për "Dispozitat Zbatuese për Akcizat" pika 

dh/e, "Akti i Kalibrimit të kontejnerëve depozitave dhe siloseve“, veprime të 

kryera jo në përmbushje të legjislacionit bazë në fuqi sipas neneve, 85, 90, 97, 

98, 99 61 datë 24.05.2012 të ligjit “Për Akcizat në RSH” me pasojë lindjen dhe 

mos arkëtimin e sanksioneve administrative në shumën 762,322 lekë trajtuar si 

të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit.. 

Kriteri : 

 

Gërmën (c) të pikës 3, neni 20 dhe 85 të ligjit nr. 61, datë 24.05.2012 për 

"Akcizat në Republikën e Shqipërisë“, i ndryshuar. Manualin Praktik nr. 

13047 dhe nr. 13048 prot DPD datë 20.05.2016 dhe neneve, 85, 90, 97, 98, 

99 61 datë 24.05.2012 të ligjit “Për Akcizat në RSH” 

Ndikimi/Efekti: 

Konstatohet efekt financiar i munguar nga të ardhura të munguara në buxhetin e 

shtetit në formën e gjobës doganore në shumën 762,322 lekë (penalitet) për 

periudhën nga data 01.01.2021 deri në datën 31.12.2021. 

Rëndësia: I larte 

Rekomandimi: Dega Doganore Durrës të marrë të gjitha masat e duhura ligjore dhe 

administrative sipas legjislacionit në fuqi me qëllim ndjekjen, kontabilizimin 

dhe arkëtimin e detyrimit doganor dhe sanksioneve doganore për arkëtimin e 

shumës së rekomanduar në shumën 762,322 lekë për 11 raste trajtuar më 

hollësisht në aneksin respektiv dhe materialin e Raportit të Auditimit. 

 

 

2.7. Auditimi i procedurave mbi vendimet administrative të nxjerra nga autoriteti 

doganor  kompetent. 

 

Në zbatim të pikës 7 të programit të auditimit “Nr. 16/1 Prot., datë 14.01.2022”, për periudhën 
objekt auditimi, u shqyrtuan me perzgjedhje vendimet administrative (bashkangjitur praktika 
shoqëruese) administruar nga Dega e Doganes Durrës (DDD) për vitin 2021 dhe cdo 
dokumentacion i nevojshëm për çështjen nën auditim Dokumentacioni elektronik i vendimeve 
administrative të kontabilizuara nga zyra e financës; 

1. Vendimet administrative të vëna në dispozicion nga zyra juridike; 
2. Dokumentacioni tregtar i praktikave doganore që kanë rezultuar me shkelje të legjislacionit 

doganor mbi bazën e të cilave autoriteti doganor ka dalë me vendim adminstrativ. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 
 

Për auditimin e përputhshmërisë mbi vendimet administrative të marra nga Dega Doganore Durrës 

për periudhën objekt auditimi, 01.01.2021- 31.12.2021, u shqyrtuan me perzgjedhje vendimet 

administrative (bashkangjitur praktika shoqëruese) administruar nga Dega e Doganes Durrës (DDD) 

për vitin 2021 dhe cdo dokumentacion i nevojshëm për çështjen nën auditim. 

Per vitin 2021 Dega e Doganës Durres ka nxjerrë 1508 vendime administrative ndaj veprimeve të 

kryera nga operatorët ekonomikë, të cilët janë subjekt i detyrimeve doganore, te paraqitura me dosjet 

perkatese sipas evidencës se shkeljeve doganore. Është ushtruar kontroll me perzgjedhje kryesisht ne 

muajt maj, qershor, nëntor, dhjetor qe ne total jane 461 vendime (rreth 30% te totalit) mbi 
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përputhshmërinë, ligjshmërinë e tyre, për të cilat janë konstatuar shkelje të ndryshme ne kundërshtim 

me legjislacionin doganor: 

Ligji 102/2014 “Kodi Doganor ne RSH”, i ndryshuar; VKM nr. 651, datë 10.11.2017 “Për Dispozitat 

Zbatuese të Ligjit 102/2014 “Kodi Doganor në RSH”; Ligji nr. 61 datë date 24.05.2012 “Për Akcizat 

në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; Ligji nr.62/2012, date 25.08.2012 “Per dispozitat zbatuese 

te ligjit 61, date 24.05.2012 “Për Akcizat ne RSh”; VKM nr. 921, datë 29.12.2014 “Për personelin e 

administratës doganore”; Rregulloren e brendshme te degëve doganore; Urdhri nr.146, date 

07.05.2018 te Ministrit te Financave dhe Ekonomise;  

Udhëzimin nr. 3, date 23.01.2018 te Ministrit te Financave “Per vleresimin e mallrave per qëllime 

doganore”; Udhëzimi nr. 5, datë 26.01.2018 “Mbi procedurat standarde të funksionimit të sektorit të 

vlerësimit qendror dhe sektorit të kontrollit aposterior operativ”; Ligji 84/2015 Kodi i Procedurës 

Admnistrative te RSH. 

Shkeljet ne fushen doganore dhe te akcizës trajtohen ne nenet 250 deri 283 te ligjit 102, date 

31.07.2014 “Kodi Doganor i RSH”, i ndryshuar, nenet 84 deri ne 107 te ligjit nr.61, date 24.05.2012 

“Per Akcizat ne RSH”, i ndryshuar, dhe Kodin Penal nenet 171 deri ne 179 te tij. 

Nga auditimi me perzgjedhje i vendimeve dhe shqyrtimi i dokumentacionit qe ndodhet ne dosjet e 

tyre u konstatuan mangësi proceduriale e materiale, qe nga nisja e procedurës, te drejtat e palëve, 

kerkesat e proces verbaleve te palëve e regjistrimit te tyre, ndihmën e bashkëpunimin e organeve 

publike, hetimin, paraqitjen e provave e vleresimin e tyre, njoftimin e dëgjimin e palëve, 

respektimin e afateve ligjore deri te përfundimi i procedurës se vendimmarrjes per evidentimin e 

kryerjes e zhvillimit te nje procesi te rregullt ligjor. 

Sipas dokumentacionit te paraqitur vërejmë se per muajin maj jane dhënë 82 vendime, qershor jane 

gjithsej 80 vendime, per muajin nëntor jane 166 vendime, per muajin dhjetor jane 133 vendime. 

Nga auditimi i vendimeve te përzgjedhura administrative te vitit 2021 u konstatuan: 

1. Mangësi e përbashkët në praktikat e dosjet e vendimeve te audituara: 

- Konstatomë se evidenca e shkeljeve doganore nuk eshte e plotësuar ne te gjithë kerkesat e saj 

sidomos ne 6 mujorin e pare te ketij viti. 

- Konstatojmë se vendimet administrative të protokolluara qe ndodhen ne dosjet e paraqitura, 

nuk përmbajnë emrin dhe nënshkrimin e juristit që ka shqyrtuar praktikën, doganierit të borxhit si 

dhe te gjithë specialistet e përfshire ne vendimmarrje.  

- U konstatua në disa raste, të cilat janë trajtuar më poshtë në mënyrë të detajuar, se në praktikat 

e vendimmarrjes nuk është bashkëngjitur gjithë dokumentacioni për shqyrtimin e shkeljes doganore, 

në kundërshtim me nenet 274/1 dhe 276/1 të Ligjit nr. 102/2014 Kodi Doganor, i ndryshuar. 

Keto mangësi janë sidomos ne vendimin nr. 539, date 05.05.2021, vendimin nr. 540, date 

05.05.2021, vendimin nr. 541, date 05.05.2021. 

- U konstatua mosrespektim i afateve ligjore per marrjen e vendimeve, te njoftimit te proces 

verbaleve te mbajtura, te evidentimit te marrjes dijeni per to dhe te mosrespektimit te afatet ligjore te 

ankimit. 

- U konstatua se ka mangësi ne analizimin drejt te dokumentacionit shoqërues lidhur me 

përshkrimin e rrethanave e faktit, përshkrimin e shkeljes se kryer, dokumentimin e shkeljeve, si dhe 

klasifikim te gabuar te shkeljes se kryer. 

- U konstatua vendosje e gabuar e penaliteteve. 

- U konstatua vlerësim jo i drejte e i mangët ne dokumentacionin e administruar ne dosje duke 

mos e analizuar te plote ne te gjitha hallkat e procedimit, si dhe duke mos u kufizuar vetëm ne 

përshkrimet jo te plota te strukturave konstatuese qe çojnë ne cenimin e zhvillimit te nje procesi te 

drejte ligjor. 

- U konstatua vendosja e sanksioneve ne kundërshtim me kushtet qe parashikohen ne Nenin 260, 

262 dhe 272 te Kodit Doganor, ne rastin kur autoritetet doganore duhet te miratojnë zgjidhjen 
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administrative te kontrabandës dhe procedurën qe ndërmerret paraprakisht ne kete rast, si dhe 

sekuestrim te përkohshëm te mallit. 

- U konstatua nje mangësi e përgjithshme ne dosje te prokurave te operatoreve me agjencitë 

doganore, te përcaktuara ne nenin 17 pika 1, 2, 3, 4, 5, 6 te Kodit Doganor dhe Kreu IV, Titulli 4 

Dispozita Zbatuese. Kjo mangësi sjell mos evidentimin e sakte te përgjegjësisë se operatorit apo 

agjencisë doganore si përfaqësues i drejtpërdrejtë apo i terthorte.  

- U konstatua ne përmbajtje te vendimeve mungese e arsyetimit dhe mosplotësim te kërkesave te 

përcaktuara ne nenet 98-100 te ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurës Administrative te RSh”. 

Keto mangësi jane evidentuar ne tabelat e paraqitura me poshtë dhe vihen re sidomos ne 

vendimet: Vendimin nr. 626, date 31.05.2021 ne te cilin ka nje qëndrim te ndryshëm te subjektit e 

agjencisë, Vendimin nr. 665, date 08.06.2021, Vendimin nr. 668, date 09.06.2021 te DDD. 

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi punonjësit e zyrës juridike të DDD, S.P, A. H, E. S dhe B. 

Gj. 

 2. Lidhur me vendimmarrjen e procedurave standarde te funksionimit te sektorit te vlerësimit ne 

qender dhe sektorit te kontrollit aposteriori operativ: 

- Konstatohet se ka mangesi ne administrimin e dokumentacionit te konstatimit te shkeljeve 

doganore e rivlerësimit te praktikave, mangësi formale ne proces verbalet e mbajtura nga strukturat 

konstatuese ose kontrolluese te protokolluara. Mangesi te procesverbaleve te mbajtura nga kontrolli 

paszhdoganimit te cilat ju bashkëngjiteshin materialit “Informacion per marrje vendimi” (te cilat jane 

te protokolluara) por jo gjithmonë te shoqëruara me njoftimet e ankimet e palëve. Ka mangësi ne 

përpilimin e administrimin e konfermave postare ku nuk evidentohet qarte data kundrejt nënshkrimit 

te operatoreve ekonomike ose agjensive doganore, vërehen mangësi ne respektim te afateve te 

njoftimit dhe marrjes dijeni nga personi pergjegjes qe ne baze te ligjit duhet njoftuar.  

Konkretisht lidhur me vendimmarrjet e bazuara ne “formularët e rivlerësimit doganor” te mbajtur 

nga SKAO, nga specialisti i kontrollit aposterior apo nga SVQ ne lidhje me vlerësimin doganor 

konstatohet mosrespektimi i afateve te njoftimit te deklarues /importuesit nga momenti kur dega 

doganore eshte vene ne dijeni ne forme elektronike, mosrespektim i afteve te ankimit, brenda 10 

ditëve nga informimi i marrjes dijeni dhe mosrespektim te afateve te marrjes se vendimit, brenda 5 

ditëve nga depozitimi i ankimit, veprime keto ne kundërshtim me nenet 273 dhe 274 te Kodit 

Doganor, nenet 97, 98, 79/4 te Ligjit per Akcizat, Udhëzimit nr. 5, date 26.10.2018, Kreu IV, pika 

d.9; pika d.11 pika d.10 - ne te cilën thuhet: “dega doganore merr masa per njoftimin shkresor te 

deklaruesit dhe per informimin e importuesit”. Ky mosrespektim i dokumentimit dhe afateve ligjore 

mund te përdoret nga operatori ekonomik e te sjelle deri ne pavlefshmëri te vendimmarrjes.  

Keto mangesi konstatohen ne vendimet: nr. 606, date 27.05.2021, nr. 609, date 01.06.2021, nr. 629, 

date 02.06.2021, ne te cilat mungojnë njoftimet e operatorit dhe agjencisë doganore. 

Në Vendimin nr. 688, date 21.06.2021 mungojnë njoftimi, konfermat e zbatimi i afateve te ankimit 

dhe marrjes se vendimit. 

Konstatojme se ne vendimin nr. 1278, date 11.11.2021 per subjektin M. M me NUIS I, IMP 4 

R71000, date 25.07.2019 per artikullin me përshkrim tregtar motociklete BMË, kemi: Kryetari i 

degës doganore pasi shqyrton shkresën informacion mbi formularin e rivlerësimit doganor te Zyrës 

se mbikëqyrjes doganore ku eshte konstatuar se vlerësimi doganor duhet te rishikohet (pasi 

dokumentacioni i depozituar nuk e justifikon metodën e vlerësimit) mbështetur ne te dhënat e 

disponueshme per kete artikull duke e vlerësuar sipas metodës 2 te vlerësimit doganor, mbështetur ne 

mallrat identike shitur per eksport ne RSH, sikurse deklaratat e tjera me 3.2 Euro/cc. Te ky formular 

ka keto mangesi: nuk eshte firmosur nga anëtaret e komisionit, metoda e vlerësimit eshte metoda e 

dyte (2) mallra identike e jo (6) te dhënat e disponueshme, gjithashtu Agjensia doganore si 

përfaqësuese e terthorte ka marre dijeni ne date 22.10.2021, shoqëria nuk ka marre dijeni, mungon 

ankimi (ne vendim thotë ka ankim) afati i te cilit eshte brenda 10 ditëve nga e nesërmja e marrjes 
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dijeni dhe vendimi eshte marre date 11.11.2021, pra jashtë afatit ligjor.  

Keto mangesi jane edhe ne vendimet: nr. 1277, date 11.11.2021, nr. 1276, date 11.11.2021, nr. 1275, 

date 11.11.2021, nr. 1274, date, 11.11.2021, nr. 1273 date, 11.11.2021, nr. 1270, date 11.11.2021, nr. 

1271 date 11.11.2021. Keto mangesi mund te sjellin deri ne pavlefshmëri ose parashkrim te 

ekzekutimit te vendimeve.  

Për këtë mban përgjegjësi F. K, specialist aposterior, si dhe punonjësit e zyrës juridike të DDD, S. P, 

A.H, E. S dhe B. Gj. 

Gjithashtu konstatojmë mosrespektim te legjislacionit te Udhëzimeve nr. 3, date 23.01.2018 dhe nr. 

5, date 26.01.2018 “Per vleresimin e mallrave per qëllime doganore”, pasi kemi raste te përsëritura 

per vitin 2021 te mos vlerësimit korrekt te mallrave (motoçikletave bmë e H. D) ne kundërshtim 

edhe me qëndrime e vendime te mëparshme ku eshte vendosur se si duhet te vlerësohen e 

zhdoganohen ato. Kjo sjell rritje te pajustifikuar te borxhit doganor, vështirësi ne mbledhjen e tij.  

3. Ne vendimet per thyerje te Regjimit te Perpunimit Aktiv - RPA: 

Konstatojme se ne disa vendime administrative te mbajtura mbështetur ne Proces Verbalet nga 

sektori i mbikëqyrjes doganore konstatohet nje aplikim i gabuar i dispozitave te sanksioneve te 

vendosura qe nuk i përgjigjen shkeljes doganore te kryer. Referencat ligjore jane te gabuara e per 

pasoje klasifikimet e përshkrimet e shkeljeve jo te sakte e sanksionet jo korrekte. Aplikimi 

njëkohësisht per nenin 251 per klasifikim shkelje dhe here nenit 256 dhe here nenit 259 per vendosje 

te sanksioneve eshte ne kundërshtim me legjislacionin doganor. 

Ne vendimet e trajtuara me poshtë kemi per shkelje te njëjta te kushteve te autorizimit klasifikimin e 

veprës ne nene te ndryshme, gjithashtu per te njëjtën shkelje kemi penalitete te ndryshme (kryesisht 

nenet 251, 256, 259, 252/c dhe 257/1/b), te pa justifikuara e te paargumentuara qe jane përjashtuese 

te njëra tjetrës. Nuk jane argumentuar sakte shkeljet shkaqet qe kane çuar ne to, mos përmbushja e 

detyrimeve apo mos evidentimi i qëllimeve te subjekteve qe kane çuar ne shkeljet e kushteve te 

autorizimit, te cilat kane çuar deri ne thyerje te afatit te RPA. 

Konstatojme se kur subjekti thyen kushtet e autorizimit qëndrimi i mbajtur nga kontrolli aposterior 

eshte: nenet e shkelura 252, pika c dhe sanksioni neni 257/1/b te Kodit Doganor, ne shumen 50,000 

leke. Kjo sipas vendimit nr. 706, date 28.06.2021, Vendimit nr. 696, date 25.06.2021. Vendimit nr. 

1483, date 24.12.2021 subjekti “K” shpk, me NUIS K, sipas Proces Verbalit nr. 16384, date 

02.12.2021 te mbajtur nga struktura verifikuese zyra e mbikëqyrjes Durres, u konstatua se ky subjekt 

nuk i eshte përmbajtur kushteve te autorizimit ne piken 7 vlere. Ne baze te nenit 252/c dhe 257/b/1 te 

Kodit Doganor propozohet qe subjekti te penalizohet me 50,000 leke, per shkelje te kundravajtjes te 

kryer ne neglizhence. Po ky qëndrim eshte mbajtur edhe ne kete vendim nga zyra juridike dhe 

kryetari degës. Edhe ne vendimin nr.1482, date 24.12.2021 ku subjekti nuk ka respektuar paragrafin 

V pika 4 te Udhëzimit nr. 4 date 28.03.2019 bazuar ne nenin 252/c dhe 257 /1/b kundravajtje e kryer 

ne neglizhence subjekti eshte penalizuar me 50,000 leke gjobe. Po kështu ne Vendimi nr. 706, date 

28.06.2021 te DDD.  

Gjithashtu po te vërejmë qëndrimin ne Vendimin nr. 1242, date 08.11.2021 subjekti “A.D” shpk 

NUIS Kpas verifikimit te dokumentacionit te mbylljes se RPA, ka eksportuar me tepër sasi ne kg 

sasa ka importuar mallra keto qe sipas dokumentacionit te paraqitur nga subjekti jane ambalazhe 

(mallra shqiptare). Klasifikimi per shkeljen kundravajtje te kryer ne neglizhence (thyerje te RPA) 

neni 252/c dhe sanksionohet sipas nenit 257/1/b me 100,000 leke. Po kështu Vendimi 1235, date 

05.11.2021 (thyerje RPA) neni 252/c, neni 257/1/b (neglizhence), penalizuar 50,000 leke. 

Ky qëndrim duhet te mbahet nga DDD dhe duhet te zbatohet edhe per raste te tjera te ngjashme per 

te evituar arbitraritetin, abuzivitetin dhe pabarazinë. 

Konstatojme shkelje proceduriale ne Vendimin nr. 1491, date 28.12.2021 për subjektin “G. K” shpk 

me NUIS L. Sipas ketij vendimi subjekti eshte dënuar me gjobe ne shumen 50,000 leke sipas 

procesverbalit nr. 1 date 03.12.2020 te S. A, Sh. Sh grupi i kontrollit aposterior ne Drejtorinë e 
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Kontrolleve dhe akcizës dhe pas zhdoganimit. Sipas ketij proces verbali eshte vendosur mos mbyllja 

brenda afatit kohor te regjimit te përpunimit aktiv, e cila konsiderohet kundravajtje administrative me 

përgjegjësi objektive referuar nenit 251, pika 2, shkronja I, te Kodit Doganor dhe referuar nenit 256 

pika 1, shkronja b, dhe nenit 261 te ligjit 102/2014 Kodi Doganor i RSh, penalizohet me gjobe 

50,000 leke. Konstatojme se ne kete vendim nuk përcaktohet sipas nenit 260 pse eshte vene kjo 

shume, se cilat kundravajtje ka kryer ne te njëjtën kohe si dhe arsyetimi per cilat nga keto shkelje 

eshte dhënë ky penalitet.  

a. Qendrimi i DDD eshte shprehur ne vendimin nr. 684 date 17.06.2021 ndaj subjektit 

“Q.SH” shpk, shoqëri e pajisur me autorizim te rrëgjimit te përpunimit aktiv, per faktin se subjekti 

nuk i eshte përmbajtur kushteve te autorizimit, penalizohet bazuar ne nenet 250, 252/2/c, 257/1/b te 

Kodit Doganor. Po kështu ne Vendimi nr. 696 date 25.06.2021). Ndërsa ne vendimin nr. 683, date 

17.06.2021 ndaj subjektit “A.D” shpk per te njëjtin fakt penalizohet bazuar ne nenet 250, 251/2/b, 

256/1/b/2 te Kodit Doganor. Konstatojme qëndrime te ndryshme te DDD se per shkelje te njëjta ka 

vendosje te penaliteteve te ndryshme pa argumenta. Ne vendimin 683, date 17.06.2021 kemi 

sanksionim te gabuar te shkeljes.  

Për këtë mbajnë përgjegjësi F.Gj, dhe E. S. 

b. Konstatojme se ne Vendimin nr. 1333, date 22.11.2021 subjekti “R” shpk me NUIS L te 

mbajtur nga sektori i mbikëqyrjes doganore eshte konstatuar shkelja administrative per te cilën eshte 

mbajtur proces verbali nr. 15737, date 19.11.2021 pasi nuk ka respektuar afatin sipas Udhëzimin nr. 

4, date 28.03.2019, pika XIV/2. Ne pjesën arsyetuese e vendimit mungon përshkrimi i sakte i 

shkeljes se perse ka ardhur ky mosrespektim. Vendimmarrja eshte mbështetur vetëm ne nenet 251/2i 

dhe 256/1/b,273 e vijues te Kodit Doganor e penalizimi 20,000 leke. Kemi mos analizim te provave 

e fakteve qe kane çuar ne thyerje te RPA, nje qëndrim te ndryshëm me dy vendimet e mësipërme. 

Për këtë rast, penaliteti dihet të ishte 50,000 lekë. Pra vlera 30,000 lenë përbën të ardhura të 

munguara. 

c. Ne Vendimi nr. 1492, date 29.12.2021 ndaj subjektit “A.S.P” shpk me NUIS L, 

konstatohet se per kete operator kemi moskryerje brenda aftit te autorizuar procedure e asgjesimit te 

mbetjeve teknologjike, ne PV dhe vendim nenet 251/2/i, 256/1/b, penalitet 20,000 leke thyerje afati 

RPA. Ka dhe parregullsi te tjera duke moskryer brenda afatit te autorizuar procedurën e asgjesimit te 

mbetjeve teknologjike sipas koeficientit te shfrytëzimit per lendet e para te importuara ne periudhën 

23.04.2020 deri me 26.06.2020. Duhet te klasifikohet ne mbështetje te nenit 252/c dhe penalizohet 

sipas nenit 257/1/b te Kodit Doganor dhe si përsëritës. 

Për këtë rast, penaliteti dihet të ishte 50,000 lekë. Pra vlera 30,000 lenë përbën të ardhura të 

munguara. 

Nje qëndrim tjeter konstatohet ne Vendimin nr. 1503, date 29.12.2021 po ndaj subjektit “A.S.P” 

shpk NUIS L, ku per kete operator ekonomik eshte konstatuar parregullsi ne mbajtjen e regjistrave te 

RPA, ne PV kemi nenet 194,259/1/b ndërsa ne vendim kemi nenet e shkelura 251, 259/1/b. Ne nenin 

251 te Kodit Doganor kemi - kundravajtje me përgjegjësi objektive, nuk kemi cilën germe te nenit 

251 ka shkelur dhe kemi nenin 259/1/b - saksione per raste te tjera kundravajtjesh, pra qëndrim per 

kundravajtje te tjera nga ato te parashikuara ne mënyrë specifike ne nenet 251 deri 254. Keto nene 

nuk qëndrojnë se bashku. Kemi penalitet 20,000 leke. 

Ky subjekt eshte përsëritës, kemi penalitet te njejte, ne kundërshtim te nenit 262 te Kodit 

Doganor. Duhet te klasifikohet ne mbështetje te nenit 252/c dhe penalizohet sipas nenit 257/1/b te 

Kodit Doganor dhe si përsëritës minimalisht ne shumen 60 000 leke. 

Për këtë rast, penaliteti dihet të ishte 60,000 lekë. Pra vlera 40,000 lenë përbën të ardhura të 

munguara. 

Për këtë mbajnë përgjegjësi punonjësit që kanë firmosur në procesverbal dhe specialisti i zyra 

juridike N. Gj. 
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d. Eshte konstatuar se ne Vendimin nr. 1502, date 29.12.2021 te subjektit “S” shpk me NUIS 

J, ka thyerje afati rieksporti RPA. Ne PV kemi nenet e shkelura 251/2/I, 256/1/b e ne vendim nenet 

251 dhe 256/1/b te Kodit Doganor, penalizmi te subjektit ne Shumen 20,000 leke. Ky subjekt ka 

deklaruar transferim te 16004.7 kg te lende te para dhe aksesore per prodhim konfeksionesh te 

importuara me autorizimin e RPA nr.28245/1, date 06.12.2018 ne autorizimin RPA nr. 12149/1 date 

04.12.2020. Ne kete vendim nuk jane analizuar provat e faktet qe kane çuar ne shkelje te RPA. 

Duhet te klasifikohet ne mbështetje te nenit 252/c dhe penalizohet sipas nenit 257/1/b te Kodit 

Doganor. 

Për këtë rast, penaliteti dihet të ishte 50,000 lekë. Pra vlera 30,000 lenë përbën të ardhura të 

munguara. 

Për këtë mbajnë përgjegjësi A.S, A. Xh, dhe Zyra Juridike. 

e. Konstatojme ne vendimin 1241, date 08.11.2021 te subjektit “D.G. A” shpk NUIS L sipas 

PV y subject ka evaduar mbetjet e dala nga prodhimi pa njoftuar me pare autoritetin ne baze te nenit 

251/2/dh dhe 256/1/b penalizohet me 30,000 leke. Penalizohet per shkeljen kundravajtje me 

përgjegjësi objektive (thyerje RPA) neni 251/2/dh dhe 256/1/b te KD, ne shumen 30,000 Leke ne 

ndryshim nga vendimet e mësipërme. Duhet penalizuar ne shumen 50,000 leke.  

Për këtë rast, penaliteti dihet të ishte 50,000 lekë. Pra vlera 20,000 lenë përbën të ardhura të 

munguara. 

Për këtë mbajnë përgjegjësi L. K, R. K, S. D dhe E. S. 

f. Vendimi 1240, date 08.11.2021 subjekti “F.I” shpk ka tejkaluar afatin e mbylljes se 

rrëgjimit kundravajtje me përgjegjësi objektive (thyerje RPA) neni 251/2/i dhe 256/1/b penalizohet 

20,000 leke. Kemi mos analizim te shkelje te tjera qe kane çuar ne thyerje te afatit. 

Për këtë rast, penaliteti dihet të ishte 50,000 lekë. Pra vlera 30,000 lenë përbën të ardhura të 

munguara. 

Për këtë mbajnë përgjegjësi L. K, R. K, S. D dhe E. S. 

Konstatojme se DDD nuk ka mbajtur nje qëndrim te unifikuar ne lidhje me legjislacionin 

doganor sipas te cilit vetëm mosrespektim afati, mosdorëzim dokument mbyllje pra mosrespektimi 

afatit kohor te RPA parashikohet ne nenin 251/2/i Kodit Doganor dhe penalizimi sipas nenit 256/1/b 

te Kodit Doganor. Per shkelje te tjera te kushteve te rregjimit te RPA apo diferencave te sasive, 

vlerave, cilesise, origjinës përpara se te procedohet ne vendimmarrje per përcaktimin e sakte te 

masës se penaliteteve perkatese per kundravajtjet e konsumuara duhet te ushtrohet kontroll përkatës 

edhe ne ambientet e operatoreve ekonomike e ne varësi te rezultateve te behet përshkrimi i plote i 

shkeljes e te procedohet sipas kërkesave te te pikes a) ose b) te nenit 257/1 te ligjit 102/2014 “Kodi 

Doganor i RSh”.  

4. Ne vendimet lidhur me Regjimin e Lejimit te Përkohshëm - RLP: 

Nga studimi vendimeve te përzgjedhura konstatohet se:  

 A. Per mallrat e ndryshëm nga automjetet. 

Shkelja e afatit te mbylljes se RLP duke qene se kemi te bëjmë me nje autorizim pra vendim 

te dhënë ne baze te nenit 192 te Kodit Doganor duhet te klasifikohet “kundërvajtjeje ne neglizhence” 

ne perputhje me nenin 252 germa c te Kodit Doganor, duke marre ne konsiderate edhe përcaktimet 

ligjore te neneve 260,261,262 te tij.  

a. Konstatoj se ne vendimin nr.1288, date 11.11.2021 ndaj subjektit “3.M” shpk, me NUIS M 

kemi ne proces verbalin nr. 15147, date 09.11.2021 i mbajtur ne shkelje te afatit te ri eksportimit te 

mallrave përmban ne shkeljet e kryera edhe nenet 224 te Kodit Doganor dhe penalitet bazuar ne 

nenin 259/1/b ne shumen 20,000 leke. 

Për këtë rast, penaliteti dihet të ishte 50,000 lekë. Pra vlera 30,000 lenë përbën të ardhura të 

munguara. 

Po kështu vendimi nr.1289, date 11.11.2021. i po ketij subjekti qe eshte përsëritës. 
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Duhet penalitet sipas nenit 257/1/b, ne shumen 50,000 leke per rastin e pare e minimalisht 60,000 

leke per rastin e dyte.  

Pra vlera 70,000 lenë përbën të ardhura të munguara. 

Për këtë mbajnë përgjegjësi A Xh, A. S, V.V, Zyra Juridike dhe Kryetari Doganes Durrës. 

b. Vendimi nr.580, date 20.05.2021 subjekti “K. F” shpk me NUIS K eshte penalizuar per 

mosrespektim te afatit te ri eksportimit sipas 259/2, 259/1/b ne shumen 20 000 leke duhet te 

klasifikohet 252/c e penalitet 257/1/b ne shumen 50,000 leke. 

Për këtë rast, penaliteti dihet të ishte 50,000 lekë. Pra vlera 30,000 lenë përbën të ardhura të 

munguara. 

Për këtë mbajnë përgjegjësi A. Xh, F. K, Zyra Juridike e Kryetari i Deges Doganore. 

c. Konstatojme parregullsi te renda procedurale ne vendimin nr.1378, date 01.12.2021 ndaj 

shoqërisë “D. G.C” shpk me NUIS L e cila eshte gjobitur ne shumen 50,000 leke. Ne kete vendim ka 

nje kundërshti ne lidhje me bazën ligjore te shkeljes e sanksioneve te vendosura Ne proces verbal 

(nenet 250, 252/c, 257/1/b dhe vendimit (nenet 250, 259/1/b), pra cila eshte shkelja e cili qëndron 

257/1/b apo 259/1/b si sanksion pavarësisht shumes se vendosur si penalitet ka kundërshti.  

 B. Per automjetet e vendosura ne rregjimin e lejimit te përkohshëm 

- Kushtet dhe procedurat per lëshimin e RLP per automjetet per perdorim privat parashikohen 

ne nenet 28, 192, 223, 224 te Kodit Doganor, nenet 23-26, 649-663 te VKM nr. 651, date 10.11.2017 

per dispozitat ne zbatim te ligjit 102, date 31.07.2014 Kodi Doganor i RSH, i ndryshuar, ne 

Udhëzimin e përbashkët te Ministrit pergjegjes per financat dhe Ministrit te Brendshem nr. 4 date 

04.02.2010 “Per zbatimin e procedurave per miratimin, mbikqyrjen dhe përfundimin e regjimit te 

lejimit te përkohshëm te automjeteve te huaja per perdorim privat”. Konstatohen se: 

1. Ka mangesi ne vendimet e dhena ku kemi te bëjmë me shkeljen e rregjimit te lejimit te 

përkohshëm ku vërejmë mangesi ne analizimin e faktit kur shkelësi i autorizimit, afatit te RLP, eshte 

paraqitur vete prane autoriteteve doganore ose eshte konstatuar nga autoriteti doganor dhe duhet ti 

japë nje destinacion doganor mallit te lejuar te hyje përkohësisht ne territorin doganor shqiptar. 

2. Konstatohet numër i lartë i vendimmarrjeve qe i përkasin kundravajtjes administrative 

“shkelje e rregjimit te lejimit te përkohshëm per automjete” ku konstatohen mangësi ne 

dokumentacionin shoqërues, protokollimin e tij, ne nje pjese te procesverbaleve nuk jane nënshkrimi 

i shtetasit/deklaruesit dhe fakti qe ka hequr dore nga ankimi, nuk eshte analizuar ne proces verbal e 

me vendim perse plotëson kushtet per dhënien e per rihapje te RLP, nuk eshte hartuar njoftimi i 

procesverbalit te mbajtur nga SVQ dhe nuk eshte zbatuar procedura specifike e përpunimit te 

praktikes doganore. 

3. Konstatohen mangesi procedurale si korrespodenca online me agjencitë doganore si dhe 

arkëtimi ne te njëjtën dite me përpunimin e deklaratës doganore dhe te penali tetit te vendosur, duke 

mos patur ne dosje prokurën e përfaqësimit e llojin e përfaqësimit nga agjencitë doganore, 

evidentimin e njoftimit te shtetasit, qe mund te sjell deri ne pavlefshmëri te vendimit, te pamundësisë 

te ekzekutimit te tij, ne cenim te nje procesi te rregullt ligjor.  

4. Konstatohet se mungon evidentimi i sakte i operatorit, adresa e tij e plote, njoftimi i proces 

verbalit subjektit. Po ashtu kërkesa per rihapje te RLP ka mangesi ne analizimi i plotësimit te 

kushteve te saj per pranim. 

5. Konstatohet mosrespektimi afateve te ankimit e mos marrje ne konsiderate te kërkesës per 

heqje dore nga ankimi.  

- Nuk jane përshkruar, analizuar e përcaktuar qarte rastet kur RLP eshte lëshuar jo ne 

perputhje me kushtet e përcaktuara ne Kodin Doganor e dispozitat ne zbatim te tij, kur plotësohen 

kushtet per rihapje te RLP e afati kohor, nuk evidentohet e analizohet mbështetur ne fakte e prova 

koha kur kushtet e RLP jane shkelur. 

- Mungon evidentimi me prova dhe argumentimi i rasteve kur shkelësi i afatit paraqitet vete 
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prane autoriteteve doganore per ti dhëne destinacion mjetit, kur paraqitet ne piken e daljes kufitare 

apo kur autoritetet doganore konstatojnë thyerjen e RLP.  

- Nuk jane marre ne konsiderate faktorët e përmendur ne nenin 260 Kundërvajtje te kryera ne 

te njëjtën kohe dhe nenit 262 Caktimi i llojit dhe masës se sanksioneve per kundravajtjet 

administrative te Kodit Doganor.  

Evidentohet ne vazhdimësi mospërputhja midis nenit doganor te sanksioneve te vendosura ne 

proces verbalet e shkeljeve doganore qe jane nenet 250/1/a, 256/1/b dhe neneve baze te sanksioneve 

te vendimeve te DDD qe jane nenet 250/1/a, 250/2, 259/1/b te Kodit Doganor gjate gjithë periudhës 

se audituar. 

Edhe per keto raste konstatohet se gjate gjithë vitit 2021 kemi qëndrime te ndryshme te 

autoriteteve doganore konstatuese e vendimmarrëse e mungese unifikimi te qëndrimit ligjor. 

Konkretisht vërejmë shkelje proceduriale ne te gjitha vendimet e mëposhtme te dhena ne tabelen 

përmbledhëse: 

a. Vendimi nr. 1448, date 14.12.2021 ne proces verbal nuk ka te përcaktuar nenet per 

penalitetin e vendosur. Nuk eshte firmosur nga shkelësi, nga deklaruesi, nuk ka kërkese per rihapje 

rregjimi RLP, nuk ka prokure per agjencinë doganore.  

Për këtë mbajnë përgjegjësi E.D, J. C, A. T, dhe Zyra Juridike. 

b. Vendimet nr. 541, date 05.05.2021 dhe 540, date 05.05.2021 kane mungesa ne dosje te 

dokumentacionit shoqërues.  

Për këtë mban përgjegjësi Zyra Juridike. 

c. Vendimi nr. 668, date 09.06.2021, subjekti E. N, G mungon dokumentacioni ne dosje. 

Penalitetet qe jane vendosur gabim 20 000 leke duhen 50 000 leke. 

Për këtë mban përgjegjësi Zyra Juridike, E. B, S.D, D. M. 

 I. Shkelje proceduriale per rastet qe kane shkelur afatin e RLP ne kohen pa hyre ne fuqi Kodi 

i ri Doganor 102/2014. 

Sipas Vendimit nr. 1231, date 03.11.2021 subjekti E. S NUIS L, ne process verbalin te 

firmosur nga (L.D, dog, J.C, A.T) mjeti ka thyerje te RLP, eshte vendosur sanksion sipas neneve 

250/1/a dhe 256/1/b ne shumen 23 000 leke. Ne Vendimi denohet subjekti ne shumen 23 000 leke, sa 

½ e detyrimit doganor te paguar ne DAV R IMP 4 R131303, date 02.11.2021 dhe ne baze te neneve 

250, 259 te Kodit Doganor, (Vendimin nr. 630, date 01.06 2021). Ne keto vendime keto sipas te 

cilave mjeti eshte vendosur ne Regjimin e Lejimit te Perkohshem dhe ka thyer afatet përpara hyrjes 

ne fuqi te Kodit Doganor 102/2014, dënimi eshte sipas kohës se kryerjes se veprës por procedura 

duhet te jete me kodin e ri doganor e cila nuk eshte zbatuar. Keto vendime kane mangesi formale 

proceduriale ne mungesën e arsyetimit te plotësimit te kushteve per rihapje te regjimit ne zbatim te 

Udhëzimit nr. 4, date 04.02.2010 “Per zbatimin e procedurave te miratimit, mbikëqyrjes dhe 

përmbylljes se RLP-se te automjeteve te huaja per perdorim privat”, Urdhrit te përbashkët nr.1124, 

date 10.05.2010 te DPD, Deges Doganore Durres dhe Ministrisë se Brendshme DPP Drejtoria 

Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Durres. 

Gjithashtu vërejmë se keto vendime jane vendosur ndaj subjekteve per te cilat eshte marre nje 

vendim nga autoriteti doganor e kjo fryme duhet te jete edhe ne zbatimin e kodit aktual. 

II. Vërejtjet ne vendimet e përmbledhura ne tabelen e mëposhtme te cilat shtrihen per gjithë 

periudhën e audituar per vendimet e marra per automjetet e vendosura ne rregjimin e lejimit te 

përkohshëm e ka thyerje te afatit pas hyrje ne fuqi te Kodit Doganor, te cilat jane penalizuar ne 

shumen 20,000 leke. Keto vendime jane marre ne mosrespektim te procedurës e ligjit material Kodit 

Doganor e Dispozitave Zbatuese te tij, pasi ne keto vendime e dokumentat bashkelidhur tyre shohim 

se kemi keto mangesi: 

A. 1. Konstatohen mangesi ne Proces Verbalet per verifikimin e kundravajtjes administrative, 

mungese ne përshkrimin e shkeljes se kryer dhe mënyra e kryerjes, mungese te provave e fakteve ku 
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keto mbështeten, te nevojshme per te arsyetuar plotesimin e kusheve per përfitimin e RLP, faktin se 

subjekti eshte paraqitur vete prane autoriteteve doganore apo ne piken e daljes kufitare me 

destinacon dalje nga territori doganor i RSh apo eshte konstatuar kryesisht nga autoritete doganore, 

per te arsyetuar qe kjo thyerje e RLP eshte vetëm kohore apo ka edhe shkelje te tjera te legjislacionit 

qe kane çuar ne thyerje te afatit kohor te RLP, ka mangesi ne evidentimin e kohës kur shkelja apo 

shkeljet jane kryer. 

2. Ne Proces Verbale ka mospërputhje te përshkimit te shkeljes me sanksionet e vendosura 

brenda process verbalit te verifikimit te kundravajtjes. Pasi ne nenet 250/1/a dhe 256/1/b kemi:  

Neni 250 

Klasifikimi i shkeljeve  
1. Shkelje doganore janë:  

a) kundërvajtjet administrative; 

Neni 256  

Sanksionet për kundërvajtjet me përgjegjësi objektive  
1. Sanksionet e vendosura për kundërvajtjet doganore, të përcaktuara në nenin 251, duhet të jenë 

efektive, proporcionale e dekurajuese dhe vendosen brenda kufijve të mëposhtëm:  

a) kur kundërvajtja ka të bëjë me mallrat (ndryshime në sasi, vlerë, origjinë, lloj) dhe sjell diferenca 

në pagesën e detyrimeve që duhen paguar për mallrat, zbatohet sanksion në masën 1-fish të detyrimit 

të munguar;  

b) kur kundërvajtja nuk ka të bëjë me mallrat, sipas përcaktimeve të shkronjës “a”, zbatohet sanksion 

në masën 20,000 lekë deri në 50,000 lekë. 

Pra sipas PV kemi thyerje te RLP, pa e përshkruar e dokumentuar me fakte e prova dhe e 

plote shkeljen e kryer, nuk provohen e nuk argumentohen cilat detyrime ka shkelur, fare qëllimesh 

ka pasur subjekti, per te bere ndarjen ne përgjegjësi objektive, neglizhence apo me qellim te tij, per te 

vendosur sanksionin e duhur. Proces verbalet kane nje klasifikim jo korrekt si kundravajtje me 

përgjegjësi objektive. 

Konstatohet se ne PV bashkelidhur vendimeve kemi kundërshti te përshkrimi i shkeljes 

doganore te kryer thyerje RLP me sanksionet /penalitetet e vendosura, kemi baze ligjore nenet 

250/1/a, 256/1/b, ne kundërshtim me te dhe ne kundërshtim me ligjin. 

B. Ndërsa ne vendimet që kanë dalë në mbështetje të këtyre procesverbaleve, konstatohen 

keto mangësi: 

Nuk eshte përshkruar e dokumentuar me fakte e prova dhe e plote shkelja e kryer por 

thuhet eshte kryer shkelja e kundravajtjes administrative, shkelje e parashikuar ne dispozitat 

e kodit doganor. 

Ne vendime kemi bazën ligjore si me poshtë: 

Neni 259  

Sanksione për raste të tjera kundërvajtjesh  
1. Për kundërvajtje të tjera nga ato të përcaktuara në mënyrë specifike në nenet 251 deri në 254 

zbatohen sanksionet e mëposhtme:  

a) kur kundërvajtja ka të bëjë me mallrat (ndryshime në sasi, vlerë, origjinë, lloj) dhe sjell diferenca 

në pagesën e detyrimeve që duhen paguar për mallrat, zbatohet sanksion në masën 1-fish të detyrimit 

të munguar;  

b) kur kundërvajtja nuk ka të bëjë me mallrat sipas përcaktimeve të shkronjës “a”, zbatohet sanksion 

në masën 20 000 lekë deri në 50 000 lekë. 

Neni 250  

Klasifikimi i shkeljeve  
1. Shkelje doganore janë:  

a) kundërvajtjet administrative;  
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b) kontrabanda.  

2. Kundërvajtje administrative është shkelja me faj e dispozitave ligjore ose nënligjore në fushën 

doganore, të kryera me veprim ose mosveprim dhe për të cilat ky Kod parashikon dënim 

administrativ. 

Pra kemi per baze ligjore - raste te tjera kundravajtjesh. 

Konstatojme se ne vendime per shkeljen e kryer kemi nje baze tjeter ligjore te ndryshme nga 

proces verbalet 

Kemi mungesën e përshkrimit te shkeljes se kryer. 

Ne keto vendime eshte e detyrueshme te behet përshkrimi i shkeljes se kryer, te evidentohet ky 

ndryshim i bazës ligjore te vendimeve nga proces verbali i shkeljeve, te arsyetohet e te jepen 

argumenta ligjore ne mbështetje te bazës ligjore te vendimit. 

Nenin 99 i KPrA 

Kërkesat e formës së aktit administrativ të shkruar në letër ose elektronik 

1. Në çdo rast akti administrativ duhet të tregojë qëllimin e tij. 

2. Akti administrativ i shkruar në letër ose elektronik përmban: 

iv) bazën ligjore; 

b) pjesën arsyetuese; 

c) dispozitivin që tregon: 

i) pjesën urdhëruese që tregon çfarë është vendosur; 

Nenin 100 

Arsyetimi i aktit 

Akti administrativ i shkruar në letër ose elektronik, si dhe akti administrativ i konfirmuar, sipas nenit 

98, pikat 2 dhe 3, të këtij Kodi, duhet të jetë i arsyetuar. Arsyetimi i aktit administrativ duhet të jetë i 

qartë dhe përmban: 

a) shpjegimin e situatës faktike mbi të cilën është marrë akti; 

b) shpjegimin e përmbledhur të rezultatit të hetimit administrativ dhe të vlerësimit të provave; 

c) bazën ligjore të aktit dhe një shpjegim pse kushtet ligjore për zbatimin e tij plotësohen në këtë rast; 

ç) në rastin e diskrecionit, shpjegimin pse diskrecioni është përdorur në mënyrën e përcaktuar. 

Per keto vendime kemi qëndrime te ndryshme te klasifikimit te shkeljes jo ne perputhje me 

Kodin Doganor. Kemi përcaktim te gabuar te sanksionit ne lidhje me shkeljen kundravajtje 

administrative te kryer. Kemi ne vazhdimësi vendosje te neneve 256/1/b kundravajtje me përgjegjësi 

objektive dhe nenit 259 kundravajtje per raste te tjera qe përjashtojnë njëra tjetrën. Konstatojme 

mangësi ne njoftimin e rregullt te kundërvajtësit dhe respektimin e afatit te ankimit, mungese te 

evidentimit te faktit apo provën dokumentare se ka hequr dore nga ankimi apo jo. 

Ne kete rast dhe ne te gjitha rastet e mëposhtme shkelja doganore e klasifikuar si shkelje e 

afatit te mbylljes se RLP duke qene se kemi te bëjmë me nje autorizim /vendim te dhëne ne baze te 

nenit 192 te Kodit Doganor kundravajtja duhet te klasifikohet kundravajtje ne neglizhence ne 

perputhje me nenin 252/c te KD e duhet te zbatohet gjobe ne perputhje me nenin 257/1/b te KD 

minimalisht 50,000 Leke. Duke patur ne konsiderate nenin 260 Kundravajtjet e kryera ne te njëjtën 

kohe, nenin 262 Caktimi i llojit dhe masës se sanksioneve per kundravajtjet administrative te KD. 

Sipas Dispozitave Zbatuese te Kodit Doganor: 

Neni 650 

Vendi për paraqitjen e aplikimit 

3. Policisë Kufitare dhe Migracionit i delegohet e drejta për vendosjen nën regjimin e lejimit të 

përkohshëm të automjeteve rrugore për përdorim privat, të cilat plotësojnë kushtet për dhënien e këtij 

regjimi. Vendosja nën këtë regjim, si rast specifik, bëhet nëpërmjet regjistrimit në rrugë elektronike, 

në sistemin TIMS. Mbikëqyrja dhe mbyllja e këtij regjimi bëhen nga autoritetet doganore, në 

bashkëpunim me Policinë Kufitare dhe Migracionit, sipas kompetencave, të përcaktuara në 
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legjislacionin në fuqi. 

Sipas Kodit Doganor, Nenit 48 Bashkëpunimi ndërmjet autoriteteve e Udhëzimit te 

përbashkët te Ministrit te Financave dhe Ministrit te Brendshem nr. 4, date 04.02.2010 Dega 

Doganore Durres duhet te bashkëpunoje me autoritete e tjera per zbatimin e legjislacionit doganor e 

per pasoje autoriteti doganor eshte pergjegjes e mbikëqyr e mbyll kete rregjim. 

  Per shkelje “thyerje te RLP”, vendimi korrekt ne përputhje me kodin doganor e dispozitat 

zbatuese eshte: 

Përshkrimi i shkeljes eshte kundravajtje e kryer ne neglizhence neni 252 germa c dhe 

penaliteti neni 2571/b i Kodit Doganor. 

Sipas nenit 252 germa c te Kodit Doganor kemi:  

Neni 252  

Kundërvajtje të kryera në neglizhencë  

Pa cenuar dispozitat për kontrabandën, veprimet ose mosveprimet e mëposhtme përbëjnë 

kundërvajtje të kryera në neglizhencë:  

a) mosrespektimi nga operatori ekonomik përgjegjës për mallrat joshqiptare, të cilat janë nën 

regjimin e magazinimit të përkohshëm, i detyrimit për vendosjen e këtyre mallrave nën një regjim 

doganor ose rieksport brenda afateve kohore të përcaktuara në nenin 139;  

b) mosrespektimi nga operatori ekonomik i detyrimit për të siguruar të gjithë asistencën e duhur për 

autoritetet doganore për kryerjen e formaliteteve doganore apo kontrollet, në përputhje me pikën 1, të 

nenit 23.  

c) mosrespektimi nga personi ndaj të cilit është dhënë vendimi, në lidhje me zbatimin e legjislacionit 

doganor, i detyrimeve që rrjedhin nga ky vendim, në përputhje me pikën 1, të nenit 28 te Kodit 

Doganor ; 

Ne nenin 28 te Kodit Doganor përcaktohet: 

Neni 28  

Mbikëqyrja e vendimeve të favorshme të marra në bazë të aplikimeve  

1. Personi, ndaj të cilit është dhënë vendimi, duhet të përmbushë detyrimet që rrjedhin nga ky 

vendim.  

2. Pasi vendimi është marrë, personi, ndaj të cilit është dhënë vendimi, informon autoritetet doganore 

pa vonesë për çdo faktor të krijuar, i cili mund të ndikojë në vazhdimësinë apo përmbajtjen e 

vendimit. 

Ne nenin 257 te Kodit Doganor përcaktohet: 

Neni 257  

Sanksionet për kundërvajtjet e kryera në neglizhencë  
1. Sanksionet e vendosura për kundërvajtjet e përmendura në nenin 252 duhet të jenë efektive, 

proporcionale e dekurajuese dhe vendosen brenda kufijve të mëposhtëm:  

a) kur kundërvajtja ka të bëjë me mallrat (ndryshime në sasi, vlerë, origjinë, lloj) dhe sjell diferenca 

në pagesën e detyrimeve që duhen paguar për mallrat, zbatohet sanksion në masën 2-fish të detyrimit 

të munguar;  

b) kur kundërvajtja nuk ka të bëjë me mallrat, sipas përcaktimeve të shkronjës “a”, zbatohet sanksion 

në masën 50,000 lekë deri në 500,000 lekë. 

Gjithashtu kemi nje procedure doganore ne mangësi ligjore pasi kemi brenda te njëjtës date 

edhe verifikimin e shkeljes doganore nga DVQ prane DPD, verifikimin e shkeljes doganore nga 

sektori i operacioneve doganore ne terminalin e trageteve prane DDD edhe vendimin e degës 

doganore per penalizmin e shkeljes doganore, deklarimin e subjektit, rihapjen e rregjimit te cilat 

sjellin mosrespektim te procedurave doganore ne lidhje me afatet kohore te njoftimit te PV te 

verifikimit te shkeljes, respektim te afatit te ankimit dhe vendimmarrjes. Ne kundërshtim me: Nenen 

273 Procedura e verifikimit e Nenin 274 Forma e procesverbalit të verifikimit e të sekuestrimit. 



206 

 

 

Sa më sipër, po japim me poshtë per te gjitha vendimet e kontrolluara e te dhena gabim nga 

DDD per shkeljen thyerje RLP mjete motorike /autovetura. Kemi evidentuar përgjegjësitë perkatese 

duke u bazuar evidentimin e përgjegjësve sa eshte e mundur ne dokumentacionin e ndodhur ne dosjet 

e vendimeve te përzgjedhura per auditim. Theksojmë se keto qëndrime jane edhe sepse ne baze te 

pikes 1, b, i pjesa e VIII VKM nr. 921 date 29.12.2014 per personelin e administratës doganore i 

ndryshuar Drejtoria e Përgjithshme e Doganave akoma nuk ka miratuar Manualin udhëzues mbi 

zbatimin e dispozitave ne lidhje me shkeljet ne fushen e doganave dhe akcizës. 

Kemi nje qëndrim te autoriteteve doganore ne kundërshtim me faktin se ato duhet rast pas 

rasti te argumentojnë nese behet fjale per shkelje, kundravajtje administrative apo penale përmes 

provave dhe fakteve. Ne përcaktimin e kundravajtjes ose kontrabandës duhet te evidentohen e 

përshkruhen qarte me prova e fakte se cilat jane detyrimet e veçanta, te ndryshme qe duhet te 

përmbushen per shkeljet qe kodi ka sanksione te përbashkëta, te behet përshkrimi i plote i 

dokumentuar i shkeljes, te dale i qarte dhe ne cdo rast qëndrimi qe ka mbajtur subjekti dhe qëllimi i 

tij te vërtetohet. 

Per keto vendime mbajnë përgjegjësi punonjësit përkatës te Drejtorise se Vlerësimit ne 

Qender prane Drejtorise se Përgjithshme te Doganave dhe Sektorit Operacioneve Doganore ne 

Terminalin e Trageteve ne Degen e Doganes Durres (per mospërputhjen e shkeljes se kryer me bazën 

ligjore ne Proces Verbalin e shkeljes doganore) dhe juristet përkatës te Zyrës Juridike te Dogane 

Durres e Kryetari Deges Doganore Durres per vendimet e marra. 

Ne baze te arsyetimit te gjetjes se mësipërme po japim me poshtë te gjitha vendimet e dhena 

gabim nga DDD per shkeljen thyerje RLP mjete motorike /autovetura sipas përzgjedhjes se kryer. 

Trajtuar ne aneksin bashkëlidhur këtij Raport Auditimi dhe tabela e vendimeve ne te cilat kemi nje 

diference (penalitet) per tu paguar ne shumen 30,000 leke. (diference te penali tetit i vendosur 20,000 

leke nga penaliteti qe duhet vendosur 50,000 leke). 

Per keto vendime kemi mungese te ardhurash si penalitete te munguara ne shumen totale 

3,210,000 leke. 

Për rastet e mësipërme mbajnë përgjegjësi Kryetari i degës, zyra juridike, dhe personat që kanë 

mbajtur procesverbalin. 

5. Ne vendimet me klasifikim te gabuar i shkeljes doganore si kundravajtje nderkohe qe shkelja 

duhet referuar dokumentacionit shkelja duhet te klasifikohet ndryshe ose kontrabande: 

a. Konstatohet se Vendimi nr.1223, date 02.11.2021 e dhëne ndaj subjekti “F.C” shpk Nuis K 

eshte nxjerre ne baze te process verbalit te mbajtur sipas evidencës se kontrollit te plote fizik nga 

zyra e trageteve prane sektorit te operacioneve doganore per verifikimin e kundravajtjes 

administrative me nr. 14629 date 01.11.2021. Ne kete Proces verbal kemi nga skanimi i kryer nga 

kontrolli rezultoi se nga 16 paleta rrush tavoline njëra nga paletat nuk ishte rrush po manderine. Baza 

ligjore nenet 250/1/a, 251/1/2/a, 256/1/b.  

Ne vendim kemi: pasi u shqyrtua dokumentacioni subjekti ka kryer shkelje te kundravajtjes 

administrative e parashikuar ne nenet 250, 259. Ne baze te neneve 250/1/a, 251/1/2a, 256/1/b,262, 

276 te dënojë subjektin ne Shumen 20,000 leke. Ne kete vendim pjesa arsyetuese nëpërmjet te cilës 

eshte sanksionuar shkelja e kryer nuk eshte i plote. 

Për këtë mbajnë përgjegjësi S. Sh dhe A. T, zyra Juridike dhe Kryetari Doganes Durres.  

 Konstatoj se shkelja doganore duhet te klasifikohet si kontrabande pra subjektit i jane gjetur 

mallrat e padeklaruar te cilat jane konstatuar nga autoritetet doganore nepermjet kontrollit fizik 

skanimit ose vendimmarrja duhet te mbështetej ne nenet 250/1/b, 250/3,266/2, dhe 268 te Kodit 

Doganor dhe duhet te penalizohet me trefishin e detyrimeve te shmangura, ky konstatim bazohet dhe 

ne vendimin nr. 594, date 25.05.2021 ku eshte e njëjta situate e shkelja eshte klasifikuar kontrabande. 

Sa me sipër, ne cdo rast, kemi klasifikim te gabuar e penalitet te munguar ne shumen 

25,807 leke.  



207 

 

 

b. Konstatohet se ne Vendimin nr. 573, date 14.05.2021 i dhëne ndaj subjekti A.C, 

përfaqësuar nga agjencia doganore “A” me J082, pasi u shqyrtua dokumentacioni e kontrollit te plote 

fizik te mjetit jane konstatuar parregullsi ne sasi dhe natyre sipas përshkrimit ne evidencën e 

kontrollit fizik nr serial 0000462. Sipas process verbalit vlera e detyrimit te munguar rezulton te jete 

ne masën 35 576 leke po ashtu struktura konstatuese ne zbatim te nenit 256 pika 1 shkronja a ka 

propozuar penalitet ne masën 35,576 leke. 

Konstatohet se shkelja duhet te klasifikohet kontrabande subjektit i jane gjetur mallrat e 

padeklaruara te cilat jane konstatuar nga grupi i antrikontrabandes nepermjet kontrollit fizik. Eshte 

kthyer nga grupi i Antikontrabandes per rripeshim e kontroll te plote fizik. 

Vendimmarrja duhet te mbështetet ne nenet 262 e 268 te Kodit Doganor e duhet te 

penalizohet me trefishin e detyrimit. Ky konstatim bazohet edhe ne vendimin nr.562, date 

12.05.2021 ku situate eshte e njejte e shkelja eshte klasifikuar kontrabande. 

Sa me sipër kemi klasifikim te gabuar e penalitet te munguar ne shumen 71,152 leke.  

Për këtë mbajnë përgjegjësi A. A, E.B, A.O, Zyra Juridike dhe Kryetari Deges Durres. 

c. Konstatoj se ne vendimin nr. 1256, date 09.11.2021 mungon vendimi per miratimin e 

kerkeses per zgjidhjen administrative te kontrabandës e plotësimin e kushteve per dhënien e tij.  

Nuk jane zbatuar kerkesat e plotësimi i kushteve te nenit 272 te Kodit Doganor. Te nenit 268 te 

Kodit Doganor (sekuestro e përkohshme e mallrave). Nuk jane respektuar dispozitat e parashikuara 

ne Titullin IX “Shkeljet ne fushen doganore, sanksionet dhe ankimi” te ligjit nr.102/2014, date 

31.07.2014 “Kodi Doganor i RSh”.  

Për këtë mbajnë përgjegjësi R. Sh, A.T, zyra Juridike dhe Kryetari Doganes Durres.  

 6. Lidhur me anulimin e vendimeve: 

a. Verejme se ne vendimin nr.1449, date 29.12.2021 me nr.17921prot., date 29.12.2021 Dega 

e Doganes Durres ka vendosur:  

1.Te revokohet/anulohet vendimi nr. 681/8979 prot., date 09.07.2021 ndaj subjektit “B” shpk, me 

NUIS K. 

Ne vendimin nr.681/8979prot., date 09.07.2021 Dega e Dogane Durres ka vendosur:  

Shoqëria “B” shpk me NIPT K te marre masa per pagesën e detyrimeve te akcizës sipas process 

verbalit per verifikimin e kundravajtjes administrative me nr.0006572, date 29.03.2021 ne Shumen 1 

397 897 leke; 

Te denoje me gjobe shoqërinë “B” shpk me NIPT K sa dyfishi i detyrimit te akcizës se papaguar 

sipas verbalit per verifikimin e kundravajtjes administrative me nr.0006572, date 29.03.2021 ne 

shumen 2,795,794 leke; 

Shoqëria “B” shpk me NIPT K te marre masa per pagesën e detyrimeve te akcizës sipas process 

verbalit per verifikimin e kundravajtjes administrative me nr. 0006572, date 29.03.2021 ne shumen 

12,280 leke; 

Te denoje me gjobe shoqërinë “B” shpk me NIPT K sa dyfishi i detyrimit te akcizës se papaguar 

sipas process verbalit per verifikimin e kundravajtjes administrative me nr. 0006572, date 29.03.2021 

ne shumen 24,560 leke; 

Kundër ketij vendimi lejohet ankimi prane Drejtorise se Përgjithshme te Doganave Tirane brenda 30 

ditëve nga marrja dijeni e bazuar nenin 104, 105 te ligjit nr.61/2012 “Per Akcizat ne RSH”, i 

ndryshuar dhe nenit 281, 282 te ligjit nr.102/2014 Kodi Doganor I RSH, date 31.07.2014 “Kodi 

Doganor I RSH’”, i ndryshuar. 

- Konstatohet se Vendimi nr.1449, date 29.12.2021 me nr. 17921prot., date 29.12.2021 Dega 

e Doganes Durrës eshte i pambështetur ne fakte prova e ligj ka shkelje proceduriale e materiale per 

keto arsye: 

-Sipas neneve 281 e 282 te Kodit Doganor eshte Drejtori i Përgjithshëm qe brenda 60 ditëve duhet te 

marre nje vendim. Ndërsa sipas Ligjit per Akcizat ne RSH, qe prevalon ne kete rast neneve 104, 105 
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pika 4. Drejtori i Përgjithshëm i Doganave merr një vendim brenda 30 ditëve nga data e marrjes së 

ankesës dhe ky vendim u njoftohet menjëherë apeluesit dhe autoriteteve doganore kompetente. Ky 

vendim nuk eshte marre. 

-Konkluzionet e raportit përfundimtar me nr. 17888/4 prot., date 10.05.2021 mbi kontrollin e 

ushtruar prane subjektit “B” shpk me NIPT K nuk jane kundërshtuar nga grupi i punes e nuk jane 

nxjerre përgjegjësitë. 

-Ne keto konkluzione raport përfundimtar mbi kontrollin e ushtruar prane subjektit “B” shpk (bazuar 

dhe ne process verbalet te mbajtura me date 30.09.2020 dhe nr.002451 date 28.12.2020) kemi: 

- “… ne përfundim sipas deklarimit te përfaqësuesit te operatorit per llojet e produkteve jane kryer 

edhe verifikimet fizike nga grupi i kontrollit ne prezencë te përfaqësuesit te subjektit si dhe eshte 

mbajtur process verbali përkatës. 

Ky process verbal pasi eshte lexuar nga z. F. B. dhe eshte diskutuar nga ai dhe me persona te tjere 

kompetente ne kompani eshte pranuar firmosur dhe vulosur pa asnje kundërshtim. 

Duhet theksuar se gjate verifikimeve te kryera ne terren ne asnje moment nga ana e operatorit nuk ka 

pasur paqartësi apo mosdakortesi lidhur me llojin, cilësinë emërtimin e produkteve apo me gjendjen 

e tyre fizike te evidentuara ne process verbalin përkatës. 

Gjate verifikimeve fizike ne vende asnje moment nga ana e përfaqësuesve te subjektit nuk ka pasur 

dyshime lidhur me sasine, cilësinë e llojin e produkteve gjendje ne ambient, si dhe ne asnje moment 

nuk eshte kerkuar marrja e mostrave te produktit, kjo vërtetohet me process verbalin e mbajtur nga 

grupi I kontrollit ne ambientet e subjektit, process verbal i cili eshte nënshkruar dhe vulosur 

rregullisht nga përfaqësuesi i subjektit”. 

Sa me sipër, vendimi nr.1449, date 29.12.2021 me nr.17921prot., date 29.12.2021 Dega e Doganes 

Durres duhet te ndryshohet (te lihet ne fuqi Vendimi nr. 681/8979prot., date 09.07.2021). Te ardhura 

te munguara totale ne shumen 4,230,531 leke. 

Pergjegjes: V. V, F. K, A. K, Juriste S. P, Kryetari Deges se Doganes B. K. 

b. Konstatohet se ne vendimin nr. 647, date 04.06.2021 eshte vendosur:  

– Te anulohet vendimi nr.531, date 27.04.2021 I Deges se Doganes Durres qe i përket subjektit 

“Xh.C” shpk me NIPT L. 

Rezultatet e verifikimit te dokumentacionit qe i perket DAV IMP4 nr.45602 date 23.04.2021, do te 

përdoren per zbatimin e dispozitave qe rregullojnë rregjimin doganor nen te cilin malli eshte 

vendosur. 

Ne vendimin nr.531, date 27.04.2021 eshte vendosur: Ne praktiken doganore IM4, date 23.04.2021 

vlerësimi doganor per artikullin autoveture do te llogaritet si me lart sqaruar, arsye per te cilën 

subjekti “Xh.K” shpk me NIPT L duhet te paguaje nje diference detyrimi importi shtese ne shumen 

4,176,234 leke. Kundër ketij vendimi lejohet ankim prane Drejtorit te Përgjithshëm te Doganave ne 

plotësim te kërkesave te nenit 281 e 282 te Kodit Doganor Brenda 30 ditëve nga dita e njoftimit te 

ketij vendimi. Ne shkresën nr. 5316/2 prot., date 05.05.2021, me lende: informacion per mos marrje 

vendimi te specialistit te kontrollit aposterior, drejtuar Zyrës Juridike te Deges Doganore Durres 

eshte kërkuar 

 Deri ne momentin e ardhjes se konfirmimit nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave ne lidhje me 

vërtetësinë e dokumentacionit procedura e vendimmarrjes te pezullohet. Mbi bazën e informacionit 

te ri do te operohet me vendimmarrje. 

Pra, kërkohet pezullim vendimmarrje. 

Sa me sipër, vendimi i anulimit eshte i parakohshëm nuk ka prova te reja. 

Konstatohet se ky vendim eshte i pabazuar ne fakte, prova e ligj. Te ardhura te munguara ne shumen 

4,176,234 leke. 

Për këtë mbajnë përgjegjësi Kryetari Degës dhe juristi për këtë rast. 
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Titulli i gjetjes: Mangësi në dokumentacion e dosjeve të vendimeve të DDD 

Situata: Nga auditimi i dokumentacionit të administruar të dosjeve të vendimeve të 

DDD, u konstatuan mangësitë si në vijim: 

- në 3 vendime mungon nënshkrimi i juristit që ka shkaktuar praktikën, 

doganierit të borxhit si dhe specialistëve të përfshirë në vendimmarrje; 

- në 4 vendime mungon njoftimi i procesverbaleve të mbajtura, arsyetimi dhe 

prokurat e operatorëve me agjencitë doganore, në kundërshtim me nenet 274/1 

dhe 276/1 të Ligjit nr. 102/2014 Kodi Doganor, i ndryshuar 

- në 10 raste mungojnë konfermat postare të njoftimit të palëve si dhe 

mosrespektim të afatit kohor të vendimmarrjes, veprime në kundërshtim me 

nenet 273 dhe 274 të Kodit Doganor, Udhëzimit nr. 5, datë 26.10.2018, Kreu IV, 

pika d.9; pika d.11 pika d.10, ku citohet: “dega doganore merr masa per 

njoftimin shkresor te deklaruesit dhe per informimin e importuesit”. 

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi punonjësit e zyrës juridike të DDD, S. P, 

A.H, E. S dhe B. Gj, F. K, specialist aposterior. 

Kriteri: Ligji nr. 102/2014 Kodi Doganor, i ndryshuar 

Ndikimi/efekti: Mungesë e procesit të rregullt ligjor 

Shkaku: Mos vlerësim i duhur i plotësim i dokumentacionit të dosjes 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandimi: Kryetari i Degës Doganore Durrës të shqyrtojë rastet e trajtuara nga grupi i 

auditimit mbi mangësitë e evidentuara të dokumentacionit të dosjeve dhe në 

vijimësi të marrë masat e nevojshme në bashkëpunim me zyrën juridike për 

plotësimin e tyre. 

Në vijimësi sektori aposterior dhe zyra juridike të kryejnë dhe të dokumentojnë 

njoftimin shkresor të operatorëve ekonomikë duke zbatuar afatet kohore të 

ankimimit dhe vendimmarrjes. 

 

 

Në lidhje me këtë çështje nga grupi i auditimit u mbajt Akt Konstatimi nr. 5, datë 06.05.2022. 

Vlerësimi i shpjegimeve mbi raportin e auditimit të ushtruar në Degën e Doganës Durrës lidhur sa 

trajtohet ne pikën 6 gërma a “Lidhur me anulimin e vendimeve”, me nr.615/50, prot., datë 

07.07.2022, paraqitur nga grupi i punës z. V. V, z.F. K, z.A. K, znj.S. P , të cilët kanë  bërë 

komente dhe shpjegime dhe konkretisht: 

Pretendimi subjektit : Në lidhje me konkluzionet në Projekt Raportin e Auditimit me nr.16/17prot., 

datë 08.06.2022 mbi auditimin e procedurave të ndjekura përsa i përket vendimeve administrative të 

nxjerra nga Dega e Doganes Durrës , lidhur me anulimin e vendimeve , gërma a , ku jeni shprehur 

se Vendimi nr.1449 , datë 29.12.2021 i DDD-së duhet të ndryshohet të lihet në fuqi Vendimi 

nr.681/8979prot., datë 09.07.202 , shpjegojmë se :   

Vendimi nr.1449 , datë 29.12.2021 i DDD-së është i mbështetur në fakte, prova e ligj si një akt i 

nxjerrë nga një organ kompetent , duke respektuar elementet thelbësor të një akti administrativ; se 

subjekti ka bërë ankim administrativ se ankimi është ushtruar ndaj një akti administrativ absolutisht 

të pavlefshëm. Subjekti ka sjelle rishtazi dokumentacion e DPD konkludoj në kalimin e praktikës 

pranë DDD-së për trajtim e vlerësim të mëtejshëm. Grupi i punës  përgatit materialin shkresor 

mbështetur ne udhëzimin nr.3492,date 30.04.2015”Për koordinimin ndërinstitucional te procedurave 

standarte te kontrollit sasior, cilësor dhe fiskalet naftës bruto dhe nënprodukteve te saj në 

Republikën e Shqipërisë”. Në konkluzionin tij arrin në përfundimin se vendimi ngalet mbi baza 

dyshimi se vendimi nr.681 , datë 15.06.2021 duhet të anulohet për të dalë në një konkluzion me te 

drejtë.  
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Qëndrimi i Grupit të Auditimit: Në lidhje me pretendimin e paraqitur grupi i auditimit sqaron : 

Duhet theksuar se gjatë verifikimeve të kryera në terren në asnjë moment nga ana e operatorit nuk 

ka pasur paqartësi apo mosdakortësi lidhur me llojin, cilësinë,  emërtimin e produkteve apo me 

gjendjen e tyre fizike të evidentuara në proces verbalin përkatës. 

Gjatë verifikimeve fizike në vend në asnjë moment nga ana e përfaqësuesve të subjektit nuk ka pasur 

dyshime lidhur me sasinë, cilësinë e llojin e produkteve gjendje në ambient, si dhe në asnjë moment 

nuk është kërkuar marrja e mostrave të produktit, kjo vërtetohet me proces verbalin e mbajtur nga 

grupi i kontrollit në ambientet e subjektit, proces verbal i cili është nënshkruar dhe vulosur 

rregullisht nga përfaqësuesi i subjektit”. Përsa nuk kundërshtohen e nuk provohet e kundërta ato 

ngelen të vërteta. Kundërshtimet janë përsëritje e materialit shkresor me nr.615prot., date 

12.05.2021 observacion lidhur me akt konstatimin nr.5, nuk kanë fakte e prova të reja . Sa më sipër 

dhe për arsye se shpjegimet dhe kundërshtimet tuaja nuk kanë prova e fakte të reja , nuk merren në 

konsideratë . 

Vlerësimi i observacionit e shpjegimeve , shkresë nr.615prot. , datë 17.06.2021 , mbi projekt 

raportin e auditimit të ushtruar në Degën e Doganës Durrës përcjellë me shkresën nr.16/17 prot. , 

datë 08.06.2021, paraqitur nga  znj.A. H specialiste në sektorin e administratës dhe shërbimit 

pranë Degës së Doganës Durrës ,e  cila ka  bërë komente dhe shpjegime dhe konkretisht: 

Pretendimi subjektit :1. Lidhur me vendimmarrjet e bazuara në formularët e rivlerësimit doganor 

mbajtur nga SKAO , apo nga SVQ  , në vendimet nr..606, datë 27.05.2021, nr.609 ,datë 10.06.2021, 

nr.629 , datë 02.06.2021 ato janë marrë në mbështetjeje të materialit shkresor “Informacion për 

vazhdimin e procedurës për Vendi- Marrje”. 

2. Në lidhje me gjetjen nga auditimi ne piken 4 të Akt Konstatimit nr.5 në vendimet lidhur me 

Regjimin e Lejimit të Përkohshëm për mallrat e ndryshëm nga automjete vendimi nr.1288 , datë 

11.11.2021  vendimmarrja dhe penaliteti bazohet në nenin 259/1/b , bazohen në proces verbalet e 

strukturave konstatuese 

3. Në lidhje me vendimin nr.1289 , datë 11.11.2021 subjekti nuk quhet përsëritës pasi behet fjalë për 

regjime autorizime të ndryshme. 

4. Në lidhje me vendimet për automjetet e vendosura në RLP, ato janë trajtuar në zbatim të nenit 259 

pika 1 shkronja b të Kodit Doganor nga Dega e Doganes Durrës , klasifikimi i shkeljes doganore 

është unifikuar në të gjithë sistemin doganor. Nga DPD-ja ende nuk është miratuar ndonjë udhëzim 

apo manual mbi zbatimin praktik të RLP-së për automjete.  

Qëndrimi i Grupit të Auditimit: Në lidhje me pretendimin e paraqitur grupi i auditimit sqaron :  

1.Lidhur me pikën e parë sqarojmë se shkresat informacion për vazhdimin e procedurave për 

vendimmarrje nuk janë shoqëruar me dëftesat postare të lajmërimeve me shkrim të plotësuar 

konform ligjit , kundërshtimet nuk qëndrojnë.   

2.Lidhur me kundërshtimet për vendimet lidhur me Rregjimin e Lejimit të Përkohshëm për mallrat e 

ndryshëm nga automjete , vendimi nr.1288, date 11.11.2021 ndaj subjektit “3.M” shpk , me NUIS M 

dhe vendimi nr.1289 , datë 11.11.2021 nuk ka fakte e prova të reja. Është detyre e specialistit të 

zyrës juridike që vendimmarrjen ta bazojë në ligj, të analizojë vlerësojë të gjitha faktet e provat 

konkrete duke mos u kufizuar vetëm në përshkrimet jo të plota të strukturave konstatuese. 

3.Ne lidhje me vendimin nr.1289 , datë 11.11.2021 subjekti nuk quhet përsëritës pasi behet fjalë për 

regjime autorizime të ndryshme, theksojmë se është i njëjti subjekt. 

4.Ne lidhje me vendimet për automjetet e vendosura në RLP, nuk qëndrojnë pretendimet pasi nga 

Dega e Dogane Durrës kemi vendimmarrje e sanksione bazuar në nenet 251 e 256  dhe nenin 259 të 

Kodit Doganor e nuk ka unifikim të qëndrimit në të gjithë sistemin doganor. 

Sa më sipër dhe për arsye se shpjegimet dhe kundërshtimet tuaja nuk kanë prova e fakte të reja ,jane 

te njëjta me shkresën nr.615/21 , date 12.05.2021 e nuk merren në konsideratë . 

Vlerësimi i observacionit e shpjegimeve mbi projekt raportin e auditimit të ushtruar në Degën e 
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Doganës Durrës përcjellë me shkresën nr.16/17 prot. , date 08.06.2021, paraqitur nga  znj. N. Gj , 

specialiste në sektorin e administratës dhe shërbimit pranë Degës së Doganës Durrës ,e  cila ka  

bërë komente dhe shpjegime dhe konkretisht: 

Pretendimi subjektit : 1.Lidhur me vendimet për thyerjen e rregjimit të përpunimit aktiv , vendimi 

nr.1333 , datë 22.11.2021 dhe vendimi nr.1502 , datë 29.12.2021 ato janë marrë në bazë të nenit 237  

te Kodit Doganor ,në bazë të proces verbalit të strukturave konstatuese. 

2.Lidhur me vendimin nr.1503 , datë 29.12.2021 rasti nuk është përsëritës pasi behet fjalë për 

autorizime të ndryshëm.  

3.Lidhur me vendimin 580 , datë 20.05 2021 është mbajtur në bazë të proces verbalit të verifikimit të 

shkeljes doganore nga struktura konstatuese. 

4.Për automjetet e vendosure në regjimin e lejimit të përkohshëm gjobat bazohen ne parimin e 

proporcionalitetit , ajo nuk duhet të jetë ne dispropocion me natyrën e kundërvajtjes e shtetasit janë 

paraqitur vetë e kanë paguar shumën e detyrimeve. 

5.Ne vendimet për klasifikim të gabuar, lidhur me vendimin nr.1256 , datë 09.11.2021 shkelësi ka 

kërkuar zgjidhjen administrative të kontrabandës  është pranuar kërkesa për zgjidhje e janë 

plotësuar kushtet për ndryshimin e cilësimit të shkeljes nga kontrabandë në kundërvajtje. 

Qëndrimi i Grupit të Auditimit: Në lidhje me pretendimin e paraqitur grupi i auditimit sqaron :  

1.Në lidhje me pikën e parë sqarojmë se është detyrë e specialistit të zyrës juridike që vendimmarrjen 

ta bazoje në ligj, të analizojë, vlerësojë të gjithë faktet e provat konkrete duke mos u kufizuar vetëm 

në përshkrimet jo të plota të strukturave konstatuese. 

2.Në lidhje me pikën e dytë sqarojmë se nuk keni marrë parasysh faktin se është i njëjti subjekt . 

3. Sqarojme së është detyrë e specialistit të zyrës juridike që vendimmarrjen ta bazojë në ligj, të 

analizojë e vlerësojë të gjithë faktet e provat konkrete duke mos u kufizuar vetëm në përshkrimet jo të 

plota të strukturave konstatuese. 

4.Në vendimmarrjen administrative administrate doganore vendosja e duhur e klasifikimit të shkeljes 

së kryer ka rëndësi parësore sepse mbi atë vendoset sanksioni  e duhet të udhëhiqet në parimin e 

ligjshmërisë si parim baze në vendimmarrje. 

5.Sqarojme se mungon vendimi për miratimin e kërkesës për zgjidhje administrative të kontrabandës 

pavarësisht efektit financiar ka shkelje procedurale që cënojnë vendimmarrjen. 

Sa më sipër dhe për arsye se shpjegimet dhe kundërshtimet tuaja nuk kanë prova e fakte të reja ,jane 

te njëjta me shkresën nr.615/25 , date 13.05.2021 e nuk merren në konsideratë . 

Observacion mbi projekt raportin e auditimit të ushtruar në Degën e Doganës Durrës me 

nr.615/43, prot., datë 13.06.2022, administruar në KLSH me nr. 16/22 prot, datë 21.06.2022 , 

paraqitur nga z. B.K , në cilësinë e Kryetarit të Degës Doganës Durrës, ka bërë komente dhe 

shpjegime dhe konkretisht: 

Pretendimi subjektit  

1. Lidhur me mungesën e arsyetimit të Vendimit Administrativ të Degës të Doganës Durrës me 

nr.668, datë 09.06.2021, pasi ai është marrë mbështetur në proces verbalin për verifikimin e 

kundërvajtjes administrative të mbajtur nga ana e DVQsë. 

2. Lidhur me mangësitë në formularin e rivlerësimit të konstatuar në vendimet me nr.1278-1270 

/2021 , pasi vendimmarrja është e mbështetur në shkresën me nr.14023 Prot., datë 04.08.2021 të 

grupit auditues pranë DPD-së. 

3. Lidhur me mos arsyetimin në vendimin administrativ me nr.149/2021 , pasi është marrë 

mbështetur në  raportin e kontrollit përfundimtar të mbajtur nga Departamenti i Analizave dhe 

Aposteriori në DPD. 

4. Lidhur me vendiminnr.684, datë 17.06.2021 për të cilin kërkohet të mbahet i njëjti qëndrim me 

vendimin nr.696/2021, në të dy rastet masa e penalitetit është e njëjtë, por lidhur me cilësimin e 

shkeljes nuk ka të bëjë më të njëjtin fakt. 
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5. Lidhur me pikën 5 dhe 6 të pretendimeve , lidhur me vendimin nr.1241, datë 08.11.2021 dhe 

vendimin nr.1240 , datë 08.11.2021 për të cilën kërkohet të penalizohet në shumën 50,000 lekë , pasi 

nuk ka të bëjë më thyerje te rregjimit të përpunimit aktiv .  

6. Lidhur me vendimin nr.1378 , datë 01.12.2021 për të cilin kërkohet të ndryshohet cilësimi i 

shkeljes doganore nga neni 259 në nenin 257 të Kodit Doganor , pretendimi është se: nuk kemi 

ndonjë ndryshim të masës së penalitetit pavarësisht se në cilën bazë ligjore është parashikuar 

shkelja. 

7. Lidhur me vendimin nr.1223, datë02.11.2021 për të cilin kërkohet të ndryshohet cilësimi I shkeljes 

doganore nga neni 256 kundërvajtje në nenin 266 kontrabandë , pretendimi është se shoqëria nuk ka 

patur për qellim shmangien e pagesës nga detyrimi doganor e nuk duhet ndryshuar. 

8. Lidhur me vendimin nr.688 , datë 21.06.2021 për të cilin konstatohet se mungojnë dokumentat për 

njoftimin e subjektit lidhur me rivlerësimin , pretendimi është se ky akt është ankimuar pranë 

Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave  i cili ka vendosur lënien në fuqi te tij. 

Qendrimi i Grupit të Auditimit: 

1 . Vlerësoj se kemi një vlerësim jo të drejtë e të mangët të dokumentacionit të administruar në dosje 

,  në qëndrim të autoritetit vendimmarrës duke mos e analizuar të plotë në të gjitha hallkat e 

procedimit, i cili duhet të mos  kufizohet vetëm në përshkrimet jo të plota të strukturave konstatuese . 

Vendimi ka mangësi formale proceduriale , në mungesën e arsyetimit të mos përfshirjes në të , të 

plotësimit të kushteve në zbatim të Udhëzimit nr. 4, datë 04.02.2010 “Për zbatimin e procedurave të 

miratimit, mbikëqyrjes dhe përmbylljes së RLP-së të automjeteve të huaja për përdorim privat”, 

Urdhërit të përbashkët nr.1124, datë 10.05.2010 të DPD-së, Degës Doganore Durrës dhe Ministrisë 

së Brendshme e DPP, Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Durrës. Nuk ka fakte e prova të 

reja , nuk merret në konsideratë. 

2 . Vlerësim jo i drejtë e i mangët në dokumentacionin e administruar ne dosje duke mos e analizuar 

të plotë në të gjitha hallkat e procedimit, si dhe duke mos u kufizuar vetëm në përshkrimet jo të plota 

të strukturave konstatuese. Nuk plotësohen saktë të gjitha rubrikat e formularit të rivlerësimit 

doganor. Nuk ka fakte e prova të reja , nuk merret në konsideratë. 

3 . Vlerësim jo i drejtë e i mangët në dokumentacionin e administruar ne dosje duke mos e analizuar 

të plotë në të gjitha hallkat e procedimit, si dhe duke mos u kufizuar vetëm në përshkrimet jo të plota 

të strukturave konstatuese . Nuk ka fakte e prova të reja , nuk merret në konsideratë. 

4 . Vlerësoj se duhet nje përshkrim i plote i shkeljes së kryer e mënyrës së kryerjes , që të cojë në një 

klasifikim korrekt të shkeljes . Pavarësisht se penaliteti mund të jetë i njëjtë , ka rëndësi klasifikimi 

korrekt i shkeljes së kryer , mbështetur në fakte e prova konkrete . Pretendimi nuk ka fakte e prova të 

reja , nuk merret në konsideratë. 

5 . Vleresoj se në këto vendim nuk jane analizuar provat e faktet qe kane çuar ne shkelje te RPA-së . 

Duhet te klasifikohet ne mbështetje te nenit 252/c dhe penalizohet sipas nenit 257/1/b te Kodit 

Doganor pasi  ka mosrespektim nga personi ndaj të cilit është dhënë një autorizim për regjimin e 

përpunimit aktiv , I cili duhet të përmbushë të  gjitha detyrimet që rrjedhin nga ky vendim. 

Pretendimi nuk ka fakte e prova të reja , nuk merret në konsideratë. 

6 . Ky është një pretendim absurd ,është në shkelje të rëndë të parimit të ligjshmërisë . Sipas Kodit të 

Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë , Kreu II Parime të Përgjithshme, Neni 4 

Parimi i ligjshmërisë 1. Organet publike ushtrojnë veprimtarinë e tyre në përputhje me Kushtetutën e 

Republikës së Shqipërisë, me marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara dhe legjislacionin e 

zbatueshëm në Republikën e Shqipërisë, brenda kufijve të kompetencave të tyre dhe në përputhje me 

qëllimin për të cilin janë dhënë këto kompetenca. Nuk merret në konsideratë. 

7 . Vlerësoj se jemi në plotësim të kushteve të kryerjes së kontrabandës, subjektit i jane gjetur mallrat 

e padeklaruar te cilat jane konstatuar nga autoritetet doganore nepermjet kontrollit fizik skanimit. 

Pretendimi nuk ka fakte e prova të reja , nuk merret në konsideratë. 
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8 . Vlerësoj se pretendimi nuk qëndron , është në kundërshtim me pikat 3 dhe 10 të udhëzimit nr.3 , 

datë 23.1.2018 Për vlerësimin e mallrave për qëllime Doganore pika 3. Shqyrtimi i vlerës doganore 

Procedura për përcaktimin e vlerës doganore të mallrave nis me shqyrtimin e dokumentacionit 

shoqërues dhe, kur është e nevojshme, kërkohen sqarime dhe dokumentacion plotësues. Megjithatë, 

shqyrtimi i vlerës doganore nuk do të konsiderohet si “moment”, por si një “proces”, që fillon me 

marrjen dhe shqyrtimin e informacionit paraprak (kur kjo është e mundur), deri në kontrollet pas 

zhdoganimit. 10. Përdorimi i metodave të tjera  

Kur nga shqyrtimi i dokumentacionit, rrethanave në të cilat është kryer transaksioni dhe profilizimi i 

riskut ka dyshime, kërkohet dhe shqyrtohet dokumentacioni shtesë dhe:  

a) Autoritetet doganore, përpara se të marrin një vendim përfundimtar, duhet të sqarojnë personin e 

interesuar për arsyet që çojnë në dyshime. Njoftimi dhe dëgjimi i subjektit është një e drejtë e 

pamohueshme . Pretendimi nuk merret në konsideratë. 

Observacion mbi projekt raportin e auditimit të ushtruar në Degën e Doganës Durrës me 

nr.615/43, prot., datë 13.06.2022, administruar në KLSH me nr. 16/21 prot, datë 21.06.2022, 
paraqitur nga z. B.K , në cilësinë e Kryetarit të Degës Doganës Durrës, ka bërë komente dhe 

shpjegime dhe konkretisht: 

Pretendimi subjektit  

Në lidhje me trajtimin e rasteve të vendimmarrjes administrative për konstatimet nga ana e 

administratës doganore për thyerje të rregjimit të lejimit të përkohshëm nga ana e individëve për 

automjetet trajtuar në shkresën Projekt Raporti i Kontrollit të ushtruar në Degën e Doganës Durrës  

për vitin ushtrimor me nr.16/17Prot., datë 08.06.2022 informoj se:  

1. Nga ana e DPD –së nuk janë marrë masa për përgatitjen  dhe miratimin e Udhëzimit/Manualit të 

shkeljeve doganore dhe të akcizës në të cilin të unifikohet dhe praktika lidhur me trajtimin e rasteve 

të kundravajtjes për thyerje të rregjimit të përkohshëm për automjete për përdorim personal; 

2. Sikurse autoriteti doganor Dega e Doganës Durrës edhe nga ana e Drejtorisë së Auditimit të 

Brendshëm është kërkuar nga ana e Departamentit Administrativ nxjerrja e akteve nënligjore 

udhëzimeve në përputhje me kërkesat e legjislacionit doganor duke trajtuar dhe RLP-në e 

automjeteve; 

3 .për trajtimin e RLP-së të automjeteve për përdorim personal del qartë se në kodin doganor nuk ka 

të sanksionuar bazë konkrete për mbylljen e RLP-së me TIMS të automjeteve.  

Qendrimi i Grupit të Auditimit:  

Në lidhje me pretendimin e paraqitur grupi i auditimit sqaron se autoriteti vendimmarrës Dega e 

Doganës Durrës përfaqësuar nga Kryetari i Degës së Doganës z, B. K është drejtpërdrejtë personi 

që përgjigjet për nxjerrjen e aktit administrativ, për vendimmarrje administrative për raste të 

shkeljeve doganore. Lidhur me shkresën nr.615/42 Prot. Datë 13.06.2022 të Degës së Doganës 

Durrës (protokolluar me shkresën nr.16/21 , datë 21.06.2022 në KLSh), me lëndë dërgim të 

shpjegimeve lidhur me trajtimin e konstatimeve për thyerje të RLP-së mjeteve nga individë për të 

cilat është proceduar me vendimmarrje administrative ju sqarojmë se : 

Është kompetencë e detyrë  funksionale e autoritetit doganor kontrolli, evidentimi, administrimi i 

konstatimeve të thyerjes së rregullave dhe dispozitave të legjislacionit doganor dhe kompetent , (në 

këtë rast Dega e Doganës Durrës) për nxjerrjen e aktit administrative siç është rasti për 

vendimmarrje administrative për raste të kundërvajtjes administrative, kontrabandës të konstatuar 

nga strukturat konstatuese. 

- Lidhur me pikën 1 dhe 2 të shpjegimeve , Ju pranoni se nga ana e DPD-së nuk janë marrë masa 

për përgatitjen e udhëzimit/manual të shkeljeve doganore dhe akcizës në të cilin të unifikohet dhe 

praktika lidhur me trajtimin e rasteve të kundërvajtjes për thyerje të rregjimit të lejimit të 

përkohshëm  për automjete për përdorim personal , i cili nuk është argument për justifikim për 

vendimmarrje të gabuar. Po ashtu lidhur me pikën 3 të shpjegimeve  ju theksoni se : “ në Kodin 
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Doganor nuk ka të sanksionuar bazë konkrete për mbyllje e RLP-së me TIMS të automjeteve” , ky 

përfundim është i gabuar. Në asnjë rast DDD nuk mund të refuzojë të shqyrtojë dhe të japë vendime 

për çështjet që i paraqiten për shqyrtim, me arsyetim se ligji mungon, nuk është i plotë, ka 

kundërthënie ose është i paqartë. Sipas Kodit të Procedurave Administrative të Republikës së 

Shqipërisë , Kreu II Parime të Përgjithshme, Neni 4 Parimi i ligjshmërisë 1. Organet publike 

ushtrojnë veprimtarinë e tyre në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, me 

marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara dhe legjislacionin e zbatueshëm në Republikën e 

Shqipërisë, brenda kufijve të kompetencave të tyre dhe në përputhje me qëllimin për të cilin janë 

dhënë këto kompetenca. Kreu I Juridiksioni dhe Kompetenca , Neni 22 Përcaktimi i juridiksionit dhe 

kompetencës 1. Fusha e ushtrimit të veprimtarisë dhe tërësia e kompetencave të organeve publike, të 

rregulluara nga legjislacioni në fuqi, përbën juridiksionin administrativ. 2. Kompetencat e organeve 

publike janë të përcaktuara me ligj, me akt nënligjor, si dhe veprimet administrative të nxjerra në 

zbatim të tyre. Ushtrimi i tyre është i detyrueshëm. 

Sipas Kodit Doganor të Republikës së Shqipërisë,  Neni 1 Objekti dhe fusha e zbatimit Kodi Doganor 

i Republikës së Shqipërisë, në vijim Kodi, vendos rregullat dhe procedurat e përgjithshme të 

zbatueshme për mallrat që hyjnë në/ose që dalin nga territori doganor i Republikës së Shqipërisë, si 

dhe statusin, kompetencat e organizimin e personelit të administratës doganore. Kodi zbatohet në 

mënyrë uniforme në të gjithë territorin doganor të Republikës së Shqipërisë pa cënuar marrëveshjet 

dhe konventat ndërkombëtare, si dhe legjislacionin shqiptar në fuqi. Neni 10 Kompetencat e 

autoriteteve doganore, Autoritetet doganore kanë kompetencat si më poshtë: 1. Ngarkimi, shkarkimi, 

imbarkimi, zbarkimi dhe transbordimi i mallrave dhe mjeteve përgjatë vijës doganore kufitare dhe në 

aeroporte kryhen me lejen e autoriteteve doganore dhe në përputhje me mënyrat e përcaktuara prej 

tyre. 2. Autoritetet doganore janë përgjegjëse për:  

a) kryerjen e të gjitha veprimeve të përcaktuara në këtë Kod, në ligje të tjera specifike dhe në akte 

nënligjore për mallrat në hyrje, në dalje dhe brenda territorit doganor të Republikës së Shqipërisë;  

b) verifikimin dhe vjeljen e detyrimeve që duhen paguar, si dhe të sanksioneve përkatëse;  

c) parandalimin, zbulimin, hetimin, verifikimin dhe luftën ndaj veprimtarisë kontrabandë, shkeljeve, 

trafikut të paligjshëm të mallrave të ndaluara ose të kufizuara, cenimit të të drejtave të pronësisë 

intelektuale etj.;  

ç) konstatimin, verifikimin dhe sanksionimin e shkeljeve të parashikuara në këtë Kod, në aktet 

nënligjore në zbatim të tij, si dhe në ligje të tjera ku administrata doganore është e ngarkuar për 

zbatim; 

- Lidhur me pikën 3/2 vlerësojmë se : jeni kontradiktor në qëndrimin tuaj , fakti se nga ana e organit 

konstatues DVQ  dhe DDD mbahet qëndrimi në disa raste sipas nenit 256/1/b dhe në raste të tjera 

sipas nenit 259/1/b , tregon se kur vendosni nenin 256/1/b tregon se neni 259/1/b nuk është i saktë , 

dhe anasjelltas kur ndryshoni qëndrim , ndryshoni nenin 259/1/b dhe vendosni nenin 256/1/b tregon 

se neni 259/1/b është i gabuar . Ky qëndrim jo i unifikuar dhe i gabuar është edhe në vendimet e 

degëve doganore të paraqitura nga Ju . Qëndrimi i drejtë për këtë rast është klasifikimi i drejtë i 

shkeljes është neni 252 i Kodit Doganor, Kundërvajtje të kryer në neglizhencë, pika c) mosrespektimi 

nga personi ndaj të cilit është dhënë vendimi, në lidhje me zbatimin e legjislacionit doganor , i 

detyrimeve që rrjedhin nga ky vendim, në përputhje me pikën 1, të nenit 28 ; sanksionet për 

kundërvajtjen është  neni 257 i Kodit Doganor, sanksionet për kundërvajtjet e kryera në neglizhencë,  

pika1/b, kur kundërvajtja nuk ka të bëjë me mallrat , sipas përcaktimeve të shkronjës “a” , zbatohet 

sanksioni në masën 50,000 lekë deri në 500,000 lekë. Sanksioni duhet në shumën 50,000 lekë. Duke 

marrë në konsideratë  edhe nenet 260 , 261 dhe 262 të  Kodit Doganor . 

Sa më sipër dhe për arsye se shpjegimet dhe kundërshtimet tuaja nuk kanë prova e fakte të reja, nuk 

merren në konsiderate . 

 



215 

 

 

 

IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET 

 

A. MASA PËR NDRYSHIME APO PËRMIRËSIME LIGJORE 

 

1. Gjetje nga auditimi. Nga auditimi u konstatua se rezultojnë të deklaruara mallra në kreun *2704* 

dhe *2701* të natyrës “Koks Qymyri për lëndë djegëse”  me kod  produkti energjitik E 201 dhe 

“Qymyr për lëndë djegëse” me kod produkti energjitik E 203 të cilat sipas shpjegimeve të nenit 50 

dhe 51 të Ligjit nr. 61/2012 për Akcizat në RSH janë artikuj "Produkte Energjitike". Konstatohet se 

këto mallra janë deklaruar si mallra me destinacion për përdorim si lëndë djegëse por nuk janë të 

përfshira si të tilla në Listën e Mallrave trajtuar në Aneksin e Shtojcës 2 (bashkëlidhur ligjit 61/2012) 

ku trajtohen kategoritë e mallrave që duhet të paguajnë Taksë Kombëtare Akcize. Konstatohet se nga 

administrata doganore nuk është ndjekur destinacioni i përdorimit të këtyre produkteve energjitike. 

Gjithashtu konstatohet se, në krahasim dhe ndryshim me artikullin *Koks Nafte* i përcaktuar si 

kategori 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, artikujt “Koks Qymyri për lëndë djegëse” dhe “Qymyr për 

lëndë djegëse” edhe pse janë produkte energjitike sipas shpjegimeve të ligjit nr. 61/2012 për 

“Akcizat në RSH” dhe përdoren si lëndë djegëse, nuk rezultojnë të trajtohen me taksë kombëtare 

akcize. Gjithashtu, nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave nëpërmjet Drejtorisë se 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 kryera 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 për mallrat “Koks Qymyri për lëndë 

djegëse” dhe “Qymyr për lëndë djegëse”, trajtuar më sipër të cilat do të kishin sjelle efekte pozitive 

ne të ardhurat doganore nëse do te ishin trajtuar me shkalle akcize në nivelin 2 lek/kg, trajtuar në 

këtë Raport Auditimi . 
( Më hollësisht trajtuar në pikën 2.6  faqet nr. 191 deri 197 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

1.1 Rekomandimi: Drejtoria e Përgjithshme e Doganave në bashkëpunim me Ministrinë e 

Financave dhe Ekonomisë të marri masa për përfshirjen e artikujve “Koks Qymyri për lëndë djegëse” 

dhe “Qymyr për lëndë djegëse” në listën e Shtojcës nr. 2 bashkëlidhur lidhur Ligjit nr. 61/2012 për 

Akcizat në RSH, për pagesë të taksës kombëtare akcize sipas nivelit 2 leke/kg.  

Menjëherë 

B. MASA ORGANIZATIVE 

 

1. Gjetje nga auditimi. Nga auditimi mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga auditimi i 

mëparshëm u konstatua se, Dega Doganore Durrës nuk ka zbatuar plotësisht rekomandimet e lëna 

nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, sipas Raportit Përfundimtar të Auditimit dhe anekseve përkatëse, 

përcjellë nga KLSH me shkresën nr. 922/11, prot, datë 07.05.2020, protokolluar në D.D.Durrës, me 

nr. 20055/18 prot, datë 08.05.2020, pasi nuk ka ndjekur të gjitha procedurat e duhura administrative, 

si dhe të gjitha shkallët e gjykimit me qëllim shpërblimin e dëmit dhe përmirësimin e gjendjes, 

konkretisht: 

a. Zbatimin e rekomandimeve për 5 (pesë) masa organizative, nga të cilat 1 (një) është zbatuar 

pjesërisht dhe 1 (një) nuk është zbatuar. 

b. Zbatimin e rekomandimeve për 7 (shtatë) masa për shpërblim dëmi, nga të cilat nuk janë pranuar 

plotësisht 2 rekomandime e konkretisht, rekomandimi nr.2.1 dhe nr.6.1 . Në total  vetëm për këto dy 
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rekomandime nuk është pranuar plotësisht vlera prej: 123,550,328 lekë, për 661 raste sipas anekseve 

nr.4.2; 4.3; 4.4 dhe 4.5. 

Nga totali i rekomanduar prej 453,211,372 lekë për shpërblim dëmi, që i përkasin 2671 rasteve, është 

pranuar vlera prej: 60,807,130 lekë nga Dega e Doganës Durrës si masë shpërblim dëmi. Nuk është 

pranuar për shpërblim dëmi vlera prej 392,404,242 lekë. 

Për vlerën e pranuar prej 60,807,130 lekë, nga Dega e Doganës Durrës janë nxjerrë vendimet 

përkatëse dhe është arkëtuar deri më datë 30.04.2022 vlera prej 45,352,307 lekë.  

Kanë ngelur si detyrime të pa arkëtuara vlera prej 15,352,307 lekë ( detyrime + penalitete) të cilat i 

përkasin 42 subjekteve.  (Vlera e mbetur e detyrimeve të pa arkëtuara është në shumën 15,352,307 

lekë). 

c. Zbatimin e rekomandimeve për vlerësimin e dhënien e masave disiplinore ndaj 28 (njëzet e tetë) 

personave, nga të cilat 24 (njëzet e katër) raste i janë deleguar Drejtorisë së Përgjithshme të 

Doganave dhe për 4 të tjera është vendosur ndërprerja e ecurisë disiplinore. Si përfundim nuk është 

dhënë asnjë masë disiplinore. 

 ( Më hollësisht trajtuar në pikën 2.1 faqet nr 20 deri 27 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

1.1 Rekomandimi: Drejtoria e Përgjithshme e Doganave të shqyrtojë dhe të analizojë në veçanti 

zbatimin e rekomandimeve të dhëna në auditimin e mëparshëm, duke nxjerrë përgjegjësitë për 

moszbatimin dhe/ose mosrealizimin në afat, si dhe të marrë masa që të sigurojë zbatimin e plotë të 

tyre të pranuara nga Dega Doganore Durrës dhe të pa arkëtuar në vlerën prej 15,352,307 lekë e 

rekomanduar në auditimin e mëparshëm.              

Brenda 31.12.2022 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kryer lidhur me procesin e ndjekur për planifikimin e të  

ardhurave doganore që pritet të gjenerohen, konstatohet se Dega Doganore Durrës nuk përfshihet në 

këtë vendimmarrje, por plani sipas çdo muaji përcillet nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, 

dhe është pikërisht ky autoritet që kryhen dhe ndjekjen e realizimit. Ky planifikim përcillet 

elektronikisht dhe pëson ndryshime të shpeshta edhe përgjatë muajit, të cilat ndjekin nivelin e 

realizimit. Pra, Dega Doganore nuk dispononte një plan fillestar vjetor sipas çdo muaji, apo një 

informacion për metodologjinë e ndjekur për planifikimin e të ardhurave doganore që ndiqet nga 

DPD. Për këtë arsye nuk mund të kryhej një krahasim mes planit fillestar dhe atij të ndryshuar, dhe 

për sa kohë plani mujor pëson ndryshime të shpeshta, mbetet një faktor kryesor në finalizimin të 

realizimit të të ardhurave doganore me mbi realizim apo me realizim pothuajse 100% të planit. 

Kontributi i DDD në planifikimin e tyre konsiston vetëm në paraqitjen e statistikave në nivel tepër 

sintetik dhe të pa shoqëruara me analiza të  mirëfillta mbi faktorët që kanë ndikuar në realizim apo 

mosrealizim.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2, faqe 27 deri 30 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

2.1 Rekomandimi: Strukturat përgjegjëse pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave të marrin 

masat për të përmirësuar procesin e planifikimit të të ardhurave doganore për arritjen e efiçencës dhe 

efektivitetit të duhur, duke vlerësuar metodologjinë aktuale të planit të të ardhurave doganore duke 

bërë pjesë të këtij procesi edhe degën doganore, si dhe të shmanget praktika e kryerjeve të 

ndryshimeve të shpeshta në plan duke ndjekur nivelin e realizimit. Në vijim, Dega Doganore Durrës, 

të ndjekë limitet e përcaktuara në planin mujor duke kryer analiza të mirëfillta sipas llojit të të 

ardhurave doganore të gjeneruara, për të përcaktuar saktë faktorët që rezultojnë në mbi realizim apo 

mos realizim apo kryerjen e analizave krahasimore me vitin paraardhës, duke mos u mjaftuar vetëm 

në evidenca sintetike statistikore. 

Brenda 31.12.2022 

 

3. Gjetje nga auditimi. Nga shqyrtimi dhe verifikimi i dokumentacionit, materialeve, si dhe të 
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dhënave elektronike (data-baza)  të vëna në dispozicion nga Zyra e Borxhit Durrës, rezulton se 

gjendja e borxhit doganor më 01.01.2021 paraqitet me 919 raste, 798 subjekte debitorë në vlerën 

7,102,880,839 lekë. Gjendja e borxhit më datë 31.12.2021 paraqitet me 947 raste, 813 subjekte 

debitorë në vlerën 7,187,458,907 lekë, pra gjatë vitit ushtrimor 2021, borxhi doganor është rritur në 

numër me 15 subjekte debitorë ose 1.9 % dhe 28 numër rastesh ose 3 % në krahasim me numrin në 

fillim të vitit, ndërsa në vlerë është shtuar me 84,578,068 lekë ose 1.2 %. Nga auditimi, si dhe 

shqyrtimi i dokumentacionit përkatës të paraqitur nga zyra e borxhit në lidhje me zbatimin e akteve 

dhe nën akteve ligjore të nxjerra për vjeljen e detyrimeve dhe rikuperimin e borxhit doganor, lidhur 

me titujt ekzekutivë të detajuar për subjektet rezultuan mungesa në dokumentacionin e dosjeve, 

referuar listës së kërkuar të dokumenteve të përcaktuar në Udhëzimin e DPD nr. 15, datë 

03.12.2018, “Mbi evidentimin, kontabilizimin dhe rikuperimin e detyrimeve të papaguara doganore 

dhe të akcizës”. Nga përllogaritja e rasteve të debitorëve, borxhi i të cilëve ka lindur prej vitit 2019 

deri në vitin 2021 dhe është ende i hapur në datën 31.12.2021, rezultoi se vlera e kamatëvonesave 

është 20,679,207 lekë, ndërkohë sipas zyrës së borxhit rezulton në vlerën 19,631,705 lekë, pra 

1,047,502 lekë më pak. 

 ( Më hollësisht trajtuar në pikën 2.5 faqet nr 183 deri 191 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

3.1 Rekomandimi: Drejtoria e Përgjithshme e Doganave në bashkëpunim me institucionet e 

përmendura në Udhëzimin nr. 15, të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave Tiranë “Mbi 

evidentimin, kontabilizimin dhe rikuperimin e detyrimeve të papaguara doganore dhe të akcizës” të 

marrin masa që të hartojnë programi për rikuperimin e borxhit doganor në vlerën prej 

7,187,458,907 lekë, edhe nëpërmjet krijimit të marrëveshjeve të reja. 

Menjëherë 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se dosjet e regjimeve doganore të subjekteve që 

operojnë pranë kësaj dege në asnjë rast nuk janë inventarizuar dhe arkivuar, në kundërshtim me 

Udhëzimin nr. 4, datë 28.03.2019, Kapitulli XV, pika 3.. Gjithashtu u konstatuan mungesa në 

administrimin e të gjithë dokumentacionit të kërkuar në pikën XV/1 të Udhëzimit të Drejtorit të 

Përgjithshëm të Doganave nr. 4, datë 28.03.2019 “Për zbatimin praktik të regjimit të përpunimit 

aktiv”, të tilla si deklarata e shoqërisë për koeficientin e shfrytëzimit, ndryshime të miratuara në 

autorizim, kontrata me firmën e mbetjeve, rakordimet periodike të importit dhe eksportit, etj.  

( Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4 faqet nr 102 deri 183 të Raportit të Auditimit) 

4.1 Rekomandimi: Sektori i Mbikëqyrjes Doganore, të marrë masa të menjëhershme, për plotësimin 

e dosjeve me të gjithë dokumentacionin e duhur, si dhe inventarizimin dhe arkivimin e të gjitha 

dosjeve të autorizimeve të mbyllura për regjimet që operojnë pranë Degës Doganore Durrës. 

Brenda 31.12.2022 

 

5. Gjetje nga auditimi: Referuar afateve për mbylljen e regjimeve, në përmbushje të Kodit 

Doganor, përgjatë auditimit në terren u konstatua se: a) dokumenti i mbylljes së regjimit, nuk kishte 

të plotësuar datën e mbylljes së regjimit; b) në disa raste ishte i pa firmosur nga doganieri 

mbikëqyrës dhe nga Kryetari i Degës Doganore, por paraqitej vetëm me firmën e subjektit; c) mos 

plotësim i vlerës së shtuar të mallit, kodit të produkteve, dhe se d) në disa raste regjimi i përpunimit 

aktiv rakordon me treguesin “peshë” po nuk rakordon me treguesin “vlerë”. Nga auditimi u 

konstatua se data e mbylljes së regjimit konsiderohej data sipas së cilës është protokolluar kërkesa e 

subjektit për mbyllje të regjimit doganor pavarësisht faktit se pas paraqitjes së kërkesës, nga ana e 

degës do të duhen të kryhen verifikimet respektive për të saktësuar nëse të dhënat e paraqitura nga 

subjekti paraqesin situatën reale që rezulton edhe në sistemin Oracle. Një verifikim i tillë jo 

domosdoshmërish përfundon me datën e kërkesës së subjektit për mbyllje të regjimit. Si rezultat 

dokumenti i mbylljes së regjimit jo në të gjithë rastet ishte i pajisur me datë, numër protokolli dhe 
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firmën e palëve, duke mos  garantuar siguri për respektimin e afatit të mbylljes së regjimeve.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4 faqet nr 102 deri 183 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

5.1 Rekomandimi: Kryetari i Degës Doganore Durrës dhe Sektori i Mbikëqyrjes Doganore, të marrë 

masat në plotësimin e dokumentacionit (mund të thuhet emërtimi i plotë i tij) në mbylljen e regjimit 

të përpunimit aktiv me të gjitha elementët e tij si: data, firma e doganierit mbikëqyrës, Kryetarit të 

Degës Doganore dhe më pas protokollimin e tij. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave të Import 9 për asgjesimin e mbetjeve, 

konstatohet se verifikimi i gjendjes fizike të tyre është kryer nga doganierët vetëm në rastet kur nga 

vlerësimi i riskut këto praktika janë konsideruar si me risk të lartë. Për pjesën tjetër kur ato janë 

kanalizuar si me risk të ulët nga ana e degës nuk janë kryer kontrolle, por janë mjaftuar me 

deklaratën e shoqërisë dhe procesverbalin me firmën e kontraktuar për asgjësimin e mbetjeve. Këto 

dokumente jo në të gjitha rastet ishin pjesë e dosjes fizike të regjimit, pasi sipas doganierëve 

mbikëqyrës janë të pasqyruara si dokumente shoqëruese të praktikës së deklaratës doganore në 

sistem. Megjithatë, verifikimi i pajisjes me të gjithë dokumentacionin e pasqyruar në  Ligjin nr. 

10463, datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, të ndryshuar, dhe Udhëzimin 

nr(nr. 4 datë 28.03.2019) Kapitulli IX “Mbyllja e Regjimit të Përpunimit Aktiv”, çështja 4.2 të tilla 

si: dokumenti i transferimit me të gjithë elementët e tij, procesverbali i mbajtur në landfill, etj; nuk 

duhet të kufizohen vetëm me kontratën e lidhur me firmën për administrimin e këtyre mbetjeve në 

landfill, apo vetëdeklarimet e subjekteve për sasinë e mbetjeve, por duhet të jenë objekt kontrolli i 

doganierit mbikëqyrës për të patur siguri të mjaftueshme se këto mbetje janë asgjësuar realisht.  

- Gjithashtu, nga auditimi i kryer për verifikimet e degës doganore mbi koeficientët e shfrytëzimit të 

materialeve të hyra në regjim, mbështetur në Kartën Teknologjike, dhe respektim i këtyre 

koeficientëve në eksportin e mallit (për rastet kur nuk janë me koeficient=1) në zbatim të Udhëzimit 

nr. 4, datë 28.03.2019, Kapitulli VIII konstatohet se, nga dega doganore nuk janë kryer për të gjitha 

rastet verifikimet për koeficientët e shfrytëzimit, duke u mbështetur në kartën teknologjike apo vetë 

deklarimet e subjektit. Gjithashtu, konstatohet se jo për të gjitha produktet e përpunuara nga ana e 

subjekteve janë dorëzuar kartat teknologjike përkatëse. Në autorizimet e lëshuara nga DPD, nuk janë 

përcaktuar saktë koeficientët e shfrytëzimit për artikujt përkatës (IM5), duke e lënë shpesh herë në 

dorë të vetë degës doganore të bëjë verifikimet përkatëse. Në mbyllje të regjimit sipas aneksit 8, në 

disa raste koeficienti i shfrytëzimit nuk është plotësuar dhe në disa të tjera është përcaktuar një 

koeficient për shumë artikuj duke i grupuar por dhe duke vendosur koeficientë shfrytëzimi me 

diferencë të lartë midis vlerës minimale dhe maksimale. Për rrjedhojë, koeficienti i deklaruar nga 

subjekti në momentin e raportimit të mbetjeve që do të asgjesohet është marrë i mirëqenë në 

mbylljen e regjimit duke lënë kështu hapësirë për evazivitet. Kjo situatë përbën një risk të shtuar 

edhe për faktin se, asgjesimi i mallrave nuk është kryer në prezencë të doganierëve për të gjitha 

rastet, por vetëm për ato të përzgjedhura nga ana e analizave përkatëse të sektorit në DD Durrës, 

trajtuar më sipër. Si rezultat, nga ana e grupit të auditimit nuk mund të kryhej një verifikim për të 

parë zbatimin e këtyre koeficientëve e për t’i krahasuar me sasinë e mallrave për të cilat është dhënë 

destinacion IM9 “Asgjesim i produkteve të dala nga proceset e përpunimit të mallrave nën regjim 

dhe humbje dhe firo të dala gjatë procesit të përpunimit të mallrave të vendosura nën regjim”, si dhe 

për të verifikuar nëse kemi të bëjmë me një mos deklarim të saktë të sasisë së mallrave të cilat duhet 

të merrnin një destinacion tjetër doganor (IM4) i cili më pas shoqërohet me pagesë të detyrimeve 

doganore. Si rezultat, koeficienti i shfrytëzimit i raportuar në dokumentin e mbylljes është ai që ka 

rezultuar nga raporti i importeve, eksporteve, mbetjeve (apo firove), hedhjes në qarkullim të lirë apo 

mallit shqiptar të futur në prodhim. Nga krahasimi i koeficientit të shfrytëzimit nga një regjim 

paraardhës me atë pasardhës kishte ndryshime, pavarësisht se objekti i veprimtarisë së regjimit të 
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përpunimit aktiv nuk ka pësuar ndryshime (dhe karta tekonologjike është e njëjta e dorëzuar nga 

operatori në fillim të pajisjes me një regjim për herë të parë), por prodhimi i mallrave mund të ketë 

qenë i ndryshëm në varësi të porosive nga eksportuesi, gjë që automatikisht ndikon në koeficientin e 

shfrytëzimit. Për shkak të gjithë këtyre faktorëve rezulton se kryerja e verifikimeve për koeficientin 

në varësi të kartës së teknologjike, është faktikisht një kontroll formal i kryer nga përfaqësuesit e 

autoritetit doganor, për shkak edhe të vështirësisë që qëndron në përcaktimin e një vlere absolute të 

tij .  

( Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4 faqet nr 102 deri 183 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

6.1 Rekomandimi : Sektori i Mbikëqyrjes Doganore të marrë masat për të maksimizuar kontrollet e 

kryera për verifikimin e procedurave të asgjësimit të mbetjeve si dhe për verifikimin e koeficienteve 

të shfrytëzimit , në mënyrë që të garantohet kryerja e tyre konform kuadrit ligjor dhe në përputhje me 

sasitë e deklaruara në dokumentacionin shoqërues, si dhe të pajisë çdo dosje regjimi për këto 

procedura me të gjithë dokumentacionin shoqërues në mënyrë që të ketë një pasqyrim sa më të drejtë 

të situatës. Gjithashtu, të shqyrtohet mundësia për aplikimin e metodave alternative në rastet e 

koeficientëve të shfrytëzimit që do të merren në konsideratë për ato operatorë që objekt veprimtarie 

kanë produkte të ndryshme dhe për të cilat ky koeficient varjon. 

Brenda 31.12.2022 dhe në vijimësi 

 

7.Gjetje nga auditimi: Për sa i përket kryerjes së ndryshimeve në autorizim, për shkak të nevojave 

që mund të lindin gjatë veprimtarisë së një regjimi, udhëzimi nr. 4, datë 28.03.2019 ka përcaktuar 

procedurat që do të ndjekë operatori dhe autoriteti përgjegjës që do të miratojë këto ndryshime (Dega 

doganore apo DPD). Ndryshimet në kodet e nomenklaturës NK që subjekti mund të importojë për 

nevojë të përpunimit të mallit, pika e autorizimit “Mallrat e vendosura nën regjim doganor”, janë 

autoritet i degës doganore, sikundër përcakton kapitulli V “Rinovimi i autorizimit, ndryshimet ose 

shtesat në autorizim”, pika 4, 5, 7, dhe 8. Pra, sipas këtij udhëzimi, nëse subjektit i lind nevoja të fusë 

në përpunim një mall për të cilin nuk është i parashikuar kodi në autorizim, do të duhet të drejtojë 

kërkesën pranë degës doganore, e cila më pas kryen verifikimet e nevojshme për të miratuar ose jo 

këtë ndryshim. Nga auditimi konstatohet se nga ana e doganierëve mbikëqyrës të DDD, miratimi për 

këto ndryshime në autorizim, konsiderohet si me efekt prapaveprues, kjo në kuptim të kapitullit II 

“Të përgjithshme”. pika 6. Për këtë arsye, pavarësisht se miratimi i kërkesës nga Kryetari i Degës 

Doganore mund të jetë disa ditë, javë apo muaj më vonë nga data e kërkesës së operatorit, operatori 

mund të kryejë importe nën këtë kod përpara datës së miratimit, pa u paralizuar. Një situatë kur në 

dokumentin e miratimit të shtesës nuk përcaktohet efekti prapaveprues i regjimit, krijon një 

konfuzion veçanërisht për rastet kur shtesat në miratim nuk miratohen nga kryetari brenda ditës, të 

cilat më pas do të duhet të pasohen me efekte financiare për subjektin i cili mund të vijojë importin e 

këtyre mallrave. Gjithashtu, për sa i përket mallrave të përpunuara që do të duhet të kthehen për 

riparim apo probleme të tjera dhe më pas të importohen sërish nga subjekti, nëse këto produkte nuk 

janë në autorizim, nga ana e doganierëve nuk janë penalizuar subjektet përkatëse, për shkak të 

kushteve në të cilat ka ndodhur importi. Megjithatë, autorizimi me të cilin janë pajisur subjektet apo 

udhëzimi i RPA, nuk kanë përcaktuar se për këto raste subjekti mund të vijojë import 5 e tyre, 

pavarësisht se kodi nuk është në autorizim.  

( Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4 faqet nr 102 deri 183 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

7.1 Rekomandimi: Kryetari i Degës Doganore Durrës të analizojë procesin aktual të ndjekur për 

kryerjen e ndryshimeve në autorizim sipas nevojës së subjektit dhe te nxirren përgjegjësitë duke e 

përcaktuar në mënyrë eksplicite në shkresat përkatëse, rastet për të cilat ky ndryshim do të ketë efekt 

para veprues në kuptim të kapitullit II “Të përgjithshme” pika 6 të udhëzimit nr. 4, datë 28.03.2019. 

Gjithashtu, të merren në shqyrtim rastet e mallrave të përpunuara nën një regjim doganor dhe që do 

të duhet të kthehen për riparim apo probleme të tjera, dhe më pas të importohen sërish nga subjekti, 
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për të përcaktuar nëse këto kode nuk janë në autorizim, në vlerësim të kushteve të importit duhet apo 

jo të aplikohet penalizimi përkatës ndaj subjekteve.   

Brenda 31.12.2022 

 

8. Gjetje nga auditimi. Nga auditimi u konstatua se, për subjektet tregtare për të cilat janë 

rekomanduar rivlerësime të detyrimeve doganore nga Kontrolli i Lartë i Shtetit për importe doganore 

të konstatuara nën vlerën e lëndës së parë të përdorur në procesin e prodhimit për artikuj të deklaruar 

në kapitullin 69 të natyrës membrana bitumonoze transaksionet tregtare të të cilave bien ndesh me 

kriteret e përcaktuara sipas pikës 7 “Profilizimi i Riskut”, pikës 11 ”Përdorimi i Database-it” dhe 

pikës 14 të Udhëzimit nr. 3, datë 23.1.2018 “Për Vlerësimin e Mallrave Për Qëllime Doganore” pa 

profilizim risku nga administrata doganore në kushtet kur ekziston një ndryshim i dukshëm midis 

çmimit të deklaruar me çmimet nga publikime në tregje të ndryshme dhe  vlera e produktit 

përfundimtar,  rezulton më e ulët se vlera e lëndës së parë me të cilën është prodhuar malli të 

importuara nga vende  Italia, Gjermania dhe Spanja, vende të Komunitetit Europian dhe vende që 

kanë Marrëveshje Reciproke Bashkëpunimi dhe Asistence Doganore me Shqipërinë, nuk janë kryer 

verifikime doganore pranë Autoriteteve Doganore Homologe. Gjithashtu në vijim për praktikat 

doganore nën juridiksion auditimi nga Autoriteti Doganor Durrës nuk është kërkuar verifikim 

doganor pranë selive të kompanive lëvruese ose eksportuese për importe të operatorëve tregtare të 

trajtuar në këtë Raport Përfundimtar Auditimi, bazuar në nenin 1 deri 23 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 të Shqipërisë dhe 

Qeverisë së Republikës të Italisë” dhe vendimit nr. 331 datë 09.07.1993 “Miratimin e Marrëveshjes 

së Asistencës Administrative ndërmjet Qeverisë së Republikës të Shqipërisë dhe Qeverisë së 

Republikës të Greqisë për Asistencën Doganore”. Nga analizimi i te dhënave të Database-i Kombëtar 

te Vlerësimit për artikullin “membrane bituminoze” rezultojnë sasira të konsiderueshme, me peshë të 

konsiderueshme dhe në sasira ndikuese gjatë deklarimit të artikullit “membrane bituminoze” në 

nivele çmimi nga 0.5 EU/m2 deri 0.8 EU/m2 nga te gjithë operatoret që importojnë sasira të mëdha 

të këtij artikulli ose që variojnë nga niveli 0.2 USD/kg deri ne nivelin 0.5USD/kg. 

( Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3 faqet nr 30 deri 102 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

8.1 Rekomandimi: Dega Doganore Durrës në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të 

Doganave të marrë masa të verifikojnë faturat e subjekteve në importin e artikullit membranë 

bituminoze të deklaruar në kapitullin 69 të nomenklaturës mallrave sipas praktikave doganore të vitit 

2021 si dhe të kryejë veprime verifikuese pranë tyre për çmimet e këtij artikulli. 

Brenda 31.12.2022 

 

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të administruar të dosjeve të vendimeve të 

DDD, u konstatuan mangësitë që përfshijnë mungesën e nënshkrimit të juristit që ka shkaktuar 

praktikën, doganierit të borxhit si dhe specialistëve të përfshirë në vendimmarrje; mungesa të 

njoftimit të procesverbaleve të mbajtura, arsyetimi dhe prokurat e operatorëve me agjencitë 

doganore, në kundërshtim me nenet 274/1 dhe 276/1 të Ligjit nr. 102/2014 Kodi Doganor, i 

ndryshuar; mungesa të konfermave postare të njoftimit të palëve si dhe mosrespektim të afatit kohor 

të vendimmarrjes, veprime në kundërshtim me nenet 273 dhe 274 të Kodit Doganor, Udhëzimit nr. 5, 

datë 26.10.2018, Kreu IV, pika d.9; pika d.11 pika d.10.  

( Më hollësisht trajtuar në pikën 2.7 faqet nr 198 deri 217 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

9.1 Rekomandimi: Kryetari i Degës Doganore Durrës të shqyrtojë rastet e trajtuara nga grupi i 

auditimit mbi mangësitë e evidentuara të dokumentacionit të dosjeve dhe në vijimësi të marrë masat 

e nevojshme në bashkëpunim me zyrën juridike për plotësimin e tyre. 

Në vijimësi sektori aposterior dhe zyra juridike të kryejnë dhe të dokumentojnë njoftimin shkresor të 
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operatorëve ekonomikë duke zbatuar afatet kohore të ankimimit dhe vendimmarrjes. 

Brenda 31.12.2022 

 

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zonës së lirë (Porto Romano) u konstatua se nuk është kryer 

inventari fizik i mallrave çdo 6 muaj në kundërshtim me nenin 14.4/d “Administrimi i mallrave në 

zonën e lirë” të Rregullores mbi zonat e lira, me nr. 2004/1, datë 06.04.2020. Gjithashtu, nga 

auditimi i dokumentacionit bashkëngjitur praktikave të mostrimit rezultojnë mangësitë të tilla si: 

“procesverbali marrje mostre”, Aneksi 4, nuk është plotësuar me të dhënat e deklaruesit/ 

përfaqësuesit të tij, por vetëm me të dhënat dhe nënshkrimin e mostruesit, në kundërshtim me 

Udhëzimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave, “Mbi procedurat e mostrimit transportit, ruajtjes 

së mostrave, administrimit të rezultateve të analizave laboratorike”, çka përmban riskun e kontestimit 

të përkatësisë së mostrës për artikullin e importuar nga subjekti. (Konkretisht anijet: G datë ankorimi 

14.08.2021; G datë ankorimi 10.09.2021; B datë ankorimi 21.08.2021; H.A datë ankorimi 

15.11.2021); Vonesa në kthimin e përgjigjeve për rezultatet e laboratorit, në kundërshtim me afatin 

kohor të përcaktuar në pikën IV.2 të Rregullores së Brendshme të Drejtorisë së Laboratorit Doganor; 

Mungesa e dokumentimit të informimit të subjektit për përgjigjet e rezultateve të analizave, në 

kundërshtim me pikën 6.2 të Udhëzimit të Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave, “Mbi procedurat e 

mostrimit transportit, ruajtjes së mostrave, administrimit të rezultateve të analizave laboratorike”, si 

dhe në shkresën nr. 897, prot., datë 15.01.2018. 

( Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4 faqet nr 102 deri 183 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

10.1 Rekomandimi: Kryetari i Degës Doganore Durrës dhe përgjegjësi Sektorit të Porto Romanos, 

në vijimësi të marrin masa periodike 6 mujore për kryerjen e inventarit fizik të mallrave çdo 6 muaj. 

10.2 Rekomandimi: Në vijimësi doganierët e sektorit të Porto Romanos të ngarkuar për marrjen e 

mostrës, të vlerësojnë maksimalisht nënshkrimin e Aneksit 4 si dhe kërkesave të tjera ligjore për 

marrjen e mostrës, me qëllim shmangien e risqeve që mund të lindin nga pretendimet e mundshme të 

subjekteve. 

Brenda 31.12.2022 

C. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI 

 

Nisur nga gjetjet të trajtuara në Raportin e Auditimit, nga Dega e Doganës Durrës të kryhet 

kontabilizimi dhe të kërkohet në rrugë ligjore, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, me qëllim arkëtimin e 

shpërblimit të dëmit  në Buxhetin e Shtetit në vlerën 340,926,686 lekë, në mënyrë analitike nga 

aneksi nr. 3.1 deri në aneksin nr. 7.5 të Raportit Përfundimtar të Auditimit, më hollësisht sipas 

fushave si më poshtë : 
 

1. Gjetje nga auditimi. Nga auditimi i dokumentacionit të praktikave  doganore të regjistruara dhe të 

transaktuara pranë Degës Doganore Durrës rezultoi se për disa subjekte vlerat e artikujve të importuar 

janë deklaruar dhe trajtuar me transaksion edhe pse dokumentacioni bashkëlidhur nuk i plotëson 

kushtet për t’u trajtuar me  këtë metodë vlerësimi; i njëjti subjekt për të njëjtin artikull të importuar në 

shumë raste është rivlerësuar dhe për raste të tjera jo; deklarime të çmimeve të produkteve të  gatshme 

nën çmimin e lëndës së parë; trajtimi i mallrave të përdorur me transaksion nën çmimin e lëndës së 

parë, duke kryer veprime jo në përputhje të kërkesave të udhëzimit në fuqi për përllogaritjen e vlerës 

së mallit si dhe me kërkesat e pikës 6, 7, 8, 10 dhe 11 të Udhëzimit nr. 3 datë 23.01.2018 të Ministrit 

të Financave dhe Ekonomisë “Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore”, si dhe për mallra të 

importuar nga NEU trajtimi i tyre është bërë me transaksion në momentin e hedhjes për qarkullim të 

lirë, të gjitha këto, jo në përputhje me kërkesat e legjislacionit doganor. Gjithashtu rezultoi se nga 

shqyrtimi i dokumentacionit bashkëlidhur praktikave doganore import 4, të artikujve të deklaruar në 
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kodet përkatëse tarifore të NM të mallrave ne RSH rezultoi se nga agjencitë doganore janë 

keqklasifikuar mallra në kodin tarifor, (në kuadratin 31 dhe 33 të DAV), me pasojë: shmangien e 

detyrimeve doganore; shmangien e taksës së ambalazhit (TAM), si dhe shmangien e detyrimeve të 

akcizës në shumën 182,290,466 lekë. 

( Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3 faqet nr 30 deri 102 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

Rekomandimi 1.1: Dega Doganore Durrës të bashkërendojë me Drejtorinë e Përgjithshme të 

Doganave dhe të ndjekë të gjitha rrugët ligjore me qëllim analizimin dhe nxjerrjen e vendimeve 

administrative për kontabilizimin dhe më pas arkëtimin e detyrimeve doganore në shumën 

182,290,466 lekë (detyrim dhe penalitet) për periudhën nga data 01.01.2021 deri në datën 

31.12.2021 që lidhen me rillogaritje pagesash detyrime doganore në import për të cilat nuk është 

vepruar në përputhje  me kuadrin ligjor dhe rregullator përkatës.  

Brenda 31.12.2022 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të procedurave doganore të subjekteve që 

operojnë në zonën e Lirë Porto Romano u konstatuan veprimeve në kundërshtim me shpjegimet dhe 

përcaktimet e në manualit praktik nxjerrë sipas shkresës nr. 4425 prot DPD datë 24.02.2020 të 

Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave, duke autorizuar njohjen e firove të lejuara në procedura të 

thjeshta të transferimit të mallit, përtej përcaktimeve dhe normativave të lejuara sipas legjislacionit 

në fuqi. Gjithashtu u klasifikuan edhe detyrime doganore bazuar në përcaktimet e pikës 1, 2 dhe 3 të 

nenit 47 “Kontrolli Aposteriori” për detyrime doganore që lindin si pasojë e daljes së një 

informacioni të ri doganor, në lidhje me ndryshime të densitetit të karburantit me efekte pozitive në 

volumin e litrave të pa regjistruar në zonën e lirë Porto Romano, në momentin pas ardhjes së 

rezultateve të dala nga Certifikatat e nxjerra nga Laboratori Kimik Doganor, në lidhje me analizat e 

kryera gjatë procedurës së mostrimit, në momentin e shkarkimit të anijeve ne zonën e lirë Porto 

Romano, si dhe detyrime doganore për sasi malli karburant që ka rezultuar në tepricë pas matjeve 

ligjore nga shoqëritë e autorizuara me statusin “Survejore” ose pas matjeve te shprehura në "Raport 

Ullage" në momentin e matjes para fillimit të shkarkimit ose pas hyrjes ne Depot Respektive te 

njohura ligjërisht nga Drejtori i Përgjithshëm i Doganave ne Zonën e Lirë Porto Romano,   duke 

shkaktuar të ardhura të munguara në shumën 88,600,197 lekë (penalitet dhe detyrim doganor akcize). 

( Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4  faqet nr 102 deri 183 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

2.1 Rekomandimi: Dega Doganore Durrës në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të 

Doganave të ndjekë të gjitha rrugët për nxjerrjen e vendimeve administrative, kontabilizimin dhe 

arkëtimin e detyrimeve doganore në shumën 88,600,197 lekë për periudhën 01.12.2021 deri në 

datën 31.12.2018 për rillogaritje të pagesave të detyrimeve doganore në procedurat e regjistrimit të 

mallit në Zonën e Lirë Porto Romano dhe në procedurat e deklarimit doganor  IMP 9 (Firo te 

thjeshta) për të cilat nuk është vepruar në përputhje të procedurave për  evidentimin e firove, 

skarcove dhe humbjeve ligjore në regjimin e magazinimit dhe përcaktimit të tyre gjatë  prodhimit, 

magazinimit, transportit etj. 

Brenda 31.12.2022 

 

3. Gjetje nga auditimi. Nga auditimi i dokumentacionit për procedurat e doganore të subjekteve që 

operojnë sipas ligjit nr. 61 datë 24.05.2012 “Për Akcizat në RSH” u konstatuan veprime të kryera jo 

në përputhje me gërmën (c) të pikës 3, neni 20 dhe 85 të ligjit nr. 61 datë 24.05.2012 për "Akcizat në 

Republikën e Shqipërisë“, nenin 51 të VKM nr. 612 datë 05/09/2012 për "Dispozitat Zbatuese për 

Akcizat" pika dh/e, "Akti i Kalibrimit të kontejnerëve depozitave dhe siloseve“, veprime të kryera jo 

në përmbushje të legjislacionit bazë në fuqi sipas neneve, 85, 90, 97, 98, 99 61 datë 24.05.2012 të 

ligjit “Për Akcizat në RSH” me pasojë lindjen dhe mos arkëtimin e sanksioneve administrative në 

shumën 762,322 lekë trajtuar si të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit. 
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( Më hollësisht trajtuar në pikën 2.6  faqet nr 191 deri 197 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

3.1. Rekomandimi: Dega Doganore Durrës të marrë të gjitha masat e duhura ligjore dhe 

administrative sipas legjislacionit në fuqi me qëllim ndjekjen, kontabilizimin dhe arkëtimin e 

detyrimit doganor dhe sanksioneve doganore për arkëtimin e shumës së rekomanduar në shumën 

762,322 lekë për 11 raste trajtuar më hollësisht në aneksin respektiv dhe materialin e Raportit të 

Auditimit. 

Brenda 31.12.2022 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave mbi vendimet administrative të nxjerra nga 

autoriteti doganor kompetent për shkeljet në fushën doganore rezultoi se Autoriteti Doganor 

kompetent ka dalë me vendime administrative jo në përputhje të kërkesave të nenit: 28, pika 2; 253, 

shkronja “c”; 250, pika 4; 258, pika 1, shkronja “a”; 250, pika 1, shkronja “b”; 250, pika 3 dhe 4; 

266, pika 1; 268, pika 2; 239, pika 2; 266, pika 2 dhe 268, pika 2, të Ligjit nr. 102/2014, ‘Kodi 

Doganor në Republikën e Shqipërisë”; veprime në kundërshtim me nenet 273 dhe 274 të Kodit 

Doganor, Udhëzimit nr. 5, datë 26.10.2018, Kreu IV, pika d.9; pika d.11 pika d.10, në kundërshtim 

me nenet 252, pika c dhe 257/1/b te Kodit Doganor, nenet 192, 252, pika c dhe 257/1/b, 260, 261, 

262, 273, 274, 276 ,262 dhe 268 të Kodit Doganor, 281 dhe nenin 282 te Kodit Doganor dhe nenet 

14, 16 , 28,  29,  43, 77 të Kodit Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë, duke sjellë 

të ardhura të munguara për Buxhetin e Shtetit të evidentuara në 119 vendime në shumën totale 

11,993,724 leke (penalitet dhe detyrim). 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.7, faqe 198 deri 217 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

4.1 Rekomandimi : Dega e Doganës Durrës të marrë masa për kontabilizimin dhe zbatimin në rrugë 

ligjore, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të 

gjitha shkallët e gjykimit, me qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit për 119 raste, në vlerën 

11,993,724 lekë. (Në mënyrë të detajuar janë pasqyruar në aneksin nr. 7 të Raportit të Auditimit). 

Brenda 31.12.2022 

 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi dhe shqyrtimi i dokumentacionit të praktikave doganore të 

operatorëve që kanë operuar nën mbikëqyrjen doganore në regjimin e tranzitit (T1), rezultuan 

veprime jo në përputhje me kërkesat e nenit 126.1/a pasi nuk është respektuar afati i caktuar kohor 

për mbërritje në doganën e destinacionit. Nga personeli përpunues doganor të kontrollit 

dokumentar/fizik në pikën e kontrollit nuk është vepruar në përmbushje të detyrave funksionale në 

përputhje me kërkesat e nenit 273.3 të KD, pasi nuk është mbajtur procesverbal konstatimi, ku të 

aplikohej edhe sanksioni për kundërvajtjen sipas përcaktimeve të nenit 256.1/b të KD në 1362 raste 

në shumën 27,240,500 lekë. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2. 4, faqe 102-183 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

5.1 Rekomandimi: Dega e Doganës Durrës të marrë masa për kontabilizimin e detyrimeve duke 

ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative apo procedurave të tjera në të gjitha shkallët 

e gjykimit, me qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit, në 1362 raste në shumën 27,240,500 lekë. 

Brenda 31.12.2022 

 

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatuan problematika në veprimtarinë e regjimeve RPA 

dhe RLP që kanë operuar pranë DDD, ku më hollësisht: 

- Nga auditimi u konstatua mos respektim afati në mbylljen e regjimeve RPA dhe RLP konform 

kuadrit rregullator në fuqi. Më hollësisht, për 42 subjekte regjimet RPA rezultojnë të mbyllur jashtë 

afatit kohor prej 30 ditësh për mbylljen e regjimit veprim ky, jo në përputhje me kërkesat e nenit 

251/2/1 të Kodit Doganor “Mosrespektimi nga mbajtësi i regjimit të përpunimit aktiv të detyrimit për 

mbylljen e regjimit doganor brenda afatit kohor të përcaktuar në nenin 230”, pasi regjimi duhej 
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mbyllur 30 ditë pas dhënies së destinacionit të produkteve parësore kompensuese. Nga autoriteti 

përgjegjës nuk është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3 të KD. Nga mosveprimi 

referuar nenit 256, pika1, shkronja “b” të KD penaliteti është 20,000 lekë, dhe në rast përsëritës 

50,000 lekë, dhe si rezultat efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit rezulton 

në total 1,120,000 lekë. Gjithashtu, lidhur me procedurat e ndjekura për subjektet që operojnë nën 

regjimin e RLP ato rezultojnë të pa mbyllura për 3 subjekte, ku bazuar në nenin 250, pika 1 a, nenin 

252 pika a, nenin 257 pika 1.b e Kodit Doganor, lindin detyrimet doganore dhe penalizimi në masën 

50.000 lekë dhe si rezultat efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit rezulton 

në total 150,000 lekë. 

-Nga auditimi u konstatuan mangësi në dokumentin 8 të mbylljes së regjimit konform përcaktimeve 

të udhëzimit nr. 4, datë 28.03.2019  në disa elementë të tij, ku sipas parashikimeve të nenit 256, pika 

1, shkronja “b” të KD penaliteti është 20,000 lekë dhe si rezultat efekti financiar me të ardhura të 

munguara në Buxhetin e Shtetit rezulton në total 520,000 lekë për 20 subjekte. 

-Nga auditimi konstatohet se nga analizimi i deklaratave të eksportit të produkteve kompensues te 

regjimeve, për mallrat që janë ri eksportuar me origjinë preferenciale MSABE origjinë AL rezulton 

diferenca e taksës doganore që janë TDP e papaguar, si detyrime të taksës doganore të produkteve jo 

origjinuese të trupëzuara në produktin kompensues të ri eksportuar, në kundërshtim me pikën XII të 

udhëzimit datë 28.03.2019 i DPD “Rregulli i pagimit të detyrimeve për shkak të përfitimit të 

origjinës”, në zbatim të neneve 687 dhe 689 të VKM-së nr. 651 datë 10.11.2017, të nenit 5 të 

Marrëveshjes së tregtisë së lirë, etj në mbështetje të neneve 73,74,253, 28/1 të KD, nenit 15 të MTL, 

dhe nenit 256, pika 1.a të KD “ Sanksionet e vendosura për kundërvajtjet doganore, të përcaktuara 

në nenin 251, duhet të jenë efektive, proporcionale e dekurajuese dhe vendosen brenda kufijve të 

mëposhtëm: a) kur kundërvajtja ka të bëjë me mallrat (ndryshime në sasi, vlerë, origjinë, lloj) dhe 

sjell diferenca në pagesën e detyrimeve që duhen paguar për mallrat, zbatohet sanksion në masën 1-

fish të detyrimit të munguar”, operatori penalizohet me 1 fishin e detyrimit, dhe si rezultat efekti 

financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit rezulton në total 1,432,242 lekë për 4 

subjekte, nga të cilat detyrimi doganor 960.375 lekë dhe penaliteti 472,049  lekë.      

-Nga auditimi u konstatua kryerja e importit të produkteve parësore nën regjimin e RPA për kode që 

nuk janë pjesë e autorizimit të operatorit, apo për të cilat shtesa në autorizim është marrë në një kohë 

të mëvonshme nga ajo e kryerjes së importit veprime këto, jo në përputhje me kërkesat e nenit 

250.1/a, 250.2 dhe 250.4 të KD. Nga sa më sipër artikujt e pa përfshirë në kodet tarifore të 

përcaktuara në pikën 7 të autorizimit, duheshin deklaruar në regjimin IM4. Referuar neneve të 

sipërcituara për shkeljen doganore të kryer, subjektet përveç detyrimeve doganore (të cilat nuk janë 

përllogaritur në këto raste duke qenë se ato janë rieksportuar në produkte kompensuese), për kodin 

tarifor që nuk është përfshirë në autorizim subjekti duhej penalizuar me 20,000 lekë për çdo 

deklaratë, referuar nenit 251, pika 1 dhe nenin 256, pika 1, shkronja “b” të KD, efekti financiar me të 

ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit është 340.000 lekë për 8 subjekte. Gjithashtu, gjatë 

auditimit u konstatuan disa raste në të cilat nuk u vendosën në dispozicion shtesat në autorizim për 

disa kode tarifore të subjekteve RPA, por nuk u konfirmua as mungesa e tyre nga doganieret 

përkatës, të cilat mbeten objekt verifikimi nga DDD nëse subjektet janë pajisur me to apo jo. 

-Nga auditimi u konstatua mos respektim i afatit të përcaktuar në autorizim për t’i dhënë destinacion 

mallit të importuar nën regjimin RPA, ku krahasuar me datën në të cilën është kryer importi, ri 

eksportimi i produkteve kompensuese/transferimi/asgjesimi i tyre është kryer jashtë afatit, veprim ky 

jo në përputhje me kushtet në autorizim referuar periudhës kohore për dhënien destinacion të 

produkteve kompensuese, krahasuar me momentin e importit të tyre. Nga autoriteti përgjegjës nuk 

është mbajtur procesverbal konstatimi referuar nenit 273.3 të KD. Nga mosveprimi referuar nenit 

256, pika1, shkronja “b” të KD penaliteti është 20,000 lekë për çdo rast, ku efekti financiar me të 

ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit 390.000 lekë për 14 subjekte. 
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- Nga auditimi u konstatuan diferenca mes sasisë së importuar nën regjimin doganor dhe atyre të 

dhëna destinacion duke mos përmbushur kushtet e vendosura në autorizim dhe duke kryer 

kundravajtje parashikuar nga neni 252/c i ligjit nr. 102/2014 “Kodi Doganor i Republikës së 

Shqipërisë”, i ndryshuar, ku për këto sasi, efekti financiar me të ardhura të munguara në Buxhetin e 

Shtetit rezulton në detyrime doganore për 14 subjekte në vlerën prej  2,225,905 lekë dhe penalitet 2 

fish .  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2. 4, faqe 102-183 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

6.1 Rekomandimi: Kryetari i Degës Doganore Durrës, të shqyrtojë, kontabilizojë dhe arkëtojë 

detyrime doganore dhe penalitete për subjektet që kanë kryer shkelje në procedurat e mbylljes së 

regjimit të përpunimit aktiv në drejtim të kufirit të rieksportit; importeve të produkteve parësore të pa 

përfshira në autorizim; diferencave sasiore në produktet kompensuese, mos pagesës taksës TDP etj., 

në vlerën totale prej 10,629,957 lekë detyrim doganor dhe penalitet, (të përshkruara hollësisht në 

aneksin 4.1), 

Brenda 31.12.2022 

6.2 Rekomandimi: Kryetari i DDD të ngrejë një grup pune me qëllim verifikimin e problematikave 

ku është konstatuar mungesa e shtesave në autorizim për disa kode  të cilat nuk u vendosën në 

dispozicion të grupit, por as nuk u konfirmua mungesa e tyre, dhe në rast se konstatohet se për kodet 

respektive nuk janë miratuar nga titullari, të përllogarisë detyrimet përkatëse për të gjitha procedurat 

e importit të kryera për këto kode  sikundër është vepruar për subjektet e tjera në këtë material. 

Brenda 31.12.2022 

 

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se me përfundimin e afatit për dhënien e 

destinacionit të mallit sikundër përcaktuar në autorizim, deri në përfundim të auditimit u konstatua se 

rezultonin subjekte me sasi gjendje të mallit të importuar të cilit nuk i është dhënë destinacion, në 

tejkalim të afatit. Për këto regjime nuk ka patur shtesa në afatin e ri eksportit, si dhe nuk janë kryer 

procedura transferimi në regjime të tjera. Për këtë arsye, në kushtet kur deri në përfundim të 

auditimit në terren, malli i vendosur nën regjimin doganor nuk është ri eksportuar apo transferuar në 

një regjim pasardhës brenda afateve të autorizimit, subjektet rezultojnë se nuk kanë përmbushur 

kushtet e vendosura në autorizim, duke kryer kundravajtje parashikuar nga neni 252/c i ligjit nr. 

102/2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, ku për këto sasi, efekti financiar 

me të ardhura të munguara në Buxhetin e Shtetit rezulton në vlerën prej 6,469,840 lekë detyrim 

doganor dhe penalitet në masën dyfish  (nga te cilat: 3 subjekte RPA me detyrim 4,453,000 lekë dhe 

penalitet dyfish; dhe 3 subjekte RLP me detyrim 2,016,840 lekë dhe penalitet dyfish).  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2. 4, faqe 102-183 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

7.1 Rekomandimi: Kryetari i Degës Doganore Durrës, të shqyrtojë 6 rastet e evidentuara dhe të 

pasqyruara në këtë material për të kontabilizuar dhe ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative në të gjitha shkallët e gjykimit në mënyrë që të arkëtojë vlerën e detyrimeve doganore 

prej 6,469,840 lekë dhe penalitetin dyfish, në kushtet kur mallit të vendosur nën regjimin doganor 

nuk i është dhënë destinacion konform afateve të përcaktuara në autorizim. 

Brenda 31.12.2022 

D. MASA DISIPLINORE 

 

Mbështetur në nenin 59, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” 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 Drejtorit të 

Përgjithshëm të Doganave dhe Kryetarit të Degës Doganore Durrës, që në vlerësimin e shkeljeve, 

gjykimit përfundimtar që lidhet me kontabilizimin e detyrimeve doganore të trajtuara në Raportin 

Përfundimtar të Auditimit, proces i cili duhet të kryhet në bashkëpunim të plotë me Drejtorinë e 
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Përgjithshme të Doganave, të urdhëroje dhe të konkludojë me nisjen e procedurave sipas pikës 1 

gërma “a”, “b” të nenit 57 të ligjit nr. 152/2013 për shkelje të konsideruara nga ana jonë si shkelje të 

rënda dhe shumë të rënda, me qëllim klasifikimin e tyre duke urdhëruar fillimin e procedurave 

përkatëse për shqyrtimin dhe dhënien e masave përkatëse, për personat përgjegjës në proporcion të 

plotë me shkeljet doganore, vlerat e konstatuara, veprimet e kryera në kundërshtim me legjislacionin 

në fuqi sipas nenit 58 gërma “b”, “c” dhe “ç” të nenit 57 dhe 58 të ligjit nr. 152/2013, datë 

30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, si më poshtë: 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

 

I. Nga niveli i masës nga “Mbajtja deri në 1/3 e pagës së plotë për një periudhë deri në 6 muaj”, 

“Pezullim nga e drejta e ngritjes në detyrë, përfshirë rritjen në shkallën e pagës për një periudhë 

deri në dy vjet në shërbimin civil” deri në “Largim nga shërbimi civil”, për punonjësit si më poshtë 

me detyra funksionale pranë Sektorit të Vlerës në Qendër (SVQ) në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Doganave : 

1-  Znj. K. S, me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ.  

2-  Znj. K. Xh, me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ.  

3-  Znj. G. G, me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ.  

4-  Z. L. Xh, me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ.  

5-  Z. J. S, me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ.  

6-  Z. B. D, me detyrë ish doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ. 

7-  Z. R. M, me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ.  

8-  Z. A.H, me detyrë ish doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ.  

9- Znj. M.H , me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ.  

10- Znj. A. B, me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ.  

11- Znj E. K, me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ.  

12- Z. I. Ç, me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ.  

13- Znj. B. K, me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ.  

14- Znj.R.K, me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ.  

15- Z. R.D, me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ.  

16- Z. Sh. Sh, me detyrë ish doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ.  

17- Z. R. Z, me detyrë ish doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ.  

18- Znj. E.G, me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ.  

19- Znj. L.D, me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ.  

20- Z. E. N, me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ. 

 

me detyrë funksionale doganiere e kontrollit dokumentar pranë Drejtorisë së Vlerësimit Doganor  

SVQ për periudhën 01.01.2021 deri 31.12.2021 dhe  

 

II. Nga niveli i masës “Mbajtja deri në 1/3 e pagës së plotë për një periudhë deri në 6 muaj”, 

“Pezullim nga e drejta e ngritjes në detyrë, përfshirë rritjen në shkallën e pagës për një periudhë 

deri në dy vjet në shërbimin civil” deri në “Largim nga shërbimi civil”, për punonjësit si më poshtë 

me detyra funksionale në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave : 

  

1-  Znj.E. K, me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SKAO. 

2- Znj.A. M, me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SKAO. 

3- Znj.J. T, me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SKAO. 

4- Znj.E.K, me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SKAO. 
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5- Znj. K. H , me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SKAO. 

6- Znj.E. Xh, me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SKAO. 

7-  Z. A. K, me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SKAO. 

8- Z.D. H, me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SKAO. 

9- Znj T.Sh, me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SKAO. 

 

me detyrë funksionale doganier te kontrollit dokumentar pranë Drejtorise së Kontrollit pas 

Zhdoganimit (5 Ditor) SKAO nga periudha 01.01.2021 deri 31.12.2021. 

 

III. Nga niveli i masës “Mbajtja deri në 1/3 e pagës së plotë për një periudhë deri në 6 muaj”, 

“Pezullim nga e drejta e ngritjes në detyrë, përfshirë rritjen në shkallën e pagës për një periudhë 

deri në dy vjet në shërbimin civil” deri në “Largim nga shërbimi civil”,  për punonjësit si më 

poshtë me detyra funksionale në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave : 

 

1-Znj S. D, me detyrë përgjegjës i sektorit të kontrollit dokumentar pranë SVQ-se. 

2-Z. I.R, me detyrë ish përgjegjës i sektorit të kontrollit dokumentar pranë SVQ-se. 

3-Z. K.B, me detyrë ish përgjegjës i sektorit të kontrollit dokumentar pranë SVQ-se. 

4-Z. J. C, me detyrë përgjegjës i sektorit të kontrollit dokumentar pranë SKAO-se.  

 

IV. Nga niveli i masës nga  “Mbajtja deri në 1/3 e pagës së plotë për një periudhë deri në 6 muaj”, 

për punonjësit si më poshtë me detyra funksionale në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave: 

 

1-Z. N.H,   me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ. 

2-Z. E. D,   me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ. 

3-Z. A. N, me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ. 

4-Z. A. D,  me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ. 

5-Z.A. Sh, me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ. 

6-Z.A. V, me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ. 

7-Znj.O. V,  me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ. 

8-Z. S.T, me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ. 

9-Z.H.M,  me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ. 

10-Z.J. C, me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ. 

11-Z.M. K,  me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ. 

12-Z.E.M,  me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ. 

13-Z.A. B,  me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ. 

14-Z. O. H, me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ. 

15-z. R.B, me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ. 

16- Z. I.M, me detyrë ish doganier i klasifikim/vlerësim në SKAO. 

17- Z. R. M, me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SKAO. 

18- Znj. L. G, me detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ.  

 

me detyrë funksionale doganiere e kontrollit dokumentar pranë Drejtorisë së Vlerësimit Doganor  

SVQ dhe SKAO për periudhën 01.01.2021 deri 31.12.2021  
 

-për shkeljet e konstatuara në kryerjen e detyrave funksionale të përcaktuara në Udhëzimin nr.5 datë 

26.01.2018 “Mbi Procedurat Standarde të Vlerësimit Qendror dhe Sektorit të Kontrollit Aposterior 

Operativ” të Ministrit të Financave. seksionit II, pika 1.5, shkronja “d” të Udhëzimit nr. 5, datë 

26.01.2018 të DPD “Mbi funksionimin e seksioneve të vlerës në qendër dhe aposteriorit operativ në 
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DPD”, përsa i përket kryerjes së detyrave funksionale për zbatimin e kërkesave të legjislacionit 

doganor lidhur me zhdoganimin e mallrave, si dhe Urdhrin nr. 10 datë 26.01.2018 “Për Miratimin e 

Udhëzimit Praktik të funksioneve të Vlerës dhe Aposteriorit në DPD” dhe shkresës nr. 2217 prot 

DPD datë 26.01.2018 “Për Departamentet në DPD” 
 

-për problemet e konstatuara në lidhje me praktika doganore të cilat janë trajtuar me transaksion, jo 

në përputhje me kërkesat e neneve 65 deri 70  të ligjit nr. 102/2014 datë 31.7.2014 “Kodi Doganor i 

Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, të cilat nuk përmbushin kërkesat e Sesionit të Udhëzimit nr. 3, 

datë 23.01.2018 “Për Vlerësimin e mallrave për qëllime doganore” që lidhen me vlerësimin 

doganor, vlerësime jo të bazuara sipas kritereve të pikës 4.6 sipas metodës 6 bazuar në të “Dhënat e 

Disponueshme në RSH”, pikës 5 “Rregullimet”, pikës 6 “Dokumentacioni shoqërues që lidhet me 

vlerën doganore”, pikës 6/b/c/d, pikës 7 “Profilizimi i riskut në vlerësimin doganor” ,pikës 8 

“Dokumentacioni Shtesë”, pikës 8/a/dh/ii/iii/vii/f , pikës 11 “Përdorimi i Databasit të Vlerësimit” 

bazuar në pikën 10/c  që lidhen me rillogaritje të detyrimeve doganore në import. 
 

-për problemet e konstatuara që lidhen me procedurat e përpunimit të deklaratave doganore me 

klasifikime tarifore jo në përputhje me rregullat e Nomenklaturës së Mallrave në RSH, mos llogaritje 

të detyrimeve doganore të taksës kombëtare të ambalazhit plastik, mospagesa të detyrimeve 

doganore të mallrave që duhet të paguajnë akcizë, për të cilat nuk është vepruar në përputhje me 

kërkesat e nenit 50 dhe Shtojcës 5 të Ligjit nr. 61/2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar, veprime jo në përputhje me përcaktimet e shkresës nr. 779 prot., të DPD datë 16.01.2013 

“Mbi rishikimin e disa Indikatorëve shtesë në vlerësimin doganor të mallrave me origjinë nga vendet 

jashtë BE”, për veprime jo në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 9975, datë 28.07.2008 “Për 

Taksat Kombëtare”, i ndryshuar, me qëllim vjeljen dhe arkëtimin e taksës kombëtare TAM për 

artikujt që duhet të paguajnë këtë taksë kombëtare, përcaktimet e shpjegimeve të Udhëzimit nr. 2, 

datë 17.01.2014, pika 2.8.5 dhe ligjit nr. 92/2014 “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në Republikën e 

Shqipërisë”. 
 

-për veprime te kryera jo në përmbushje të Rregullores së Brendshme të Degëve Doganore sipas 

Urdhrit nr. 146 datë 07.05.2018 dhe Seksionit III, pika 1.5, shkronja “a”, si dhe seksionin IV, pika 1.9, 

shkronja “a”, të Udhëzimit nr. 5, datë 26.01.2018 të DPD “Mbi procedurat standarde të funksionimit të 

SVQ dhe               SKAO” 

V. Nga niveli i masës “Pezullim nga e drejta e ngritjes në detyrë, përfshirë rritjen në shkallën e 

pagës për një periudhë deri në dy vjet në shërbimin civil” deri në “Largim nga shërbimi civil”, për 

punonjësit si më poshtë me detyra funksionale në Degën Doganore Durrës: 

 

1- Z. A. Z me detyre ish shef i Sektorit Doganor Porto Romano 

2- Z. V. P me detyrë ish doganiere i Sektorit të Doganor Porto Romano  

3- Z. B.D me detyrë doganier i Sektorit të Doganor Porto Romano  

4- Z. M. F me detyrë doganier i Sektorit të Doganor Porto Romano 

 

-për veprime të kryera nga nëpunësit doganore të autorizuar pranë Sektorit Doganor Porto Romano 

në kundërshtim me shpjegimet dhe përcaktimet e nenit të 273 i Kodit Doganor “Procedura e 

verifikimit”, përcaktimet e Pikës 1 të VKM-se nr. 434 datë 20.05.2015 “Për Përcaktimin e 

Normativave për firot, humbjet, dëmtimet dhe skarcot gjatë prodhimit, magazinimit, transportit etj të 

njohura për qëllime fiskale” përcaktimet e manualit praktik “Mbi Zbatimin Praktik për Evidentimin e 

Firove dhe Humbjeve Ligjore në regjimin e Magazinimit” dalë me shkresën nr. 4425 prot DPD date 

24.02.2020 neni 3 "Firo Teknike”, neni 4 “Diferenca ne sasitë e njohura ne mbërritje ne regjimin e 
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magazinimit”, neni 5 “Regjistrimet”, neni 9 “Tepricat dhe Mangësitë ne mangësi”, neni 10 

"Humbjet”, neni 13 “Format e zakonshme te trajtimit dhe manipulimit te mallrave si operacione te 

thjeshta ne një regjim magazinimi” pika 3/a,b,c dhe d, nenit 8 "Procedurat e Inventarizimit nga 

Autoritetet Doganore” nenin 2 pika 4 (f), si dhe nenin 648-2 “Aktivitete në Zone” nenin 648-4 

“Regjistrat ne Zone” dhe 648-5 “Hyrja e Mallrave Joshqiptare ne Zone” te VKM nr. 626 date 

18.09.2019 dhe nenit 273.3, 250.1/a; 250.4; 256.1/a dhe 256.1/b të Kodit Doganor ne Republikën e 

Shqipërisë. 

 

VI. Nga niveli i masës “Mbajtja deri në 1/3 e pagës së plotë për një periudhë deri në 6 muaj”, për 

punonjësit si më poshtë me detyra funksionale në Degën Doganore Durrës: 

 

1- Z. V. M me detyrë përgjegjës turni i Sektorit të Doganor Porto Romano  

2- Z. I.M  me detyrë përgjegjës turni i Sektorit të Doganor Porto Romano  

3- Z. E. B me detyrë doganier i Sektorit të Doganor Porto Romano 

4- Z. F. H  me detyrë doganier i Sektorit të Doganor Porto Romano 

5- Z. A.K me detyrë doganier i Sektorit të Doganor Porto Romano 

 

Shënim: për punonjësit znj E.T, znj K.A, z. S. C, znj A. B,znj  E.C, z.I. K, z.E. Sh, z.E. I,  z. M. Sh, z. 

E. V, z. A.L,  z. S. Sh, z. E. P, z.K. S, z. U.S dhe z. R.Sh, znj. A. C, z.F. K, z.D.D, z.J. M, z.O.V, z. J.C, 

z.M. V, z.F.Sh, z.F.Gj, z.K.B, z.L.H, z.D.H, z.I. C, z.R.G, z.G. L, z.I. Sh, z. G. T, z.K.D, z.A. B, z.D.B, 

z.A. A, z.V. Dh, z.A.Sh, z.F.Sh, z.A.M, z.A. S, znj. L.A, z.T.K, z.E. B, z.A. M, z. I. M, z. A. V, z. T.B, z.E. 

Sh, z.A.T, z.D.M, z.M. T,z. E. L dhe z.J. K, Y. K ,z.M.T, z.E. P,z.B. S z. M. Z z.S. P,j znj I. Nz.A. K,  

z.B. K, znj.S. P, znj.E. S, z. B. Gj, znj.N. Gj, z.A.S, znj.A.Xh, znj.L. K, znj. R.K, znj.S. D, z.V.V, znj.E. 

B, z.A.A, z.E. B, z.A.O, z.A.K,  znj.E.Sh, z.D. P, z.K.L, z. Y. K  grupi audites gjykon dhe ka vlerësuar 

që nisur nga materialiteti i gjetjeve, përgjegjësia rastësore, veprimeve të cilat nuk kanë cënuar 

veprimtarinë dhe funksionin e performancës së Degës Doganore Durrës dhe të strukturave 

vlerësuese pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, në drejtim të mbledhjes së të ardhurave 

fiskale, të mos rekomandohet masë disiplinore. 

 

E. PËR  PUNONJËSIT E LARGUAR 

Për ish punonjësit e mëposhtëm nuk rekomandojmë masa disiplinore edhe sepse shkeljet e natyrës 

administrative të konstatuara, pavarësisht se ekzistojnë nuk mund të ezaurohen si të tilla, pasi 

personat e sipërpërmendur nuk janë në marrëdhënie pune me këtë institucion dhe nuk ka adresim 

institucional për dhënien e zbatimin e tyre.  

Nga ana jonë në bazë të shkeljeve të konstatuara masa disiplinore do të ishte përkatësisht:  

1-Z. E. S, me ish detyrë doganier i klasifikim/vlerësim në SVQ.  

Nga niveli i masës “Pezullim nga e drejta e ngritjes në detyrë, përfshirë rritjen në shkallën e pagës 

për një periudhë deri në dy vjet në shërbimin civil” deri në “Largim nga shërbimi civil”. 

 

2- Znj. M. Z, me detyrë ish doganiere i klasifikim/vlerësim në SKAO. 

Nga niveli i masës “Mbajtja deri në 1/3 e pagës së plotë për një periudhë nga 1 muaj deri në 6 

muaj”, deri ne masën disiplinore “Pezullim nga e drejta e ngritjes në detyrë, përfshirë rritjen në 

shkallën e pagës për një periudhë deri në dy vjet në shërbimin civil”. 

 

3- Z. A. K, me detyrë ish doganier i klasifikim/vlerësim në SKAO. 
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Nga niveli i masës “Pezullim nga e drejta e ngritjes në detyrë, përfshirë rritjen në shkallën e pagës 

për një periudhë deri në dy vjet në shërbimin civil” deri në “Largim nga shërbimi civil”. 

 

4. Z. H.E, me detyrë ish përgjegjës i sektorit të kontrollit dokumentar pranë SVQ-se Qendrës së 

Vlerësimit Doganor në DPD aktualisht jo ne marrëdhënie pune(jo në marrëdhënie pune/pension) 

Për personin e sipërcituar sa me sipër të larguar nga Administrata Doganore për arsye pensioni 

nuk rekomandohet masë disiplinorë nisur nga statusi aktual. 
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V. ANEKSE  

Anekse për vlerësimin doganor dhe klasifikimi tarifor 

Aneksi nr.3.0 

Kapitulli i NM 

ne RSH 

Mbulimi me 

Procedura te 

Shqyrtuara te 

Vlersimit Doganor 

Mbulimi me 

Procedura te 

Shqyrtuara te 

Klasifikimit 

Tarifor 

Mbulimi me 

Procedura te 

Shqyrtuara te 

Taksave Kombetare 

(TAM) 

Mbulimi me 

Procedura te 

Shqyrtuara 

per detyrime 

doganore 

akcize 

Mbulimi me 

Procedura te 

Shqyrtuara per 

Mosplotesim 

Kushti Origjine 

Prefernciale 

Mbulimi me 

Procedura te 

Shqyrtuara 

per detyrime 

doganore 

shpenzime 

transporti 

Mbulimi me 

Procedura te 

Shqyrtuara per 

detyrime te 

tjera 

1 100% 100% siper 50% pa risk siper 50% siper 50% siper   60% 

2 siper  50% 100% siper 50% pa risk siper 50% siper 50% siper   60% 

3 siper  50% 100% siper 50% pa risk siper 50% siper 50% siper   60% 

4 siper  50% siper 50% siper 50% pa risk siper 50% siper 50% siper   60% 

5 100% 100% siper 50% pa risk siper 50% siper 50% siper   60% 

6  siper 40%   siper 50% pa risk siper 50% siper 50% siper   60% 

7 siper 70% 100% siper 50% pa risk siper 50% siper 50% siper   60% 

8 siper 70% siper 50% siper 50% pa risk siper 50% siper 50% siper   60% 

9  siper 40% siper 50% siper 50% pa risk siper 50% siper 50% siper   60% 

10 siper 60% siper 50% siper 50% pa risk siper 50% siper 50% siper   60% 

11 siper 60% siper 50% siper 50% pa risk siper 50% siper 50% siper   60% 

12 siper 60% siper 50% siper 50% pa risk siper 50% siper 50% siper   60% 

13 siper 60% siper 50% siper 50% pa risk siper 50% siper 50% siper   60% 

14 siper 60% siper 50% siper 50% pa risk siper 50% siper 50% siper   60% 

15 siper 60% siper 50% siper 50% pa risk siper 50% siper 50% siper   60% 

16 siper  50% siper 50% siper 50% pa risk siper 50% siper 50% siper   60% 

17 siper  50% siper 50% siper 50% pa risk siper 50% siper 50% siper   60% 

18 siper  50% siper 50% siper 50% pa risk siper 50% siper 50% siper   60% 

19 siper  50% siper 50% siper 50% pa risk siper 50% siper 50% siper   60% 

20 siper 60%  siper 80%  siper 50% pa risk siper 50% siper 50% siper   60% 

21 siper  50%  siper 80%  siper 50% pa risk siper 50% siper 50% siper   60% 

22 siper  50% siper 50% siper 50% pa risk siper 50% siper 50% siper   60% 

23 100% siper 50% siper 50% pa risk siper 50% siper 50% siper   60% 

24  siper 40% siper 50% siper 50% pa risk siper 50% siper 50% siper   60% 

25  siper 40% siper 50% siper 50% pa risk siper 50% siper 50% siper   60% 

26  siper 40% siper 50% siper 50% pa risk siper 50% siper 50% siper   60% 

27 siper 90% siper 50% siper 50%  siper 50%  siper 50% siper 50% siper   60% 

28  siper 40% siper 50% siper 50%  siper 50%  siper 50% siper 50% siper   60% 

29  siper 40% siper 50% siper 50%  siper 50%  siper 50% siper 50% siper   60% 

30  siper 40% siper 50% siper 50%  siper 50%  siper 50% siper 50% siper   60% 

31  siper 40% siper 50% siper 50%  siper 50%  siper 50% siper 50% siper   60% 

32  siper 40% siper 50% siper 50%  siper 50%  siper 50% siper 50% siper   60% 

33  siper 40% siper 50% siper 50%  siper 50%  siper 50% siper 50% siper   60% 

34  siper 40% siper 50% siper 50%  siper 50%  siper 50% siper 50% siper   60% 

35  siper 40% siper 50% siper 50%  siper 50%  siper 50% siper 50% siper   60% 

36  siper 40% siper 50% siper 50%  siper 50%  siper 50% siper 50% siper   60% 

37  siper 40% siper 50% siper 50%  siper 50%  siper 50% siper 50% siper   60% 

38  siper 40% siper 50% siper 50%  siper 50%  siper 50% siper 50% siper   60% 

39 siper 70%  siper 90%  siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

40 siper  50% siper 50% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

41 siper 60% siper 50% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

42 siper 60% siper 50% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

44  siper 40% siper 50% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

45  siper 40% siper 50% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

46  siper 40% siper 50% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

47  siper 40% siper 50% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

48  siper 40% siper 50% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

49  siper 40% siper 50% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

50 siper  50%  siper 20%  siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

51 siper  50%  siper 20%  siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

52 siper 70%  siper 20%  siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

53 siper  50%  siper 20%  siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

54 siper  50%  siper 20%  siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

55 siper  50%  siper 20%  siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 
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56 siper  50%  siper 20%  siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

57 siper  50%  siper 70%  siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

58 siper  50%  siper 70%  siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

59 siper  50%  siper 70%  siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

60 siper  50% siper 50% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

61 siper 80% siper 50% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

62 siper 80% siper 50% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

63 siper 80% siper 50% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

64  siper 40% siper 50% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

65  siper 40% siper 40% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

66  siper 60% siper 40% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

67  siper 60% siper 40% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

68  siper 60% siper 40% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

69  siper 60% siper 40% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

70  siper 60% siper 50% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

72 siper 60%  siper 70%  siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

73 siper 60%  siper 70%  siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

74 siper 60% siper 50% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

75 siper 60% siper 50% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

76 siper 60% siper 50% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

78  siper 40% siper 50% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

79  siper 40% siper 50% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

80  siper 40% siper 50% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

81  siper 40% siper 50% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

82  siper 40% siper 50% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

83  siper 40%  siper 80%  siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

84  siper 40% siper 50% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

85  siper 40% siper 50% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

86 siper  50% siper 50% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

88 siper  50% siper 50% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

89 siper  50% siper 50% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

90 siper  50% siper 50% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

91 siper  50% siper 50% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

92 siper  50% siper 50% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

93 100% siper 50% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

94 siper  50%  siper 80%  siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

95 siper  50% siper 50% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

96 siper  50% siper 50% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

99 siper  50% siper 50% siper 50%  pa risk  siper 50% siper 50% siper   60% 

Mbulimi i 

Auditimit mbi 50% mbi 50% mbi 50% mbi 50% mbi 50% mbi 50% mbi 60% 

 
Aneksi nr. 3.1 

V/EKSP DAV SUBJEK Malli Pesha Transport VL/EU/KG/FOB Detyrim Kushti 

EC 6330 F  Guackor/nenujor 19200 488376 1.98 480701 CFR 

EC 9373 F Guackor/nenujor 18013 488376 2.17 368778 CFR 

EC 5775 F Guackor/nenujor 16000 488376 2.07 364645 CFR 

EC 15660 F Guackor/nenujor 18200 488376 2.23 346738 CFR 

EC 18157 F Guackor/nenujor 16814 488376 2.24 312811 CFR 

EC 3985 A.N Guackor/nenujor 24000 488376 2.82 106834 CIF 

EC 6127 A.N Guackor/nenujor 24000 488376 2.82 106488 CIF 

EC 6140 A.N Guackor/nenujor 24000 488376 2.82 106488 CIF 

EC 7342 A.N Guackor/nenujor 24000 488376 3.09   CIF 

EC 9006 A.N Guackor/nenujor 24000 488376 3.09   CIF 

EC 13809 A.N Guackor/nenujor 24000 488376 3.41   CIF 

EC 19543 A.N Guackor/nenujor 24000 488376 3.56   CIF 

EC 20321 A.N Guackor/nenujor 24040 488376 3.56   CIF 

EC 15570 A.N Guackor/nenujor 24000 488376 3.60   CIF 

EC 21740 A.N Guackor/nenujor 24000 488376 3.73   CIF 

EC 13864 A.N Guackor/nenujor 24000 488376 3.74   CIF 

EC 23259 A.N Guackor/nenujor 24000 488376 3.75   CIF 

EC 19113 A.N Guackor/nenujor 24000 488376 3.86   CIF 

EC 18410 A.N Guackor/nenujor 24000 488376 3.86   CIF 

EC 25082 A.N Guackor/nenujor 24000 488376 4.05   CIF 

EC 29134 A.N Guackor/nenujor 24000 488376 4.14   CIF 

EC 16421 A.N Guackor/nenujor 24000 488376 4.19   CIF 

EC 16065 C Guackor/nenujor 21612 488376 3.76   CIF 

EC 14063 C Guackor/nenujor 21800 488376 3.83   CIF 

EC 17677 C Guackor/nenujor 24000 488376 3.86   CFR 

EC 17678 C Guackor/nenujor 24000 488376 3.86   CFR 

EC 26222 C Guackor/nenujor 21600 488376 4.08   CIF 



233 

 

 

EC 7272 C Guackor/nenujor 24000 488376 4.10   CFR 

EC 7287 C Guackor/nenujor 24000 488376 4.56   CFR 

EC 20917 F  Guackor/nenujor 18200 488376 5.13   CFR 

EC 20538 F  Guackor/nenujor 16800 488376 5.55   CFR 

EC 11026 I.D Guackor/nenujor 18000 488376 3.92   CFR 

EC 16846 I.D Guackor/nenujor 16800 488376 4.96   CFR 

EC 25462 I.D Guackor/nenujor 17400 488376 5.33   CIF 

EC 29794 I.D Guackor/nenujor 18186 488376 5.72   CFR 

    Totali         2,193,483   

Aneksi nr. 3.2 
Eksportuesi DAV SUBJEK Gds Ds3 Pesha Dekl/CIF cmim/dekl Detyrim 

J . I 7981 D- F Fare mbjedhje 28000 0.42 1.24 CIF 48194 

J . I 10699 D- F Fare mbjedhje 28000 0.40 1.24 CIF 47934 

J . I 10700 D- F Fare mbjedhje 28000 0.40 1.24 CIF 47934 

J . I 26804 D- F Fare mbjedhje 28000 1.15 1.24 CIF 5403 

J . I 26803 D- F Fare mbjedhje 28000 1.15 1.24 CIF 5403 

J . I 28530 D- F Fare mbjedhje 28000 1.15 1.24 CIF 5326 

J . I 28533 D- F Fare mbjedhje 28000 1.15 1.24 CIF 5326 

J . I 19404 A.K Fare mbjedhje 29000 1.44 1.24 CIF   

J . I 23743 D.F Fare mbjedhje 25000 1.24 1.24 CIF   

              165,520 

Aneksi nr. 3.3 

V/Ekspo DaV Subjekt Artikulli Pesha Vl/EU/KG 

Aplikuar/ Cmimi 

Alternativ/mall identic/ngjashem Dif Detyrimi Koef 

Irani 22896 F.F H.Arabie rifuxho 22127 0.36 1.8 1.44 1495301   

Irani 22899 F.F H.Arabie rifuxho 22032 0.36 1.8 1.44 1489148 1 

Irani 49665 F.F H.Arabie rifuxho 20273 0.38 1.8 1.42 1348826   

Algjeria 7939 F.F H.Arabie rifuxho 21464 0.75 1.8 1.05 1059154   

Algjeria 6148 F.F H.Arabie rifuxho 20016 0.7 1.8 1.1 1036544   

Algjeria 6281 F.F H.Arabie rifuxho 20026 0.7 1.8 1.1 1032308 1 

Irani 140592 F.F H.Arabie rifuxho 19645 0.45 1.8 1.35 1066802   

Algjeria 10786 F.F H.Arabie rifuxho 19004 0.62 1.8 1.18 1048471 1 

Irani 45887 F.F H.Arabie rifuxho 17800 0.52 1.8 1.28 1062760 1 

Tunisia 39738 
F.F 

H.Arabie rifuxho 21020 1.8 1.8 
 

Vendim 

Administrativ 
3.046 

Tunisia 6977 F.F H.Arabie rifuxho 18010 1.87 1.8     2.825 

Maq. Veriut 153882 D.K H.arabie paketim 2592   1.8     1.077 

A. Saudite 9222 Ë.B H.arabie rifuxho 1500 2.11 1.8     2.058 

      Total leke         10,639,320   

Aneks nr. 3.4 
DAV Malli P Neto V/EU Fob REF Dif Detyrim Koeficient Org 

156515 Pa guacke 20478 4.15 4.5 0.35 282105 1 KG 

134297 Pa guacke 10000 4.00 4.5 0.50 196800 1 BG 

6512 Ne guacke 22880 1.93 2.1 0.17 133393 1.21 CN 

11440 Ne guacke 23000 1.93 2.1 0.17 128167 1 CN 

8033 Ne guacke 22000 1.96 2.1 0.14 101136 1 CN 

150623 Pa guacke 12000 4.30 4.5 0.20 95082 1.073 BG 

12191 Ne guacke 20575 1.97 2.1 0.13 92442 1 CN 

9626 Ne guacke 23000 2.00 2.1 0.10 80258 1.247 CN 

72385 Pa guacke 8000 4.34 4.5 0.16 41732 1.307 UA 

8648 Ne guacke 21250 2.07 2.1 0.03 19908 1 CN 

69124 Ne guacke 20800 2.00 2     1.348 FR 

28536 Ne guacke 21200 2.22 2.1     1 CN 

5783 Ne guacke 22000 2.10 2.1     1 CN 

3307 Ne guacke 22000 2.10 2.1     1 CN 

19452 Ne guacke 21000 2.18 2.1     1 CN 

16161 Ne guacke 21250 2.21 2.1     1 CN 

15914 Ne guacke 20000 2.11 2.1     1 CL 

16963 Ne guacke 20000 2.11 2.1     1 CL 

29135 Ne guacke 23000 2.14 2.1     1 CN 

19599 Pa guacke 8000 4.50 4.5     1.933 CN 

      1,170,024 leke   

Aneks nr. 3.5 
EKSP DAV Kodi 2 artikull P Neto Vl/Fob  EU/Kg Detyrimi Koeficient 

Kina 13134 21 MAJA BUKE 17064 3483130 1.660 94349 1 

Kina 13136 21 MAJA BUKE 15750 3554196 1.8   1 

Turqia 36591 21 MAJA BUKE 13500 3049948 1.8   1.032 

Turqia 4105 21 MAJA BUKE 24993 5412635 1.74 38661 1.115 

       133,009  

Aneks nr. 3.6 
DAV Gds Ds3 P Neto Vl/Fob Dekl Ref Detyrim Kuq 

93512 Peshk konserv/T 15558 6357178 3.33 3.6 102496   

68100 Peshk konserv/T 975 498352 4.15 4.5 8303   

116726 Peshk konserv/T 392 148564 3.11 4.5 13417   

54100 Peshk konserv/T 184 87987 3.87 4.5 2834   

139605 Peshk konserv/T 737 377364 4.17 4.5 6015   

92583 Peshk konserv/T 7961 2822637 2.89 4.5 315237 1 

      448,302  
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Aneks nr. 3.7 
DaV Kap artikull Pesha  Vl/Fob VL/EU/Fob CM/Alter Totali M/Vler Kof Kuq 

75983 20 Leng/boronic/etj 11340  468385 0.34 0.44 31437 1 1 1 

112049 20 Leng ace/portok 12852  689528 0.44     3 1.236 1 

141153 20 Leng/boronic/etj 7560  408609 0.44     6 1.174   

156123 20 Leng multiv 12852  685096 0.43     6 1.209   

96082 20 Leng ace/portok 13608  712643 0.43     6 1.211   

   Totali     31,437    

Aneks nr. 3.8 
Eksport DAV HS4 artikull Pesha C/altern/ref ref/alter Pagesa 

Maqedonia  90905 2105 Akullore nen 0.5 10008 1.74 2.30 137706 

Maqedonia  63051 2105 Akullore nen 0.5 7718 1.86 2.30 82674 

Maqedonia  54143 2105 Akullore nen 0.5 7929 1.95 2.30 67982 

Maqedonia  50375 2105 Akullore nen 0.5 7994 1.98 2.30 63878 

Maqedonia  66337 2105 Akullore nen 0.5 8994 2.02 2.30 60973 

Maqedonia  78416 2105 Akullore nen 0.5 4557 1.79 2.30 57591 

Maqedonia  35891 2105 Akullore nen 0.5 8412 2.04 2.30 52959 

Maqedonia  77287 2105 Akullore nen 0.5 8593 2.05 2.30 52942 

Maqedonia  72878 2105 Akullore nen 0.5 9023 2.06 2.30 52422 

Maqedonia  69603 2105 Akullore nen 0.5 7209 2.01 2.30 51736 

Maqedonia  73438 2105 Akullore nen 0.5 8358 2.06 2.30 48547 

Maqedonia  86886 2105 Akullore nen 0.5 5778 1.96 2.30 47739 

Maqedonia  29243 2105 Akullore nen 0.5 3305 1.76 2.30 43667 

Maqedonia  41120 2105 Akullore nen 0.5 7475 2.07 2.30 42370 

Maqedonia  59551 2105 Akullore nen 0.5 9905 2.16 2.30 35038 

Maqedonia  98044 2105 Akullore nen 0.5 7956 2.14 2.30 31900 

Maqedonia  88342 2105 Akullore nen 0.5 9040 2.16 2.30 31664 

Maqedonia  82592 2105 Akullore nen 0.5 9382 2.18 2.30 28357 

Maqedonia  95537 2105 Akullore nen 0.5 6489 2.15 2.30 23342 

Maqedonia  63051 2105 Akullore nen 0.5 864 1.29 2.30 21552 

Maqedonia  29243 2105 Akullore nen 0.5 907 1.56 2.30 16461 

Maqedonia  21791 2105 Akullore nen 0.5 8789 2.23 2.30 16004 

Maqedonia  50375 2105 Akullore nen 0.5 864 1.59 2.30 15174 

Maqedonia  21791 2105 Akullore mbi 0.5 kg 1162 1.60 2.00 11408 

Maqedonia  54143 2105 Akullore mbi 0.5 kg 900 1.68 2.00 6987 

Maqedonia  77287 2105 Akullore nen 0.5 361 1.68 2.30 5506 

Maqedonia  90905 2105 Akullore nen 0.5 432 1.88 2.30 4475 

Maqedonia  69603 2105 Akullore nen 0.5 432 1.88 2.30 4413 

  Total     1,115,466 

Aneks nr. 3.9 
DAV Artikulli Pesha Cmim/Kg Koef Preferenca 

81593 Perg/guzhine 5733 1.60 1.595 MSABE 

5628 Perg/guzhine 7800 1.60 1.536 MSABE 

111835 Perg/guzhine 9533 1.60 1.405 MSABE 

99056 Perg/guzhine 10966 1.60 1.4 MSABE 

33135 Perg/guzhine 9072 1.60 1.333 MSABE 

90489 Perg/guzhine 9368 1.60 1.304 MSABE 

24792 Perg/guzhine 14155 1.60 1.278 MSABE 

124286 Perg/guzhine 12043 1.60 1.198 MSABE 

74329 Perg/guzhine 8047 1.60 1.164 MSABE 

156102 Perg/guzhine 13308 1.60 1.11 MSABE 

59695 Perg/guzhine 12708 1.60 1.072 MSABE 

116288 Perg/guzhine 12886 1.60 1.051 MSABE 

Aneks nr. 3.10 
DAV Artikull Pesha VL/EU/Fob Detyrim 

61581 Perg/guzh 6525 1.20 64851 

43933 Perg/guzh 10890 1.31 76926 

11256 Perg/guzh 21447 1.37 121061 

96302 Perg/guzh 20542 1.39 105621 

59565 Perg/guzh 20508 1.40 98949 

73557 Perg/guzh 19633 1.43 82088 

44406 Perg/guzh 19168 1.45 72685 

26417 Perg/guzh 22011 1.46 78320 

122069 Perg/guzh 20592 1.48 58745 

115083 Perg/guzh 20616 1.49 56461 

91483 Perg/guzh 19751 1.49 52364 

134790 Perg/guzh 21986 1.56 21026 

16415 Perg/guzh 5191 0.33 163132 

69874 Perg/guzh 12459 1.04 171943 

42382 Perg/guzh 3115 1.06 41085 

101073 Perg/guzh 8306 1.15 90305 

148448 Perg/guzh 9344 1.27 74228 

122778 Perg/guzh 7268 1.28 57250 

106164 Perg/guzh 1740 1.29 13162 

113182 Perg/guzh 23674 1.30 176033 

130823 Perg/guzh 20007 1.32 136538 

3013 Perg/guzh 8786 1.43 35328 

118982 Perg/guzh 1008 1.38 5308 

103022 Perg/guzh 1008 1.39 5246 

87340 Perg/guzh 1008 1.40 5039 

80659 Perg/guzh 1008 1.40 5039 

70733 Perg/guzh 1008 1.40 4947 

55061 Perg/guzh 1008 1.40 4913 

33350 Perg/guzh 1008 1.41 4796 

3953 Perg/guzh 1008 1.41 4789 
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113057 Perg/guzh 9240 1.25 79048 

73646 Perg/guzh 7560 1.29 57206 

23146 Perg/guzh 12360 1.34 79878 

48430 Perg/guzh 7290 1.34 46723 

142135 Perg/guzh 10515 1.37 59521 

99525 Perg/guzh 8295 1.51 18755 

8626 Perg/guzh 8865 1.54 13419 

  Totali      2,242,727 

Aneks nr. 3.11 
DAV Kodi Uje/shishe Pesha VL/EU/Fob Ref Detyrim KUQE 

116726 22 Uje panna ne shishe 3024 0.145 0.33 25867   

12462 22 Uje panna ne shishe 2533.5 0.148 0.33 21665   

129890 22 Uje panna ne shishe 2268 0.127 0.33 21249   

99847 22 Uje panna ne shishe 1512 0.127 0.33 14178 1 

64530 22 Uje ne shishe 756 0.147 0.33 6480 1 

104083 22 Uje pana ne shishe 7296 0.083 0.33 5903   

90268 22 Uje panna ne shishe 1512 0.206 0.33 8717   

80474 22 Uje ne shishe 1188 0.186 0.33 7948   

61761 22 Uje ne shishe 769.5 0.135 0.33 7019 1 

102845 22 Uje ne shishe 936 0.175 0.33 6714 1 

23738 22 Uje ne shishe 850.5 0.179 0.33 6031   

45275 22 Uje ne shishe 1294.5 0.234 0.33 5801 1 

      137,572  

Aneks nr. 3.12 
V/eksp DAV artikull pesha EU/KG/foB Cmim/ref/Dosja e Disponueshme Detyrim Koeficient 

Turqia 2612 Detergj/pluhur 25560 0.45 0.50 26677 1 

Turqia 2615 Detergj/pluhur 10080 0.45 0.50 10161 1 

Italia 152695 solucion/tualet/leng 480 0.69 0.85 2108 1 

Maqedoni 86424 Detergjent dysheme 3600 0.42 0.50 8379 1.016 

Maqedoni 108860 Detergjent dysheme 1440 0.38 0.50 5781 1 

Maqedoni 30847 Detergjent dysheme 1440 0.40 0.50 4290 1 

Maqedoni 52686 Detergjent dysheme 2160 0.44 0.50 3911 1.181 

Maqedoni 6760 Detergjent/tualeti 480 0.47 0.80 4579 1 

Maqedoni 86424 Sapun/leng 1620 0.67 0.80 6443 1.273 

Maqedoni 108860 Sapun/leng 540 0.54 0.80 4526 1 

Maqedoni 104515 Sapun/leng 540 0.67 0.80 2125 1.209 

Maqedoni 42738 Letra lagura 5983 1.03 1.70 98194 1 

Italia 30369 Sapun/leng 1854 0.42 0.80 21938 1 

Italia 81280 Sapun/leng 1870 0.43 0.80 21489 1 

Italia 149536 Sapun/leng 1480 0.49 0.80 12168 1 

Italia 66709 Sapun/leng 1280 0.49 0.80 10970 1 

Italia 104631 Sapun/leng 972 0.51 0.80 7310 1 

Italia 7179 Sapun/leng 640 0.49 0.80 6445 1 

Italia 37785 solucion/tualet/leng 720 0.51 0.85 7755 1 

Italia 23757 solucion/tualet/leng 780 0.57 0.85 6858 1 

Italia 123000 Sapun/leng 2304 0.55 0.80 22584 1 

Italia 15581 Sapun/leng 1872 0.54 0.80 15673 1 

Italia 155324 Sapun/leng 1188 0.55 0.80 11053 1 

Italia 26850 Sapun/leng 640 0.66 0.80 3425 1 

Italia 63281 Sapun/leng 312 0.52 0.80 2827 1 

Turqia 5919 Detergjent/leng 8000 0.37 0.60 46942 1 

Turqia 24236 Detergjent/leng 2160 0.38 0.60 13854 1 

Turqia 20234 Detergjent/leng 2160 0.43 0.60 10607 1 

Italia 153738 Det/leng/ene 1680 0.26 0.67 25236 1 

Italia 155654 solucion/tualet/leng 640 0.66 0.85 3578 1 

Italia 65391 solucion/tualet/leng 4160 0.39 0.85 57621 1 

Italia 116726 solucion/tualet/leng 240 0.55 0.85 2383 1 

Italia 24482 solucion/tualet/leng 252 0.57 0.85 2351 1 

Italia 101337 solucion/tualet/leng 5789 0.51 0.85 61922 1 

Italia 28935 solucion/tualet/leng 6639 0.63 0.85 47316 1 

Italia 154424 solucion/tualet/leng 4320 0.48 0.85 45459 1 

Italia 114061 solucion/tualet/leng 3600 0.48 0.85 38126 1 

Italia 72582 solucion/tualet/leng 4417 0.59 0.85 36050 1 

Italia 19244 solucion/tualet/leng 4173 0.60 0.85 33070 1 

Italia 50155 solucion/tualet/leng 1440 0.48 0.85 18481 1 

Italia 88709 solucion/tualet/leng 4032 0.72 0.85 15601 1 

Italia 150546 solucion/tualet/leng 2002 0.66 0.85 10756 1 

Italia 86901 Sapun/leng 2300 0.57 0.80 20334 1 

Italia 135389 Sapun/leng 1610 0.61 0.80 8652 1 

Italia 135389 Sapun/leng 648 0.50 0.80 6266 1 

Italia 149436 Sapun/leng 1220 0.63 0.80 5880 1 

Italia 125637 solucion/tualet/leng 3400 0.48 0.85 34465 1 

Italia 5492 solucion/tualet/leng 2900 0.50 0.85 27769 1 

Italia 104852 solucion/tualet/leng 2700 0.48 0.85 27661 1 

Italia 53632 solucion/tualet/leng 2040 0.49 0.85 20935 1 

Italia 77480 solucion/tualet/leng 790 0.55 0.85 9886 1 

Italia 67299 solucion/tualet/leng 470 0.54 0.85 7582 1 

Italia 24032 solucion/tualet/leng 600 0.48 0.85 6860 1 

Italia 24032 solucion/tualet/leng 470 0.54 0.85 5734 1 

Italia 2395 Detergjent/leng 23760 0.44 0.60 110473 1 

Italia 24184 Detergjent/leng 11520 0.44 0.60 57121 1 

Italia 88595 Solucion/leng/ene 23760 0.45 0.67 166595 1 

Italia 125699 Solucion/leng/ene 12960 0.46 0.67 85262 1 

Italia 66040 Solucion/leng/ene 1640 0.28 0.67 25733 1 

Italia 152618 Solucion/leng/ene 2304 0.30 0.67 25176 1 

Italia 86992 Solucion/leng/ene 1590 0.31 0.67 16594 1 

Italia 98763 Solucion/leng/ene 800 0.28 0.67 12251 1 
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Italia 18491 Solucion/leng/ene 608 0.35 0.67 7436 1 

Italia 66040 Solucion/leng/ene 480 0.43 0.67 3716 1 

Italia 86127 Solucion/leng/ene 400 0.43 0.67 3104 1 

Italia 119130 Solucion/rroba/leng 10800 0.42 0.60 62331 1 

Italia 125743 Solucion/rroba/leng 1757 0.42 0.60 9259 1 

Italia 86992 Solucion/rroba/leng 480 0.22 0.60 9052 1 

Italia 18491 Solucion/rroba/leng 1757 0.44 0.60 8003 1 

Italia 30374 solucion/tualet/leng 1872 0.54 0.85 19359 1 

Italia 86992 solucion/tualet/leng 1280 0.64 0.85 8027 1 

Italia 141774 solucion/tualet/leng 1280 0.66 0.85 7741 1 

Italia 18491 solucion/tualet/leng 1372 0.70 0.85 6526 1 

Italia 4895 solucion/tualet/leng 1089 0.67 0.85 5913 1 

Italia 63857 solucion/tualet/leng 640 0.66 0.85 4586 1 

Italia 4895 solucion/tualet/leng 658 0.68 0.85 3788 1 

Italia 63857 solucion/tualet/leng 640 0.66 0.85 3694 1 

Italia 152618 solucion/tualet/leng 640 0.66 0.85 3636 1 

Italia 156057 Detergjent/tualeti 20781 0.24 0.85 355683 1 

Kosova 7845 Letra lagura 7361 1.05 1.70 118025 1 

      2,118,133  

Aneks nr. 3.13 
DAV Kodi Artikull Pesha VL/EU/Fob Vl/refer Detyrimi 

146142 28 Aditiv betoni 24000 0.25 0.5 144,844 

133459 28 Aditiv betoni 15000 0.42 0.5 33,288 

108565 28 Aditiv betoni 13500 0.33 0.5 55,746 

70968 28 Aditiv betoni 24300 0.34 0.5 98,552 

57938 28 Aditiv betoni 24300 0.34 0.5 98,324 

16148 28 Aditiv betoni 24300 0.32 0.5 109,655 

    Totali       540,410 

Aneks nr. 3.14 
DAV Kodi  Artikull Pesha Vl/Fob Cmim/aplik EU/kg Detyrim Koefic 

75886 39 Granulat Ricikluar 27430 0.40 0.51 77339 1 

21433 39 Granulat Ricikluar 21862 0.47 0.51 18971   

21425 39 Granulat Ricikluar 21897 0.47 0.51 18978   

25750 39 Tub plastik perdorur 2500 0.14 1.00 69070 1 

16321 39 forma/artikuj/plastik 660 0.00 1.00 16292 1 

60660 39 Kazan te perd/plastik 7120 0.50 1. 113942 1.597 

44584 39 Kazan te perd/plastik 400 0.50 1.00 6396 1 

60076 39 Kazan te perd/plastik 1640 0.48 1.00 27378 1 

43595 39 Tub plastik 2665 0.30 1.70 91844 1 

66483 39 forma/artikuj/plastik 137 0.15 1.70 5239 1 

20231 39 Ekspozitor plastik 150 0.01 1.70 5184 1 

88215 39 forma/artikuj/plastik 155 0.06 1.70 6220 1 

142572 39 Ekspozitor plastik 330 0.00 1.70 17916 1 

137870 39 Arka plastike 2162.5 0.09 1.70 111146 1 

83942 39 Artikull/laminat 765 0.49 1.70 24840 1 

147390 39 forma/artikuj/plastik 319 0.16 1.70 11883 1 

147718 39 Artikull/laminat 765 0.51 1.70 25453 1 

23809 39 Tub plastik 10866.591 0.02 1.78 473312 1 

17549 39 Kova plastike 188.5 0.21 1.80 7394 1 

92286 39 Gotaplastike 130.5 0.51 2.10 6603 1 

34519 39 Gotaplastike 195 0.53 2.10 9870 1 

10278 39 Gotaplastike 225.5 0.52 2.10 11427 1 

139229 39 Gotaplastike 102 0.56 2.10 5004 1 

11612 39 Gota plastike 564 0.00 2.10 38092 1 

130348 39 Gota plastike 182.4 0.10 2.10 11535 1 

129461 39 Gotaplastike 119 0.56 2.10 5799 1 

107183 39 Gotaplastike 196.5 0.50 2.10 9953 1 

157916 39 Gotaplastike 136 0.56 2.10 6615 1 

    Totali       1,233,696   

Aneks nr. 3.15 
V/eksp DAV Kap Artikull Pesha Njesi Kg/EU/USD Cmim/Alter Detyrim Or/Pref Kuq 

Kina 38070 39 Dosje/plastike 847 0.86 2 31035 NEU   

Kina 9302 39 Vaska plastike 2556 0.94 2 73804 NEU   

Kina 11996 39 tapa plastike 459 1.02 2.1 13138 NEU   

Italia 149171 39 kanalina plastike 1252 1.06 2.2 44855 NEU   

Kosova 48788 39 artikuj plastik /gota 131 1.13 2 3625 NEU 1 

Italia 19682 39 gota plastike 162 1.20 2 4147 NEU 1 

Kina 13426 39 tapa plastike 469 1.49 3.2 21081 NEU   

Turqia 118848 39 aksesor plastik 959 1.63 2.5 26418 NEU   

   Totali    218,103   

Aneks nr. 3.16 
DAV Artikull Njesia/M2 Deklaruar Cmim/ref Detyrim 

116504 lekure 123 3.50 16 37593 

145744 lekure 1133 4.38 16 321270 

119305 lekure 142 4.63 16 39315 

1208 lekure 227 5.28 16 59358 

132104 lekure 350 5.97 16 85664 

124728 lekure 55 6.50 16 12753 

40847 lekure 99 10.09 16 14280 

128936 lekure 120 12.02 16 11648 
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79392 lekure 1356 12.02 16 131534 

11032 lekure 119 12.08 16 11376 

6000 lekure 250 12.13 16 23598 

154393 lekure 145 12.16 16 13583 

145744 lekure 227 12.25 16 20789 

17899 lekure 452 12.52 16 38431 

51860 lekure 444 12.52 16 37738 

111961 lekure 503 12.55 16 42329 

24037 lekure 478 12.57 16 39992 

135401 lekure 944 12.93 16 70704 

 Totali    1,011,952 

Aneks nr. 3.17 
DAV Artikull Pesha Vl/EU/m3 M3 Vl/ref/m3 ne Euro Detyrimi Koef Kuq 

134858 Rimeso 16644 299 24 340 24331 1   

145098 Plake/zdrukth e veshur 26710 178 44 200 23619 1   

119348 Plake/zdrukth e veshur 25020 178 41 200 22009 1   

3061 Plake/zdrukth e veshur 22955 179 39 200 20176 1   

817 Plake/zdrukth e veshur 22955 179 39 200 20176 1   

3069 Plake/zdrukth e veshur 22955 179 39 200 20176 1   

156806 Plake/zdrukth e veshur 23147 178 37 200 19862 1   

109321 Plake/zdrukth e veshur 20640 178 36 200 19325 1 1 

138286 Plake/zdrukth e veshur 22360 178 35 200 18788 1   

99091 kompesate veshur 27500 273 51 290 17839 1.034   

8890 Plake/zdrukth e veshur 22101 180 35 200 17001 1   

28681 Pllake zdrukthi grezo 23160 130 31 150 15370 1   

28565 Pllake zdrukthi grezo 21488 130 31 150 15259 1   

42271 Pllake zdrukthi grezo 21533 130 31 150 15109 1   

40386 Pllake zdrukthi grezo 20852 130 30 150 14728 1   

58072 Pllake zdrukthi grezo 20795 130 30 150 14696 1   

61397 Pllake zdrukthi grezo 18568.21 130 27 150 13092 1   

75583 Plake/zdrukth e veshur 23150 189 35 200 9649 1   

13558 Pllake zdrukthi grezo 23120 147 31 150 2242 1   

13554 Pllake zdrukthi grezo 23200 147 31 150 2242 1   

9392 Pllake zdrukthi grezo 22320 147 29 150 2126 1   

13556 Pllake zdrukthi grezo 23120 150 31 150   1.014   

6539 Pllake zdrukthi grezo 22460 150 30 150   1.04   

12554 Pllake zdrukthi grezo 23300 150 31 150   1.014   

13557 Pllake zdrukthi grezo 24100 150 31 150   1.015   

30695 Pllake zdrukthi veshur 20820 159 27 150   1   

30692 Pllake zdrukthi grezo 22300 159 30 150   1   

34981 Pllake zdrukthi veshur 23200 159 31 150   1   

31563 Pllake zdrukthi veshur 23400 159 31 150   1   

44048 Pllake zdrukthi veshur 22460 159 31 150   1   

49158 Pllake zdrukthi veshur 22680 159 31 150   1   

71405 Pllake zdrukthi veshur 23920 175 31 150   1   

75344 Pllake zdrukthi veshur 24000 175 31 150   1   

75356 Pllake zdrukthi veshur 24260 175 31 150   1   

106429 Pllake zdrukthi veshur 23140 190 31 150   1   

90731 Pllake zdrukthi veshur 23880 190 31 150   1   

92344 Pllake zdrukthi veshur 23720 190 31 150   1   

 Totali     427.812 leke   

Aneks nr. 3.18 
DAV Kap malli Pesha Vl/eu/kg Kuq vl/alterna Detyrim 

103837 48 Leter guzhine 575 1.35   1.75 5559 

41128 48 Leter guzhine 468 1.42   1.75 3758 

103837 48 Leter guzhine 1386 1.45   1.75 10239 

41128 48 Leter tavoline 5848 0.86   1.75 127233 

103837 48 Leter tavoline 4263 1.49   1.75 26979 

29469 48 Karton/mbetje 3986 0.00   0.3 29151 

36724 48 Karton/mbetje 2405 0.00   0.3 17580 

3285 48 Test liner/paper 18540 0.24   0.52 126680 

1314 48 Test liner/paper 24663 0.24   0.52 168501 

3290 48 Test liner/paper 18680 0.24   0.52 127602 

17903 48 Karton amballazh 810 0.40   0.52 2284 

42215 48 Karton amballazh 620 0.42   0.52 1542 

9052 48 Karton amballazh 907 0.43   0.52 2021 

27230 48 Karton amballazh 760 0.43   0.52 1649 

12049 48 Karton amballazh 890 0.44   0.52 1806 

121514 48 Kuti/kartoni 970 0.39 1 0.52 3172 

119286 48 Kuti/kartoni 1340 0.39   0.52 4353 

133449 48 Kuti/kartoni 990 0.39   0.52 3074 

115919 48 Kuti/kartoni 990 0.39   0.52 3074 

138964 48 Kuti/kartoni 950 0.41   0.52 2567 

48996 48 Kuti/kartoni 630 0.41   0.52 1669 

21318 48 Kuti/kartoni 1810 0.42   0.52 4536 

129083 48 Kuti/kartoni 910 0.45   0.52 1620 

13724 48 Leter guzhine 670 0.07   1.75 27389 

39529 48 Leter guzhine 4152 1.17   1.75 58917 

48229 48 Leter guzhine 4123 1.18   1.75 57025 

59826 48 Leter guzhine 3660 1.19 1 1.75 50234 

58640 48 Leter guzhine 1850 1.20   1.75 25009 

56621 48 Leter guzhine 2617 1.20 1 1.75 35367 

55260 48 Leter guzhine 2239 1.20   1.75 30249 

56621 48 Leter guzhine 3721 1.20 1 1.75 50008 

55260 48 Leter guzhine 3318 1.20   1.75 44592 

59826 48 Leter guzhine 3552 1.20 1 1.75 47731 

58640 48 Leter guzhine 3212 1.20   1.75 43157 
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48229 48 Leter guzhine 1750 1.20   1.75 23506 

39529 48 Leter guzhine 1199 1.20   1.75 16064 

39529 48 Leter rulon 790 1.61   1.85 4671 

48229 48 Leter rulon 1482 1.64   1.85 7762 

56621 48 Leter rulon 1873 1.72 1 1.85 6166 

58640 48 Leter rulon 217 1.80   1.85 244 

95337 48 Kuti/kartoni 286 0.08   0.52 3053 

54321 48 Kuti/kartoni 230 0.10   0.52 2369 

156251 48 Kuti/kartoni 289 0.10   0.52 2982 

3693 48 Kuti/kartoni 367 0.10   0.52 3789 

41160 48 Kuti/kartoni 226 0.10   0.52 2333 

127944 48 Kuti/kartoni 303 0.10   0.52 3123 

148091 48 Kuti/kartoni 325 0.10   0.52 3351 

47528 48 Kuti/kartoni 230 0.10   0.52 2368 

135348 48 Kuti/kartoni 230 0.10   0.52 2368 

56626 48 Kuti/kartoni 260 0.10   0.52 2684 

59160 48 Kartonamballazh 340 0.05 1 0.52 3899 

50869 48 Kartonamballazh 340 0.05   0.52 3899 

109598 48 Kartonamballazh 435 0.07   0.52 4812 

86331 48 Kartonamballazh 250 0.05   0.52 2867 

4649 48 amb/canta/karton 559 0.25   0.52 3683 

53632 48 Leter guzhine 385 0.83 1 1.7 8136 

67299 48 Leter guzhine 430 0.92 1 1.7 8228 

53632 48 Leter guzhine 350 1.00 1 1.7 5985 

77480 48 Leter guzhine 2100 1.20 1 1.7 25874 

97295 48 Leter higjene 2780 1.01   1.7 47055 

11955 48 Leter higjene 1200 1.28 1 1.7 12249 

149436 48 Leter higjene 1200 0.51 1 1.7 34779 

135374 48 Leter higjene 260 0.71   1.7 6287 

77480 48 Leter higjene 380 1.11 1 1.7 5514 

135374 48 Leter higjene 440 1.24   1.7 4970 

53632 48 Leter higjene 300 1.25 1 1.7 3311 

11955 48 Leter higjene 290 1.29 1 1.7 2870 

28914 48 Kuti/kartoni 308 0.25 1 0.52 2052 

134240 48 Karton/mbetje 6367 0.00   0.3 46580 

156562 48 Karton/mbetje 4018 0.00   0.3 29388 

34022 48 Kuti/kartoni 303 0.00   0.52 3821 

       1,500,391 

Aneks nr. 3.19 
DAV DOG Kodi  Malli Pesha Deklaruar Cmim/ref Dif Detyrim Koef Agjensi 

97407 Durresi 48 Tuba/kartoni 64388 0.35 0.62 0.27 416667 1 J131 

131052 Durresi 48 Tuba/kartoni 8009 0.62 0.62 0.00 

 

1.46 J131 

        416,754   

Aneks nr. 3.20 
DAV malli Pesha EU/kg VleresimEU/kg Detyrim Koefi Agjensi Kuq 

32045 fije/polipropil 11026 0.14 1.6 395653 1.00 J079   

65939 fije/polipropil 12274 0.50 1.6 331999 1.38 J079   

1830 fije/polipropil 16492 0.50 1.6 445509 1.00 J079   

123770 fije/polipropil 10530 0.55 1.6 270918 2.34 J079   

62587 penj/fije/sintetik 1500 1.28 3.5 81918 1.00 J003   

40924 penj/fije/sintetik 412 1.29 3.5 22399 1.00 J003   

149493 Pelhure sintetike 1250 INDIKAtor 450 367134 1.00 J141   

148946 Pelhure 1510 INDIKAtor 450 215241 2.29 J115 1 

30198 Pelhure 726 INDIKAtor 450 125752 1.00 J115 1 

     2,259,058    

Aneks nr. 3.21 

 

Aneks nr. 3.22 
Viti DAV Malli Pesha Deklar INDIK Detyrim Agjensi Kuq 

2021 17539 Shtresa  154 593 660 3314 J019 1 

2021 61022 Shtresa  184 556 660 3829 J088 1 

2021 72542 Shtresa  200 287 660 23843 J003 1 

2021 149354 Shtresa  440 62 660 84263 J035 1 

2021 30198 Shtresa  280 246 660 37134 J115 1 

2021 44456 Shtresa  285 346 660 28643 J115 1 

      181,025   

Aneks nr. 3.23 

DAV Artikull Pesha Deklar/’lek/kg Indika Detyrim Gjobe Koef Jeshil 

125682 Pel/rrotulla/pelhur/kanatjere 2800 259 450 lek/kg 171554 171554 1.489 1 

68697 Pel/rrotulla 1919 259 450 lek/kg 117390 117390 1.029 1 

110634 Pel/rrotulla 1909 257 450 lek/kg 118205 118205 1.076 1 

26729 Pel/rrotulla 3080 262 450 lek/kg 185542 185542 1.895 1 

32248 Pel/rrotulla 2700 264 450 lek/kg 160894 160894 1.882 1 

19182 Pel/rrotulla 1888 260 450 lek/kg 114592 114592 1.035 1 

52733 Pel/rrotulla 1894 259 450 lek/kg 115519 115519 1.058 1 

85325 Pel/rrotulla 1856 286 450 lek/kg 97304 97304 1 1 

147043 Pel/rrotulla 1872 277 450 lek/kg 103496 103496 1 1 

129762 Pel/rrotulla 1916 256 450 lek/kg 119052 119052 1.077 1 

13370 Pel/rrotulla 1866 260 450 lek/kg 113636 113636 1 1 

22429 Pel/rrotulla 1946 260 450 lek/kg 118345 118345 1.158 1 

140328 Pel/rrotulla 1869 271 450 lek/kg 106991 106991 1 1 

123630 Pel/rrotulla 1918 213 450 lek/kg 145329 145329 1 1 

     1,743,211  1,743,211    
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Proc DAV malli P Neto Vl/Cif/Leke e deklaruar Diferenca/ nga Niveli i Indikatorit Detyrim Koef Kuq 

4000 19447 Veshje 142 450 900 25570 1   

4000 52335 Veshje 130 767 583 15160 1   

4000 57600 Veshje 140 647 703 19697 1   

4071 73778 Veshje 167 674 676 22541 1   

4000 61323 Veshje 351 53 1297 91082 1 1 

4000 150927 Veshje 550 362 988 108721 1   

4000 124364 Veshje 1130 495 855 193283 1   

4000 150927 Veshje 950 288 1062 201751 1   

4000 126460 Veshje 1200 387 963 231095 1   

4000 109276 Veshje 1920 492 858 329475 1   

4000 130428 Veshje 1300 179 1171 304572 1   

4000 130429 Veshje 1460 268 1082 315831 1   

4000 130427 Veshje 1450 159 1191 345315 1   

4071 145439 Veshje 275 303 1047 57600 1 1 

4000 89051 Veshje 400 593 757 60587 1   

4000 128871 Veshje 345 892 458 31624 1   

4000 103398 Veshje 150 709 641 19237 1   

4071 276 Veshje 486 492 858 83347 1   

4000 86466 Veshje 384 690 660 50700 1   

4000 142991 Veshje 800 12 1338 214010 1 1 

4000 112940 Veshje 415 956 394 32739 1   

4000 56300 Veshje 115 400 950 21840 1   

4000 150596 Veshje 331 206 1144 75733 1 1 

4000 124357 Veshje 7500 186 1164 1746227 1   

4000 113674 Veshje 150 848 502 15071 1   

4071 73778 Veshje 168 815 535 17971 1.23   

4071 149855 Veshje 1877 875 475 178443 1.33 1 

4000 140779 Veshje 1000 361 989 197790 1.70   

4000 131089 Veshje 400 114 1236 98872 2.14   

4071 145439 Veshje 4040 650 700 565575 3.11 1 

4000 113674 Veshje 130 605 745 19364     

            5,714,029 leke     

Aneks nr. 3.25 
Viti DAV artikull Pesha Deklar USD/Kg Dif/USD/KG Detyrim Kuq 

2021 37787 Pec/pastrim 200 0.50 5.00 24722   

2021 3479 Pec/pastrim 187 1.33 4.17 15903 1 

2021 53632 Pec/pastrim 160 3.03 2.47 9748 1 

2021 24032 Pec/pastrim 200 3.07 2.43 11999 1 

     Totali       62,372 leke   

Aneks nr. 3.26 
Kodi 2 Malli Pesha VL/CIF/Leke Indikat/Turqi Detyrimi 

69 Hidosanitare 111 84 150 lek/cif 2801 

69 Hidosanitare 270 62 150 lek/cif 9003 

69 Hidosanitare 200 86 150 lek/cif 4879 

69 Hidosanitare 200 49 150 lek/cif 7709 

69 Hidosanitare 300 57 150 lek/cif 10612 

69 Hidosanitare 100 89 150 lek/cif 2330 

69 Hidosanitare 481 107 150 lek/cif 7809 

69 Hidosanitare 150 33 150 lek/cif 6659 

69 Hidosanitare 130 75 150 lek/cif 3704 

  Totali       55,506 

Aneks nr. 3.27 
V/Eksp DAV Kap Malli M/2 Deklaruar/EU/USD Cmim/ref/per mallraEU dhe NEU Detyrimi 

Spanja 29292 69 Pll/Qeramik 1516 3.71 4 10653 

India 12466 69 Pll/Qeramik 130 1.17 3.2 10094 

Turqia 16989 69 Pll/Qeramik 1437 2.87 3.2 9682 

Turqia 16994 69 Pll/Qeramik 1437 2.87 3.2 9682 

Turqia 16995 69 Pll/Qeramik 1437 2.87 3.2 9682 

Turqia 23696 69 Pll/Qeramik 1495 2.98 3.2 7935 

Turqia 3916 69 Pll/Qeramik 1403 2.93 3.2 7858 

Turqia 12632 69 Pll/Qeramik 1457 2.98 3.2 6499 

Turqia 12644 69 Pll/Qeramik 1400 2.98 3.2 6242 

Turqia 11235 69 Pll/Qeramik 1477 3.01 3.2 5821 

Turqia 12639 69 Pll/Qeramik 1290 2.98 3.2 5754 

Turqia 11902 69 Pll/Qeramik 1400 3.01 3.2 5517 

Turqia 11233 69 Pll/Qeramik 1400 3.01 3.2 5517 

Turqia 19549 69 Pll/Qeramik 1400 3.02 3.2 5177 

Turqia 19545 69 Pll/Qeramik 1400 3.02 3.2 5177 

Turqia 19551 69 Pll/Qeramik 1400 3.02 3.2 5177 

Turqia 20644 69 Pll/Qeramik 1380 3.02 3.2 5104 

Turqia 15106 69 Pll/Qeramik 1400 3.04 3.2 4552 

Turqia 15214 69 Pll/Qeramik 1400 3.04 3.2 4552 

Turqia 15221 69 Pll/Qeramik 1348 3.04 3.2 4383 

Turqia 17764 69 Pll/Qeramik 1348 3.04 3.2 4365 

Spanja 18488 69 Pll/Qeramik 1403 3.93 4 2307 

Spanja 26075 69 Pll/Qeramik 1210 2.11 4 55566 

Italia 12159 69 Pll/Qeramik 434 1.60 4 25600 

Spanja 28140 69 Pll/Qeramik 777 3.39 4 11497 

Spanja 27930 69 Pll/Qeramik 1302 3.65 4 11219 

India 13114 69 Pll/Qeramik 1331 3.06 3.2 7050 

India 13124 69 Pll/Qeramik 1331 3.06 3.2 7050 

India 13125 69 Pll/Qeramik 1331 3.06 3.2 7050 

India 13130 69 Pll/Qeramik 1331 3.06 3.2 7050 

India 11818 69 Pll/Qeramik 1331 3.09 3.2 5661 

India 11822 69 Pll/Qeramik 1331 3.09 3.2 5661 

Spanja 12765 69 Pll/Qeramik 631 3.79 4 3287 

India 13131 69 Pll/Qeramik 1394 3.14 3.2 2960 



240 

 

 

Spanja 26285 69 Pll/Qeramik 1249 3.37 4 19152 

Spanja 26667 69 Pll/Qeramik 813 3.23 4 15327 

India 21216 69 Pll/Qeramik 1440 3.04 3.2 8834 

India 21184 69 Pll/Qeramik 1440 3.04 3.2 8834 

India 3444 69 Pll/Qeramik 1382 3.05 3.2 7995 

India 3466 69 Pll/Qeramik 1382 3.05 3.2 7995 

India 2370 69 Pll/Qeramik 1382 3.06 3.2 7508 

Kina 3969 69 Pll/Qeramik 1382 3.08 3.2 6428 

India 4969 69 Pll/Qeramik 1382 3.09 3.2 5757 

Kosova 26725 69 Pll/Qeramik 96 1.92 4 4934 

Spanja 13241 69 Pll/Qeramik 1381 3.86 4 4867 

India 16008 69 Pll/Qeramik 1440 3.13 3.2 4129 

India 17585 69 Pll/Qeramik 1382 3.13 3.2 3964 

India 17582 69 Pll/Qeramik 1382 3.13 3.2 3964 

India 18170 69 Pll/Qeramik 1382 3.13 3.2 3964 

Spanja 19126 69 Pll/Qeramik 1331 3.92 4 2646 

Kina 16268 69 Pll/Qeramik 1382 3.15 3.2 2478 

Italia 65629 69 Pll/Qeramik 165 3.03 4 7522 

India 5831 69 Pll/Qeramik 1382 3.09 3.2 5725 

Gjermania 127019 69 Pll/Qeramik 154 3.06 4 6688 

Italia 147140 69 Pll/Qeramik 1348 3.02 4 32430 

Italia 143893 69 Pll/Qeramik 1336 3.02 4 32152 

Italia 27192 69 Pll/Qeramik 1325 3.04 4 31389 

Italia 27195 69 Pll/Qeramik 1322 3.04 4 31311 

Italia 27057 69 Pll/Qeramik 1315 3.04 4 31155 

Italia 27194 69 Pll/Qeramik 1309 3.04 4 30999 

Italia 27193 69 Pll/Qeramik 1223 3.02 4 29415 

Italia 27196 69 Pll/Qeramik 1291 3.12 4 27940 

Italia 142687 69 Pll/Qeramik 757 3.02 4 18224 

Italia 142394 69 Pll/Qeramik 634 3.02 4 15245 

India 11114 69 Pll/Qeramik 1440 3.09 3.2 6127 

India 11118 69 Pll/Qeramik 1440 3.09 3.2 6127 

India 11143 69 Pll/Qeramik 1382 3.09 3.2 5882 

India 11152 69 Pll/Qeramik 1382 3.09 3.2 5882 

India 11148 69 Pll/Qeramik 1382 3.09 3.2 5882 

India 11145 69 Pll/Qeramik 1382 3.09 3.2 5882 

Spanja 20110 69 Pll/Qeramik 1406 3.94 4 2101 

India 6016 69 Pll/Qeramik 1382 3.13 3.2 3934 

India 6017 69 Pll/Qeramik 1382 3.13 3.2 3934 

   Totali    756100 

Aneks nr. 3.28 
DAV Malli Pesha VL/dekla/kg Cmim/REF Detyrim Agj Kuq 

3988 Dil/solvent 18620 0.55EU/kg 1 EU/kg 230,003 J033   

4238 Dil/solvent 18620 0.55EU/kg 1 EU/kg 230,003 J033   

4299 Dil/solvent 18620 0.55EU/kg 1 EU/kg 230,003 J033 1 

4306 Dil/solvent 18620 0.55EU/kg 1 EU/kg 230,003 J033   

          920.012     

Aneks nr. 3.29 
V/Eksp DAV Artikulli Litra VL/EU/Fob Vlera/alter Dif Detyrim % Tarifa Kuq 

Italia 39023 Vaj/Ulli/Bertham 640 1.44 3.2 1.76 28353 0.20   

Italia 80982 Vaj/Ulli/Bertham 23856 1.47 3.2 1.73 1652971 0.33   

Italia 118710 Vaj/Ulli/Bertham 3200 1.79 3.2 1.41 111776 0.20   

Italia 105945 Vaj/Ulli/Bertham 1280 1.80 3.2 1.40 44666 0.20   

Italia 118710 Vaj/Ulli/Bertham 5040 2.23 3.2 0.97 124211 0.21   

       1,961,977 leke   

Aneks nr. 3.30 
DAV HS4 Malli Pesha Dekl Lek/KG/CIF Vleresim Lek/KG Detyrim KOEF KUQ 

13148 6404 Sandale igeliti 2770 970 1000lek 31733 1.13 1 

17810 6403 Kepuce lekure 116.8 5.5 EU/pala 14eu/pala 37000 1.00   

65557 6402 Sandale igeliti 1694 995 1000lek 2931 2.31   

133895 6402 Kepuce gra 1900 234 1000lek 552848 1.59 1 

120390 6402 Atlete 583 439 1000lek 124273 1.08 1 

117898 6402 Shapka plazhi 259.35 309 Indikatore 600 lek/kg 15071 1.00 1 

150596 6403 Kepuce pune 180 332 1000 lek 38452 1.00 1 

15579 6402 Kepuce gra 214 835 1000lek 13433 2.77   

1000 6404 Veshje kembe 268 856 1000 lek 14677 2.40   

64035 6403 Kepuce lekure 100 5.5 EU/pala 14eu/pala 33100 1.00   

            863,518     
 

Aneks nr. 3.31 

DAV Malli Pesha 
VL/EU/Kg e produktit 

 sipas peshes te deklaruar 

Vlera/Produktit Perfundimtar  

per peshe EU/KG  

( plus 40% vleren e lendes se pare) 

Detyrim 

134934 Artik/plastik 990 1.69 1.7   

131040 Artik/plastik 990 1.67 1.7   

155565 Artik/plastik 990 1.66 1.7   

41347 Artik/plastik 1165 1.3 1.7 11370 

26913 Artik/plastik 550 0.73 1.7 13017 

97661 Artik/plastik 1555 1.18 1.7 19730 

135836 Artik/plastik 3350 1.15 1.7 44957 

96948 Artik/plastik 6708 1.2 1.7 81838 

91275 Artik/plastik 6708 1.2 1.7 81838 

3896 Artik/plastik 9334 1.14 1.7 127540 

2913 Film/terhequr 5210 0.96 1.5 68647 

71375 kallep/beton 608 1.29 1.7 6082 

68533 kallep/beton 1156 1.35 1.7 9872 

138889 kallep/beton 1630 1.34 1.7 14318 

132776 kallep/beton 1440 1.28 1.7 14757 

112201 kallep/beton 2032 1.38 1.7 15866 

39533 kallep/beton 1718 1.29 1.7 17187 
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13049 kallep/beton 2350 1.37 1.7 18922 

57549 kallep/beton 2027 1.27 1.7 21267 

49408 kallep/beton 1861 1.23 1.7 21342 

31353 kallep/beton 1726 1.18 1.7 21899 

51861 kallep/beton 2095 1.27 1.7 21981 

122897 kallep/beton 2520 1.31 1.7 23980 

28165 kallep/beton 2353 1.24 1.7 26410 

91969 kallep/beton 3315 1.29 1.7 33163 

6008 kallep/beton 3011 1.23 1.7 34530 

21508 kallep/beton 3100 1.19 1.7 38576 

103386 kallep/beton 4380 1.28 1.7 44886 

44844 kallep/beton 5952 1.35 1.7 50830 

60457 kallep/beton 6075 1.19 1.7 75597 

84829 Kapak/ËC 2185 2.3 1.7   

107677 Kapak/ËC 2897 1.85 1.7   

131237 Membran/plastik 5856 1.24 1.2   

14440 Membran/plastik 6012 1.2 1.2   

55041 Membran/plastik 7248 1.2 1.2   

12434 Membran/plastik 9269 1.2 1.2   

16207 Membran/plastik 6146 0.93 1.2 40490 

112392 Membran/plastik 10161 0.99 1.2 52065 

71375 Membran/plastik 7521 0.78 1.2 77075 

156395 Membran/plastik 6380 0.64 1.2 87176 

126240 Membran/plastik 12701 0.59 1.2 189042 

88126 parket/laminat 765 0.69 1.7 18853 

147718 parket/laminat 765 0.61 1.7 20346 

83942 parket/laminat 765 0.58 1.7 20906 

107514 parket/laminat 1530 0.69 1.7 37705 

7574 parket/laminat 21045 1.38 1.7 164319 

19142 Rakord/plastike 739 0.99 1.7 12802 

99301 rrjet/plastike 781 1.33 1.7 7051 

24081 Sfungjer 1105 1.53 2.6 28849 

13744 Sfungjer 6672 1.21 2.6 226288 

60464 Sfungjer 8913 1.2 2.6 304468 

93308 Sfungjer 11998 1.2 2.6 409852 

80489 Sfungjer 13147 1.2 2.6 449102 

88962 Shirit izolues 1370 0.92 1.2 9360 

101901 Shirit izolues 1150 0.72 1.2 13469 

3306 Shirit ngjites 15884 2.48 2.5 7751 

11066 Shirit ngjites 16944 2.4 2.5 4603 

10281 shtres/plastike 2660 1.03 1.2 5050 

3993 shtres/plastike 2793 0.82 1.2 6341 

108255 Tub plastik  22575 1.81 1.7   

28781 Tub plastik  9879 1.8 1.7   

157756 Tub plastik  4370 1.92 1.7   

117312 Tub plastik  3832 1.94 1.7   

19247 Tub plastik  20448 1.74 1.7   

89009 Tub plastik  3007 1.96 1.7   

140966 Tub plastik  5606 1.83 1.7   

110885 Tub plastik  3930 1.88 1.7   

101216 Tub plastik  2740 1.95 1.7   

25730 Tub plastik  6608 1.8 1.7   

20481 Tub plastik  16386 1.74 1.7   

21023 Tub plastik  7233 1.79 1.7   

80735 Tub plastik  5423 1.82 1.7   

22764 Tub plastik  5849 1.8 1.7   

35976 Tub plastik  5522 1.8 1.7   

32856 Tub plastik  5970 1.78 1.7   

129489 Tub plastik  1738 1.94 1.7   

80735 Tub plastik  1251 1.96 1.7   

89009 Tub plastik  4366 1.76 1.7   

119114 Tub plastik  5965 1.73 1.7   

102573 Tub plastik  708 1.78 1.7   

15729 Tub plastik  3125 1.71 1.7   

32216 Tub plastik  9650 1.7 1.7   

129489 Tub plastik  5316 1.7 1.7   

85368 Tub plastik  107 1.6 1.7   

5495 Tub plastik  5443 1.69 1.7   

117312 Tub plastik  2881 1.67 1.7 2109 

14486 Tub plastik  4991 1.68 1.7 2436 

93666 Tub plastik  2894 1.61 1.7 6355 

23809 Tub plastik  409 1 1.7 6986 

5495 Tub plastik  1761 1.49 1.7 9023 

100270 Tub plastik  2960 1.57 1.7 9389 

15596 Tub plastik  5798 1.62 1.7 11318 

102968 Tub plastik  2566 1.5 1.7 12522 

14437 Tub plastik  8750 1.64 1.7 12810 

11075 Tub plastik  6606 1.62 1.7 12895 

88411 Tub plastik  2100 1.44 1.7 13322 

48548 Tub plastik  1959 1.42 1.7 13384 

44087 Tub plastik  3062 1.52 1.7 13448 

14486 Tub plastik  2721 1.49 1.7 13942 

83080 Tub plastik  2720 1.45 1.7 16592 

25334 Tub plastik  2469 1.4 1.7 18073 

48308 Tub plastik  1876 1.29 1.7 18768 

25750 Tub plastik  3316 1.44 1.7 21037 

44088 Tub plastik  3930 1.48 1.7 21096 

29379 Tub plastik  4096 1.41 1.7 28983 

85908 Tub plastik  4650 1.42 1.7 31769 

14586 Tub plastik  7460 1.52 1.7 32764 

7866 Tub plastik  3040 1.14 1.7 41539 

26828 Tub plastik  3455 1.2 1.7 42151 

36105 Tub plastik  7783 1.46 1.7 45577 

131516 Tub plastik  4245 1.25 1.7 46610 

2771 Tub plastik  6188 1.39 1.7 46806 

4914 Tub plastik  6235 1.39 1.7 47162 

14534 Tub plastik  3759 1.17 1.7 48611 

8295 Tub plastik  6668 1.34 1.7 58572 

23734 Tub plastik  6488 1.32 1.7 60157 

43595 Tub plastik  2665 0.3 1.7 91036 

25750 Tub plastik  2500 0.17 1.7 93330 

20719 Tuba PVC 5074 1.85 1.7   

52285 Varese/rrobash 290 1.36 1.7 2406 

65400 Varese/rrobash 1769 1.23 1.7 20287 

3897 Varese/rrobash 2976 1.37 1.7 23963 

81730 Varese/rrobash 2586 1.31 1.7 24608 
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89808 Varese/rrobash 2594 1.29 1.7 25950 

53308 Varese/rrobash 2440 1.23 1.7 27982 

145836 Varese/rrobash 4303 1.43 1.7 28348 

9546 Varese/rrobash 3965 1.3 1.7 38698 

121186 Varese/rrobash 4642 1.3 1.7 45306 

84294 Varese/rrobash 6264 1.4 1.7 45852 

126179 Varese/rrobash 6990 1.43 1.7 46050 

108374 Varese/rrobash 6264 1.39 1.7 47381 

22416 vaska/plastike 400 2.3 1.7   

9302 vaska/plastike 2556 1.12 1.7 36173 

  Totali       4,590,199 

Aneks nr. 3.32 
Viti DAV  Kodi 2 mali Pesha VL/Fob/EU Vlersimi/product perfundimtar mbi lenden baz Detyrimi 

2021 8285  73 Susta/dysheke 1981 0.82 1.8 USD/kg 34350 

2021 21713  73 Susta/dysheke 264 1.15 1.8 USD/kg 2596 

2021 8285  72 Rrjeta celiku per suste 18164 0.75 produkt I gatshem mbi cmim burse 177281 

2021 32833  72 Rrjeta celiku per suste 3569 0.59 produkt I gatshem mbi cmim burse 34833 

2021 32833  72 Rrjeta celiku per suste 6291 0.64 produkt I gatshem mbi cmim burse 61400 

    Totali    310,460 

 

Aneks nr. 3.33 
DAV Kap Artikull Pesha Vl/kg/eu Cmim/alte Detyrimi Koef AGJ 

73570 87 K.Terheq/ kamion 7325 0.61 0.7 EU/kg 15443 1 J033 

76051 87 K.Terheq/ kamion 7525 0.40 0.7 EU/kg 55803 1 J030 

59744 87 K.Terheq/ kamion 10025 0.69 0.7 EU/kg 2969 1.057 J018 

57076 87 K.Terheq/ kamion 10000 0.69 0.7 EU/kg 2467 7.632 J115 

99379 87 K.Terheq/ kamion 1830 0.55 0.7 EU/kg 6602 1.1 J023 

108042 87 Autocarro 11890 0.59 0.7 EU/kg 32923 1.133 J115 

109750 87 Autocarro 8000 0.61 0.7 EU/kg 16606 2.146 J115 

59606 87 Autocarro 18000 0.45 0.7 EU/kg 110488 3.569 J121 

22507 87 Autocarro 8500 0.57 0.7 EU/kg 27130 1.074 J121 

30068 87 Autocarro 2000 0.53 0.7 EU/kg 8657 1 J029 

23164 87 Kamion 11425 0.60 0.7 EU/kg 27806 1.135 J005 

79775 87 Kamion 16000 0.61 0.7 EU/kg 34828 1.008 J136 

23904 87 Kamion 11900 0.68 0.7 EU/kg 5889 1.681 J004 

148939 87 Kamion 11960 0.59 0.7 EU/kg 32920 1.261 J054 

3266 87 Kamion 15730 0.62 0.7 EU/kg 32424 1.074 J111 

158001 87 Kamion 17500 0.57 0.7 EU/kg 54535 1 J054 

44856 87 Kamion 9000 0.65 0.7 EU/kg 12355 1.846 J082 

29854 87 Kamion 13050 0.53 0.7 EU/kg 56019 1.055 J118 

59586 87 Kamion 10800 0.64 0.7 EU/kg 16307 2.125 J115 

90396 87 Kamion 15700 0.64 0.7 EU/kg 24289 1 J029 

133770 87 Kamion 11350 0.62 0.7 EU/kg 23217 1 J112 

96288 87 Kamion 10470 0.67 0.7 EU/kg 8631 1.362 J112 

23909 87 Kamion 11970 0.57 0.7 EU/kg 37256 1.312 J038 

706 87 Kamion 10040 0.60 0.7 EU/kg 29596 1 J038 

106805 87 Kamion 16300 0.61 0.7 EU/kg 34390 1 J038 

151209 87 Kamion 16000 0.62 0.7 EU/kg 31496 2.323 J038 

77003 87 Kamion 16300 0.66 0.7 EU/kg 15877 1.615 J038 

57770 87 Kamion 14600 0.68 0.7 EU/kg 5420 1 J038 

96425 87 Kamion 15000 0.67 0.7 EU/kg 12180 1 J038 

96345 87 Kamion 15000 0.66 0.7 EU/kg 15561 1.22 J038 

106368 87 Kamion 14800 0.68 0.7 EU/kg 8780 1 J038 

54524 87 Kamion 14400 0.68 0.7 EU/kg 8395 1.868 J038 

2628 87 Kamion 21500 0.67 0.7 EU/kg 14844 1 J121 

2646 87 Kamion 21500 0.67 0.7 EU/kg 14844 1 J121 

2657 87 Kamion 21500 0.67 0.7 EU/kg 14844 1 J121 

2665 87 Kamion 21500 0.67 0.7 EU/kg 14844 1 J121 

119711 87 Kamion 12300 0.67 0.7 EU/kg 9276 2.932 J018 

27558 87 Kamion 14050 0.69 0.7 EU/kg 3303 1.201 J088 

525 87 Kamion 12100 0.57 0.7 EU/kg 39515 1.343 J038 

83387 87 Kamion 10950 0.63 0.7 EU/kg 18121 1.142 J018 

86772 87 Kamion 10090 0.69 0.7 EU/kg 3284 1.353 J018 

124989 87 Kamion 15770 0.52 0.7 EU/kg 68390 1.939 J088 

951 87 Kamion 16000 0.63 0.7 EU/kg 29688 1 J033 

123099 87 Kamion 9560 0.52 0.7 EU/kg 42670 1.21 J029 

47735 87 Kamion 16200 0.62 0.7 EU/kg 33007 1 J114 

35618 87 Kamion 6000 0.67 0.7 EU/kg 4947 1 J029 

76516 87 Kamion 17000 0.48 0.7 EU/kg 92890 3.485 J114 

82678 87 Kamion 11067 0.65 0.7 EU/kg 13418 1 J094 

155203 87 Kamion 17600 0.40 0.7 EU/kg 128520 1.159 J088 

20293 87 Kamion 14400 0.67 0.7 EU/kg 9197 1.856 J088 

14222 87 Kamion 14250 0.68 0.7 EU/kg 6788 1.074 J088 

83360 87 Kamion 16600 0.59 0.7 EU/kg 45226 1.21 J088 

97430 87 Kamion 16300 0.61 0.7 EU/kg 34348   J088 

158175 87 Kamion 11600 0.60 0.7 EU/kg 26825 1.709 J010 

115111 87 Kamion 14600 0.61 0.7 EU/kg 30718 1.17 J038 

3900 87 Kamion 11950 0.57 0.7 EU/kg 37052 1.354 J088 

105071 87 Kamion 14000 0.54 0.7 EU/kg 51361 1.07 J115 

10053 87 Kamion 15200 0.69 0.7 EU/kg 3464 1 J088 

157549 87 Kamion 10600 0.66 0.7 EU/kg 9816 1.002 J007 

126935 87 Kamion 15000 0.66 0.7 EU/kg 15082 1.386 J079 

37060 87 Kamion 6800 0.59 0.7 EU/kg 18798 1 J007 

45245 87 Kamion 10900 0.63 0.7 EU/kg 18013 1.137 J007 

62233 87 Kamion 12100 0.67 0.7 EU/kg 8813 1.322 J007 

144072 87 Kamion 15650 0.52 0.7 EU/kg 69194 1.326 J007 

63213 87 Kamion 13000 0.53 0.7 EU/kg 54202 1.348 J115 

52452 87 Kamion 10100 0.68 0.7 EU/kg 4203 2.127 J115 

94345 87 Kamion 12965 0.63 0.7 EU/kg 21058 1.342 J114 

15547 87 Kamion 15000 0.58 0.7 EU/kg 41125 1.311 J007 
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122055 87 Kamion 12340 0.67 0.7 EU/kg 9994 1.591 J115 

38476 87 Kamion 12674 0.63 0.7 EU/kg 21474 1 J111 

87098 87 Karroatrec 7450 0.66 0.7 EU/kg 8029 1.009 J082 

87104 87 Karroatrec 7420 0.66 0.7 EU/kg 7383 1.01 J082 

119422 87 Autobetonier 15930 0.69 0.7 EU/kg 3671 1 J030 

119400 87 Autobetonier 16330 0.67 0.7 EU/kg 10477 1 J030 

141568 87 Autobetonier 16700 0.58 0.7 EU/kg 47255 1.873 J054 

75097 87 Autobetonier 14500 0.69 0.7 EU/kg 3692 1 J030 

41489 87 Autobetonier 15580 0.63 0.7 EU/kg 28651 1.459 J030 

41486 87 Autobetonier 15330 0.64 0.7 EU/kg 24340 1.459 J030 

53634 87 Autobetonier 15850 0.63 0.7 EU/kg 26979 1 J030 

81484 87 Autobetonier 14250 0.69 0.7 EU/kg 4775 1.085 J088 

158173 87 Autobetonier 15580 0.64 0.7 EU/kg 21960 1 J019 

158177 87 Autobetonier 15580 0.64 0.7 EU/kg 21960 1 J019 

158180 87 Autobetonier 16500 0.61 0.7 EU/kg 37569 1 J019 

158179 87 Autobetonier 15930 0.63 0.7 EU/kg 27898 1 J019 

94236 87 Autobetonier 15880 0.63 0.7 EU/kg 27186 1 J115 

30454 87 Autobetonier 14560 0.69 0.7 EU/kg 4749   J088 

152541 87 Autobetonier 15650 0.32 0.7 EU/kg 144337 1 J115 

122591 87 Autobetonier 15080 0.46 0.7 EU/kg 86557 2.153 J033 

145822 87 Autobetonier 16620 0.59 0.7 EU/kg 45633 1.21 J029 

142137 87 Autobetonier 16600 0.60 0.7 EU/kg 39800 1 J115 

27436 87 Autobetonier 16670 0.60 0.7 EU/kg 41281   J031 

57732 87 Kamion 16980 0.59 0.7 EU/kg 46467 1 J045 

13790 87 Kamion 10450 0.46 0.7 EU/kg 60922 1.181 J131 

138014 87 Kamion 11550 0.60 0.7 EU/kg 28582 1.144 J019 

98890 87 Kamion 38200 0.48 0.7 EU/kg 200726 1 J010 

1123 87 Kamion 11990 0.67 0.7 EU/kg 7622 1.565 J029 

134651 87 Kamion 10000 0.69 0.7 EU/kg 1990 7.419 J135 

140000 87 Kamion 12000 0.67 0.7 EU/kg 9827 1 J114 

93263 87 Kamion 11000 0.63 0.7 EU/kg 18915 1.656 J082 

93332 87 Kamion 11000 0.63 0.7 EU/kg 18915 1.656 J082 

47790 87 Vinxh 6540 0.56 0.7 EU/kg 26153 1 J054 

1755 87 Rimorkio 7750 0.39 0.7 EU/kg 67193 1 J115 

63125 87 Rimorkio 7050 0.61 0.7 EU/kg 17523 1 J113 

118649 87 Rimorkio 960 0.52 0.7 EU/kg 4683 1 J135 

156689 87 Rimorkio 6800 0.66 0.7 EU/kg 7058 1 J003 

61134 87 Rimorkio 7500 0.47 0.7 EU/kg 48291 1 J003 

147511 87 Rimorkio 6850 0.32 0.7 EU/kg 70446 1 J003 

23131 87 Rimorkio 6670 0.60 0.7 EU/kg 18524 1 J031 

7071 87 Rimorkio 730 0.54 0.7 EU/kg 2919 1.64 J054 

10703 87 Rimorkio 1100 0.57 0.7 EU/kg 4028 1.854 J082 

62844 87 Rimorkio 9200 0.43 0.7 EU/kg 67331 1 J007 

53235 87 Rimorkio 9550 0.31 0.7 EU/kg 101686 1 J033 

61669 87 Rimorkio 750 0.57 0.7 EU/kg 2692 1 J111 

  Totali    3,487,084   

 

Aneks nr. 3.34 
DAV KAP Makineri/Pajisje te perdor Pesha VL/EU/Fob Vl/alterna Detyrim Koef Agj 

43576 84 Makineri/pjese 31340 0.10 0.7 461055 1 J035 

30506 84 Makineri/pjese 27600 0.07 0.7 427250 1 J035 

30555 84 Makineri/pjese 22500 0.03 0.7 366636 1 J035 

30493 84 Makineri/pjese 24900 0.17 0.7 319309 1 J035 

73095 84 Vinc perdorur 22850 0.34 0.7 202888 2.26 J018 

5497 84 Makineri/pompa 9223.4 0.05 0.7 145183 1 J099 

16071 84 Pjese Vinci 27500 0.50 0.7 132526 4.67 J003 

156627 84 makineri/ngrites 23100 0.48 0.7 121683 1 J003 

156850 84 makineri 8000 0.13 0.7 111396 1 J002 

156575 84 makineri 20030 0.49 0.7 101318 3.19 J021 

16081 84 makineri 20300 0.50 0.7 97887 3.07 J003 

156789 84 makineri/pjese 12440 0.38 0.7 95636 1 J035 

76644 84 makineri/pjese vinci 19000 0.50 0.7 92724 1.46 J030 

16090 84 makineri/pjese vinci 18660 0.50 0.7 90018 2.85 J003 

44189 84 eskavator 33830 0.59 0.7 89182 1 J023 

54881 84 eskavator 18000 0.50 0.7 87519 2.49 J033 

28956 84 Makineri/pompa 5738 0.09 0.7 85400 1 J076 

11851 84 Vinxh 19220 0.52 0.7 82889 1 J033 

115331 84 Vinxh 12500 0.44 0.7 80446   J018 

1892 84 Makineri/pjese kembimi 26000 0.58 0.7 75997 1 J018 

63564 84 Kompresore 15350 0.50 0.7 74615 3.95 J033 

80185 84 raft ekspozitor 5700 0.41 0.7 65305 31.41 J019 

42935 84 makineri pirun 10890 0.46 0.7 63845 11.82 J021 

158414 84 makineri pirun 9000 0.44 0.7 57556 1 J009 

54881 84 makineri lavazhi 10000 0.50 0.7 48619 8.52 J033 

108124 84 makineri lavazhi 16500 0.58 0.7 48370 1 J038 

7045 84 makineri lavazhi 6600 0.44 0.7 41565 1 J038 

21304 84 makineri lavazhi 11000 0.55 0.7 40754 1 J126 

21710 84 makineri lavazhi 7640 0.50 0.7 36836 2.67 J088 

86865 84 Pjese/bulona 2600 0.15 0.7 34676 1 J001 

86516 84 mkineri/aspirator 5997 0.50 0.7 32997 3.12 J021 

92015 84 makineri 33000 0.66 0.7 32215 1 J005 

33979 84 Vitrine /metalike 2060 0.32 0.7 30780 1 J114 

147419 84 Makineri 4500 0.44 0.7 28778 1 J004 

156575 84 makineri 5000 0.49 0.7 28335 4.08 J021 

112754 84 makineri 5000 0.50 0.7 27914 7.82 J021 

158069 84 Makineri 1830 0.13 0.7 25248 1 J030 

54881 84 Makineri/pjese 5000 0.50 0.7 24308 9.55 J033 

72773 84 Makineri/pjese 16320 0.64 0.7 22441 1 J038 

157162 84 Makineri/pjese 2720 0.36 0.7 22417 1 J004 
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45161 84 Makineri /impinat 4730 0.53 0.7 22074 1 J033 

61264 84 Makineri/pjese 4500 0.50 0.7 21894 2.20 J003 

64538 84 Makineri /impinat 4000 0.50 0.7 21778 3.13 J021 

64538 84 Kompresore 4000 0.50 0.7 19447 5.53 J021 

54881 84 Piruna 4000 0.50 0.7 19445 2.74 J033 

110705 84 Ura ngritese 1700 0.29 0.7 16940 1 J019 

17487 84 Pirun 3200 0.49 0.7 16054 1.46 J031 

59911 84 Makineri /motore 3800 0.55 0.7 15669 1.43 J112 

63564 84 makineri saldatrice 3104 0.50 0.7 15103 1.49 J033 

19594 84 Makineri 23820 0.68 0.7 14509 1 J114 

39784 84 Makineri 1350 0.26 0.7 14507 1 J046 

28238 84 Makineri 2170 0.43 0.7 14373 1 J002 

158314 84 Makineri 58000 0.69 0.7 14361 1.16 J029 

1754 84 Makineri 8000 0.63 0.7 13946 1 J114 

97612 84 Pjese/makineri 1540 0.35 0.7 13014 1 J136 

29250 84 Pjese/makineri 1198 0.28 0.7 12399   J088 

120576 84 Makineri 55000 0.69 0.7 11223 3.48 J126 

47790 84 Makineri 3500 0.57 0.7 10917 1 J054 

157171 84 Makineri 1900 0.47 0.7 10815 1 J138 

56018 84 Makineri 2200 0.50 0.7 10695 1 J030 

10619 84 Makineri 2020 0.49 0.7 10247 1 J003 

156575 84 Makineri 2000 0.49 0.7 10117 2.31 J021 

128386 84 Makineri 2000 0.49 0.7 10050 1 J076 

136033 84 Makineri 4800 0.62 0.7 9945 1 J131 

151635 84 Makineri 38000 0.69 0.7 9824 1.82 J135 

149180 84 Makineri 5500 0.63 0.7 9777 3.08 J088 

76367 84 Makineri 2000 0.50 0.7 9750 1 J030 

42935 84 Makineri 2000 0.50 0.7 9726 3.18 J021 

16250 84 Makineri 2000 0.50 0.7 9644 1.61 J021 

150581 84 Makineri 35000 0.69 0.7 9085 1.20 J019 

45946 84 Makineri 1950 0.51 0.7 8874 1 J054 

96464 84 Makineri 52000 0.69 0.7 8762 1.28 J024 

38790 84 Makineri 5290 0.66 0.7 8584 2.09 J019 

48503 84 Makineri 2810 0.58 0.7 8515 1.15 J010 

61146 84 Makineri 900 0.33 0.7 8203 1 D077 

142579 84 Makineri 900 0.33 0.7 8062 2.43 J054 

156537 84 Makineri 31500 0.69 0.7 7816 2.80 J024 

131628 84 Makineri 37600 0.69 0.7 7635 4.14 J107 

112754 84 Makineri 1500 0.50 0.7 7479 3.00 J021 

135288 84 Makineri 1500 0.50 0.7 7348 1.89 J021 

150155 84 Makineri 29200 0.69 0.7 7316 1.72 J126 

157560 84 Makineri 29090 0.69 0.7 7309 1.75 J046 

88762 84 Makineri 4700 0.64 0.7 7272 1 J005 

5778 84 Makineri 1000 0.40 0.7 7265 1 J115 

150596 84 Makineri 610 0.21 0.7 7229 1 J076 

2654 84 Makineri 7605 0.66 0.7 7208 3.12 J033 

45946 84 Makineri 1850 0.54 0.7 7166 1 J054 

113850 84 Makineri 980 0.40 0.7 7062 1 D079 

135071 84 Makineri 1400 0.50 0.7 6853 2.03 J004 

138506 84 Makineri 21800 0.69 0.7 6820 1 J009 

147465 84 Makineri 26600 0.69 0.7 6761 3.20 J024 

29522 84 Makineri 1150 0.46 0.7 6693 2.07 J114 

92612 84 Makineri 6090 0.66 0.7 6665 2.71 J004 

157991 84 Makineri 26000 0.69 0.7 6413 1.50 J038 

36361 84 Makineri 37000 0.69 0.7 6371 1 J038 

131102 84 Makineri 2040 0.57 0.7 6224 1 J033 

30700 84 Makineri 650 0.31 0.7 6219 1 D077 

156935 84 Makineri 23710 0.69 0.7 6079 1.47 J114 

88598 84 Makineri 1200 0.50 0.7 5903 1.67 J004 

7045 84 Makineri 2500 0.60 0.7 5892 1 J038 

152641 84 Makineri 22850 0.69 0.7 5719 3.27 J114 

96641 84 Makineri 1640 0.56 0.7 5613 1 J042 

108967 84 Makineri 1360 0.53 0.7 5569 1 J126 

149069 84 Makineri 21500 0.69 0.7 5404 2.34 J126 

158590 84 Makineri 21500 0.69 0.7 5364 2.34 J009 

120951 84 Makineri 8500 0.67 0.7 5340 1 J033 

155885 84 Makineri 20900 0.69 0.7 5181 1.74 J114 

118253 84 Makineri 25000 0.69 0.7 5117 2.71 J126 

147333 84 Makineri 20000 0.69 0.7 5027 2.50 J131 

158093 84 Makineri 20000 0.69 0.7 5015 1.38 J102 

110899 84 Makineri 1000 0.50 0.7 5015 1 J033 

    Totali        4,769,334     

 

Aneks nr. 3.35 
DAV Artikull Pesha VL/EU/Fob Vlera/altern Detyrimi Agj Kuq 

150596 Antene/metalike 1150 0.35 0.7 EU/KG 16492 J076 1 

135288 Makineri/perdorur 19700 0.50 0.7 EU/KG 97431 J021   

42935 Makineri/perdorur 17380 0.50 0.7 EU/KG 85040 J021 1 

16250 Makineri/perdorur 16000 0.50 0.7 EU/KG 77198 J021 1 

86516 Makineri/perdorur 8500 0.60 0.7 EU/KG 10176 J021   

86516 Makineri/perdorur 1000 0.50 0.7 EU/KG 4973 J021   

14813 Makineri/perdorur 2334 0.25 0.7 EU/KG 57415 D077   

135700 Makineri/perdorur 1100 0.54 0.7 EU/KG 3257 J126   

128740 Makineri/perdorur 1100 0.27 0.7 EU/KG 24779 J115   

133750 Makineri/perdorur 20450 0.56 0.7 EU/KG 48875 J114   

48113 Makineri/perdorur 9070 0.60 0.7 EU/KG 12049 J114   

71189 Makineri/perdorur 10070 0.62 0.7 EU/KG 8353 J114   

133919 Makineri/perdorur 2750 0.36 0.7 EU/KG 38328 J099   

16410 Makineri/perdorur 600 0.25 0.7 EU/KG 14936 J033 1 



245 

 

 

97485 Makineri/perdorur 17000 0.50 0.7 EU/KG 86234 J019 1 

120436 Makineri/perdorur 12000 0.49 0.7 EU/KG 61854 J033   

120436 Makineri/perdorur 12000 0.49 0.7 EU/KG 61845 J033   

36560 Makineri/perdorur 2600 0.58 0.7 EU/KG 4625 J114   

28733 Makineri/perdorur 29000 0.50 0.7 EU/KG 140248 J019   

10427 Makineri/perdorur 27800 0.50 0.7 EU/KG 134235 J019   

70055 Makineri/perdorur 26760 0.50 0.7 EU/KG 131693 J019   

21467 Makineri/perdorur 25500 0.50 0.7 EU/KG 123144 J019   

52630 Makineri/perdorur 24760 0.50 0.7 EU/KG 121022 J019   

143107 Makineri/perdorur 19640 0.50 0.7 EU/KG 97132 J019   

37576 Makineri/perdorur 18500 0.50 0.7 EU/KG 91178 J019 1 

6401 Makineri/perdorur 15380 0.50 0.7 EU/KG 78098 J019   

30976 Makineri/perdorur 12440 0.48 0.7 EU/KG 76602 J019   

37576 Makineri/perdorur 2500 0.40 0.7 EU/KG 27423 J019 1 

19212 Makineri/perdorur 700 0.29 0.7 EU/KG 14749 J097   

28847 Makineri/perdorur 1200 0.50 0.7 EU/KG 5782 J035   

46557 Motor/elektrik 28460 0.50 0.7 EU/KG 139284 J033   

143797 pajisje izol./metali 2500 0.42 0.7 EU/KG 24171 J079   

65368 pajisje izol./metali 1645 0.38 0.7 EU/KG 20323 J079   

114253 Pajisje/perdorur 1595 0.47 0.7 EU/KG 10305 J022   

72946 Pajisje/perdorur 1480 0.47 0.7 EU/KG 9366 J022   

72946 Pajisje/perdorur 1430 0.51 0.7 EU/KG 6403 J022   

34844 Pajisje/perdorur 900 0.53 0.7 EU/KG 3288 J045   

26836 Pajisje/perdorur 5690 0.52 0.7 EU/KG 23830 J021   

151244 Pajisje/perdorur 2880 0.56 0.7 EU/KG 7032 J035 1 

18604 Pajisje/perdorur 400 0.29 0.7 EU/KG 9585 J024 1 

103034 Pajisje/perdorur 1900 0.60 0.7 EU/KG 2344 J115   

113963 Pajisje/perdorur 1235 0.24 0.7 EU/KG 31752 J114   

2948 Pajisje/perdorur 1000 0.41 0.7 EU/KG 9992 J033   

87609 Pajisje/perodorur 234 0.17 0.7 EU/KG 8048 J136   

95626 Pajisje/perodorur 1700 0.47 0.7 EU/KG 11338 J045   

108561 Pajisje/perodorur 3600 0.62 0.7 EU/KG 3038 J088   

 Totali    2,581,314   

Aneks nr. 3.36 
DAV Artikull Pesha Spesor M2 Vlera/njesie qe duhet te rivleresohet sipas cmimit Euro/m2 Detyrim   Koef kuq 

129742 Pan/Sanduic/perdorur 3930 60mm 639 5.4 28935   1.906   

54617 Pan/Sanduic/perdorur 8900 60mm 1120 5.4 24582   2.167   

44423 Pan/Sanduic/perdorur 9600 60mm 966 5.4 21194   2.094 1 

69921 Pan/Sanduic/perdorur 8950 60mm 966 5.4 18396   2.107   

113543 Pan/Sanduic/perdorur 7120 60mm 770 5.4 17824   2.071   

125712 Pan/Sanduic/perdorur 8020 60mm 830 5.4 15456   2   

97297 Pan/Sanduic/perdorur 6385 60mm 500 5.4 11177   1.862   

93209 Pan/Sanduic/perdorur 8080 60mm 500 5.4 11104   1.706   

50428 Pan/Sanduic/perdorur 8950 60mm 500 5.4 10987   1.857   

57936 Pan/Sanduic/perdorur 7710 60mm 1004 5.4 9739   1.676   

118184 Pan/Sanduic/perdorur 9240 60mm 816 5.4 8110   2.158   

94156 Pan/Sanduic/perdorur 4020 60mm 300 5.4 6974   2.024   

155578 Pan/Sanduic/perdorur 7940 60mm 840 5.4 4686   2.394   

46883 Pan/Sanduic/perdorur 1800 100mm 82 6.6 2408   1.335   

37549 Pan/Sanduic/perdorur 8970 100mm 700 6.6 24610   2 1 

149587 Pan/Sanduic/perdorur 1555 100mm 136 6.6 7503   3.52   

25396 Pan/Sanduic/perdorur 2850 100mm 170 6.6 2373   1   

 Totali     226.057     

Aneks nr. 3.37 
DAV Kap Malli Pesha VL/EU/Kg Cmim/altern Detyrim Koef Prefe AGJ 

157381 73 Arikuj metalik/perdor 2030 0.49 0.70 10632 1   J004 

56371 73 Artikuj metalik/perdor 13800 0.59 0.70 35602 1   J032 

56389 73 Artikuj metalik/perdor 13800 0.59 0.70 35602 1   J032 

3467 73 artikull metalik/perdor 5500 0.18 0.70 131862 1   D039 

13043 73 Barriere metalike/perdor 14300 0.11 0.70 207464 1   J042 

150563 73 Bullona/vida/perd 600 0.34 0.70 10108 1   J030 

5523 73 Dado/rondele/vida perd 556.62 0.17 0.70 7180 1 MTLTR J005 

17089 73 Dep/perdour 11100 0.40 0.78 114595 1.2   J094 

127436 73 Dep/perdour 12270 0.51 0.78 89301 1.5   J010 

90508 73 Dep/perdour 12990 0.52 0.78 82845 1.8 MSABE J010 

90423 73 Dep/perdour 12890 0.52 0.78 82209 1.9 MSABE J010 

92999 73 Dep/perdour 12250 0.52 0.78 78217 2.1 MSABE J010 

129702 73 Dep/perdour 10000 0.51 0.78 72732 4.7   J010 

127398 73 Dep/perdour 9875 0.51 0.78 71827 1.3   J010 

66646 73 Dep/perdour 9110 0.50 0.78 69718 1.4   J094 

131088 73 Dep/perdour 6180 0.51 0.78 45004 1.1   J010 

125812 73 Dep/perdour 10200 0.69 0.78 24575 4.9   J114 

46557 73 Dep/perdour 1850 0.50 0.78 23977 1.8   J033 

135288 73 Dep/perdour 1507 0.50 0.78 19614 1.9   J021 

40971 73 Dep/perdour 4130 0.65 0.78 14563 3.6   J114 

42935 73 Dep/perdour 400 0.65 0.78 2395 1   J021 

64538 73 Dep/perdour 400 0.65 0.78 2392 1   J021 

1349 73 Depozit gazi/perd 8980 0.46 0.78 79293 1.5   J023 

127212 73 Depozit gazi/perd 12480 0.73 0.78 15318 1 MSABE J003 

40685 73 depozit metalike/perdor 8300 0.56 0.78 84316 1   J032 

20271 73 Depozite/metalik/perdor 5140 0.59 0.78 24261 1 MSABE J023 

33600 73 Grila hekuri/perdor 2920 0.07 0.70 44771 1   J126 

60455 73 Kazan metalik/perdor 409.5 0.05 0.70 6508 1 MTLXK J079 

48242 73 Kazan metalik/perdor 409.5 0.09 0.70 6138 1 MTLXK J079 

39872 73 Kazan metalik/perdor 292.5 0.09 0.70 4387 1 MTLXK J079 

44584 73 Kazan te perdorur 14245 0.23 0.70 311414 1   J114 

35962 73 Kazan te perdorur 9100 0.17 0.70 225394 1   J114 
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60076 73 Kazan te perdorur 7430 0.16 0.70 184657 1   J114 

11133 73 Kazan te perdorur 5750 0.68 0.70 4766 1   J114 

33762 73 Konstruksi/ metalik/perdor 6370 0.61 0.70 27261 1   J126 

129811 73 Konstruksi/ metalik/perdor 4850 0.49 0.70 24379 3.4   J035 

153030 73 Konstruksi/ metalik/perdor 2060 0.24 0.70 23164 1   J100 

117446 73 Konstruksi/ metalik/perdor 4000 0.50 0.70 19961 1.7   J097 

62998 73 Konstrusione/perdorur 12800 0.50 0.70 62213 5.7   J115 

62957 73 Konstrusione/perdorur 12000 0.50 0.70 58363 4.6   J115 

56784 73 Kontenier metalik/perdor 5000 0.18 0.70 120478 1   J032 

56389 73 Kontenier metalik/perdor 2600 0.35 0.70 42593 1   J032 

56371 73 Kontenier metalik/perdor 2600 0.35 0.70 42593 1   J032 

56382 73 Kontenier metalik/perdor 1500 0.11 0.70 40997 1   J032 

56077 73 Kontenitor metalik/perdor 5000 0.18 0.70 120478 1   J032 

56094 73 Kontenitor metalik/perdor 5000 0.18 0.70 120478 1   J032 

56083 73 Kontenitor metalik/perdor 5000 0.18 0.70 120477 1   J032 

151469 73 Mbulese metalike/perdor 4000 0.49 0.70 20854 1 MSABE J018 

52330 73 pajisje /perdorur/metalike 1200 0.50 0.70 5834 2.4   J038 

154610 73 Pajisje metalike/perdor 20320 0.29 0.70 202831 2.0   J033 

155358 73 Pajisje metalike/perdor 21740 0.38 0.70 169340 2.0   J033 

2948 73 Pajisje metalike/perdor 15982 0.29 0.70 158050 1.3   J033 

2951 73 Pajisje metalike/perdor 5600 0.29 0.70 55403 1   J033 

56419 73 Pajisje metalike/perdorur 14000 0.45 0.70 162001 1   J032 

56378 73 Pajisje metalike/perdorur 7100 0.08 0.70 107442 1   J032 

56371 73 Pajisje metalike/perdorur 2000 0.20 0.70 46316 1   J032 

56382 73 Pajisje metalike/perdorur 6200 0.52 0.70 26866 1   J032 

56420 73 Pajisje metalike/perdorur 2600 0.64 0.70 7223 1   J032 

56433 73 Pajisje metalike/perdorur 2600 0.64 0.70 7223 1   J032 

73163 73 pajisje/perdorur/metalike 2200 0.27 0.70 22935 1.3   J018 

68734 73 pajisje/perdorur/metalike 800 0.25 0.70 16686 1   J004 

17487 73 Profile/perdorura 3870 0.35 0.70 33444 3.8   J031 

80185 73 Profile/perdorura 2000 0.50 0.70 9823 1.7   J019 

158639 73 raft metalik/perdor 17000 0.58 0.70 49951 1   J115 

104540 73 rafte metalik 300 0.20 0.70 3673 1 MSABE J131 

10337 73 rafte metalik/perdor 5720 0.18 0.70 137137 1   D039 

32053 73 rafte metalik/perdor 3580 0.28 0.70 69565 1   J076 

150615 73 Rafte perdorur 12700 0.39 0.70 183752 1   J003 

150613 73 Rafte perdorur 10000 0.49 0.70 96131 1   J003 

121400 73 Rafte perdorur 9500 0.50 0.70 47333 1.5   J009 

119753 73 Rafte perdorur 6590 0.45 0.70 40226 1   J003 

28615 73 Shtresa metalike/perdorur 24124 0.49 0.70 124976 3.9   J094 

55622 73 Skela metalike/perd 3800 0.49 0.70 19430 2.1   J003 

54687 73 Skela perdorura 1200 0.40 0.70 8768 4.3   J115 

149621 73 Skela perdorura 1000 0.49 0.70 5060 1   J115 

82068 73 Skela te perdorura 17850 0.50 0.70 87668 1.6   J019 

71809 73 Skela te perdorura 12405 0.50 0.70 60438 2.1   J023 

68944 73 Skela te perdorura 19511 0.58 0.70 55989 1   J092 

88597 73 Skela te perdorura 6415 0.40 0.70 47133 2.3   J082 

69004 73 Skela te perdorura 14502 0.58 0.70 41671 1   J092 

71802 73 Skela te perdorura 7565 0.50 0.70 36892 1.9   J023 

5778 73 Skela te perdorura 3060 0.50 0.70 14738 1.9   J115 

121814 73 Skela te perdorura 1200 0.40 0.70 8923 1   J035 

10060 73 Skela te perdorura 1700 0.50 0.70 8191 1.5   J082 

22416 73 Skela te perdorura 1000 0.39 0.70 7642 1.1   J038 

30318 73 Skela te perdorura 1460 0.50 0.70 7036 1.2   J082 

4203 73 Skela te perdorura 1400 0.50 0.70 6740 1.3   J115 

96585 73 Skela te perdorura 1000 0.50 0.70 4999 1   J115 

149216 73 Skela/metalike/perdor 18000 0.49 0.70 91132 2.2   J019 

55005 73 Skela/metalike/perdor 2000 0.46 0.70 11791 1   D077 

28847 73 Skele metalike/perdor 800 0.50 0.70 3851 1   J035 

114867 73 Skele metalike/perdor 500 0.40 0.70 3702 1   J100 

  Totali    6,570,871 leke    

Aneks nr. 3.38 
Viti DAV HS4 Malli Vl/Stat Detyrim/TVSHJE Proc/ komb Agjensi 

2021 16661 8903 Gomone/jahte/mbi 20 vite 49444 9889 JHT J082 

2021 145997 8903 Gomone/jahte/mbi 20 vite 257964 51593 JHT J115 

2021 29053 8903 Gomone/jahte/mbi 20 vite 405333 81067 JHT J115 

2021 18479 8903 Gomone/jahte/mbi20 vite 596014 119203 JHT J115 

2021 101940 8903 Gomone/jahte/mbi 20 vite 554110 110822 JHT J115 

2021 82931 8903 Gomone/jahte/mbi 20 vite 203310 40662 JHT J088 

2021 118389 8903 Gomone/jahte/mbi 20 vite 214249 42850 JHT J111 

2021 67332 8903 Gomone/jahte/mbi 20 vite 195632 39127 JHT J115 

      Totali   495,212     

Aneks nr. 3.39 

DAV Artikull Pesha Deklaruar/lek/kg 

Vlera e amortizuar prej 40% te çmimit 

prej 180 lek/kg sipas shkreses qe rregullon vlersimin 

sipas Indikatoreve Shtese 

Detyrim Koef 

22902 Mobilje te perdorur 2780 91 120 16242 1 

62970 Mobilje te perdorur 1600 90 120 9596 1.65 

136729 Mobilje te perdorur 1200 90 120 7205 1.465 

92116 Mobilje te perdorur 2100 90 120 12580 1 

64574 Mobilje te perdorur 1800 90 120 10800 2.442 

29589 Mobilje te perdorur 2000 108 120 4715 1 

6991 Mobilje te perdorur 1410 90 120 8457 1.52 

21641 Mobilje te perdorur 2700 90 120 16229 1.18 

126266 Mobilje te perdorur 1500 90 120 8993 1 

128740 Mobilje te perdorur 1000 61 120 11771 1 
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153965 Mobilje te perdorur 1555 90 120 9335 1.255 

122677 Mobilje te perdorur 1600 90 120 9595 1 

27572 Mobilje te perdorur 1650 90 120 9908 1.498 

46862 Mobilje te perdorur 2050 90 120 12290 1.918 

25942 Mobilje te perdorur 1950 90 120 11686 2.39 

128907 Mobilje te perdorur 2106 90 120 12636 2.898 

154012 Mobilje te perdorur 1945 81 120 15051 3.371 

60063 Mobilje te perdorur 2450 90 120 14706 5.473 

148804 Mobilje te perdorur 1450 90 120 8697 2.043 

103034 Mobilje te perdorur 1000 90 120 6073 1 

89260 Mobilje te perdorur 1790 90 120 10743 12.25 

141025 Mobilje te perdorur 1000 90 120 6002 3.129 

3183 Mobilje te perdorur 1555 93 120 8338 1 

132169 Mobilje te perdorur 1180 34 120 20315 1 

125768 Mobilje te perdorur 4660 90 120 27949 1.679 

30950 Mobilje te perdorur 4050 90 120 24323 1.234 

145415 Mobilje te perdorur 1960 108 120 4548 1.74 

66344 Mobilje te perdorur 1450 90 120 8714 3 

104247 Mobilje te perdorur 3520 90 120 21109 1.963 

113963 Mobilje te perdorur 1850 33 120 32033 1 

1349 Mobilje te perdorur 16530 90 120 99162 1.694 

1347 Mobilje te perdorur 14700 90 120 88265 1.506 

2193 Mobilje te perdorur 21300 90 120 127842 2.592 

155361 Mobilje te perdorur 1000 90 120 5956 1 

66074 Mobilje te perdorur 1510 90 120 9062 3.506 

82734 Mobilje te perdorur 1500 90 120 9005 2.392 

140714 Mobilje te perdorur 3460 84 120 24593 3.504 

16279 Mobilje te perdorur 2080 71 120 20500 1.763 

118621 Mobilje te perdorur 1100 87 120 7187 1 

41814 Mobilje te perdorur 1150 50 120 16072 1 

125874 Mobilje te perdorur 1500 91 120 8803 1 

87803 Mobilje te perdorur 1780 90 120 10677 4.142 

11892 Mobilje te perdorur 3350 90 120 20090 3.237 

87803 Mobilje te perdorur 2700 90 120 16200 2.094 

96501 Mobilje te perdorur 2400 90 120 14397 3.167 

87744 Mobilje te perdorur 2000 90 120 12014 1.074 

87803 Mobilje te perdorur 1920 90 120 11522 3.071 

60025 Mobilje te perdorur 1900 93 120 10365 1.362 

45919 Mobilje te perdorur 3000 99 120 12876 2.667 

29522 Mobilje te perdorur 2520 95 120 12749 4.056 

118720 Mobilje te perdorur 2193 93 120 11949 1 

53792 Mobilje te perdorur 4533.5 90 120 27199 18.796 

135413 Mobilje te perdorur 3200 90 120 19197 2.796 

76069 Mobilje te perdorur 2880 90 120 17274 3.792 

108876 Mobilje te perdorur 4672 90 120 28041 2 

38449 Mobilje te reja 1080 90 180 19458 1.024 

8660 Mobilje te reja 1810 90 180 32580 1.766 

130575 Mobilje te reja 1250 90 180 22503 1.361 

18604 Mobilje te reja 7260 69 180 160538 1 

96585 Mobilje te reja 1000 90 180 18003 8.209 

158183 Mobilje te reja 1200 92 180 21238 1 

130387 Mobilje te reja 1500 48 180 39544 1 

140698 Mobilje te reja 1000 90 180 17995 1.9 

34521 Mobilje te reja 2871 97 180 47765 1 

97863 Mobilje te reja 1259 73 180 26876 1 

6702 Mobilje te reja 3890 90 180 70024 3.26 

22880 Mobilje te reja 3890 90 180 70041 2.933 

97322 Mobilje te reja 15690 128 180 162345 1 

1366 Mobilje te reja 16020 100 180 254839 1 

108716 Mobilje te reja 16700 101 180 264138 1 

129781 Mobilje te reja 3140 90 180 56520 7.403 

147697 Mobilje te reja 3250 90 180 58492 3.108 

116889 Mobilje te reja 3900 90 180 70217 1.874 

3130 Mobilje te reja 5110 90 180 91982 4.014 

126230 Mobilje te reja 3460 90 180 62279 11.008 

155860 Mobilje te reja 2530 90 180 45554 2.313 

 Totali    2,634,567  

Aneks nr. 3.40 
DAV malli Pesha VL/EU/Fob Cmim/altern Detyrim Koef 

1019 Panolina/rifuxh 7110 0.90 1.5 eu/kg 104096 1 

1019 Panolina/rifuxh 6175 0.82 1.5 eu/kg 102456 1 

16637 pelena/femije 558 1.98 3 eu/kg 13843 1 

57600 pelena/femije 879 2.36 3 eu/kg 13753 1 

150576 pelena femije 450 2.72 3 eu/kg 3121   

35437 Panolino/femije 6869 2.44 3 eu/kg 94577 1.011 

4936 Panolino/femije 4420 2.24 3 eu/kg 81763   

152093 Panolino/femije 8138 2.62 3 eu/kg 76295 1 

20511 Panolino/femije 4602 2.63 3 eu/kg 42054 1 

1057 Panolino/femije 1989 2.43 3 eu/kg 27535 1.066 

103381 pelen /rritur 797 2.01 3 eu/kg 19286 1 

96014 pelena/femije 931 2.99 3 eu/kg   1.131 

96053 pelena/femije 1237 2.99 3 eu/kg   1.301 

 totali    578779  

Aneks nr. 3.41 
DAV Kreu malli Pesha Vlera/fob Cmim/aplik Detyrim Koeficient 

21576 9607 Zinxhire 2939 3.4 7 USD/kg 414116 1 

69316 9607 Zinxhire 345 6.8 7 EU/Kg   1 

22054 9607 Zinxhire 820 7.1 7 EU/Kg   1.02 

97364 9607 Zinxhire 265 7.5 7 EU/Kg   1 
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90853 9607 Zinxhire 105 7.6 7 EU/Kg   1 

120659 9607 Zinxhire 620 7.6 7 EU/Kg   1 

107241 9607 Zinxhire 310 8.4 7 EU/Kg   1 

15569 9607 Zinxhire 180 7.0 7 USD/kg   3.614 

21576 9607 Zinxhire 1036.4 8.6 7 EU/Kg   1 

 Totali     414116   

Aneks nr. 3.42 
DAV Malli Pesha Deklar/EU/Kg Cmim/Ref EU/Kg Detyrim Koef Jeshil 

91335 K/kartoni te stampuara 8220 0.43 0.9 94465 1 1 

47665 K/kartoni te stampuara 9392 0.47 0.9 99047 1 1 

65992 K/kartoni te stampuara 8286 0.47 0.9 87071 1 1 

62304 K/kartoni te stampuara 8800 0.50 0.9 85862 1.204 1 

96849 K/kartoni te stampuara 9960 0.55 0.9 85356 1.532 1 

111919 K/kartoni te stampuara 7860 0.55 0.9 67055 1.214 1 

71049 K/kartoni te stampuara 5119 0.57 0.9 40616 1 1 

113451 K/kartoni te stampuara 7082 0.59 0.9 53228   1 

43362 K/kartoni te stampuara 15817 0.61 0.9 112992 1 1 

53309 K/kartoni te stampuara 17153 0.78 0.9 51672 1 1 

78418 K/kartoni te stampuara 10028 0.71 0.9 46490 1 1 

32424 K/kartoni te stampuara 16777 0.81 0.9 38287 1 1 

72964 K/kartoni te stampuara 9235 0.70 0.9 45067 1 1 

77520 K/kartoni te stampuara 8046 0.71 0.9 37301 1 1 

37505 K/kartoni te stampuara 16873 0.81 0.9 36743 1 1 

57274 K/kartoni te stampuara 17202 0.82 0.9 35180 1 1 

73616 K/kartoni te stampuara 8403 0.71 0.9 38956 1 1 

62292 K/kartoni te stampuara 17407 0.82 0.9 33665 1 1 

43367 K/kartoni te stampuara 17422 0.82 0.9 33555 1 1 

52535 K/kartoni te stampuara 16471 0.84 0.9 24397 1 1 

43328 K/kartoni te stampuara 16513 0.84 0.9 24091 1 1 

54516 K/kartoni te stampuara 16569 0.84 0.9 23695 1 1 

34621 K/kartoni te stampuara 16916 0.85 0.9 21136 1 1 

53311 K/kartoni te stampuara 16216 0.87 0.9 10145 1 1 

60609 K/kartoni te stampuara 16400 0.88 0.9 8784 1 1 

 Totali    1234856   

Aneks nr. 3.43 
V/Eksp DAV MALI PESHA VL/USD/Fob Bursa/Celikut Cmim/Prod/gatshem  Detyrim Kuq 

Europa 14629 art/metalik 1430 0.84 0.781 1.19 21549 1 

Kina 11996 art/metalik 1824 1.4 1.172 1.78 30203   

Kina 29229 art/metalik 7087 1.18 0.996 1.51 102732   

Kina 5344 art/metalik 23562 0.93 0.812 1.23 311193   

Kina 27874 art/metalik 3455 0.66 1.06 1.61 142666 1 

Kina 17067 art/metalik 8181 1.24 1.05 1.60 126432 1 

Kina 4030 art/metalik 18268 0.89 0.785 1.19 240448   

Kina 4032 art/metalik 11000 0.89 0.785 1.19 144785   

Kina 14334 art/metalik 19200 1.24 1.05 1.60 296724   

Kina 16733 art/metalik 2558 1.29 1.05 1.60 33980   

Kina 22235 art/metalik 4578 1.26 1.08 1.64 75838   

Kina 22550 art/metalik 6448 1.27 1.08 1.64 104017   

Kina 23463 art/metalik 4745 1.32 1.128 1.71 81274   

Kina 23458 art/metalik 3099 1.32 1.128 1.71 53081   

Kina 27178 art/metalik 15186 1.06 1.038 1.58 341329   

Kina 27874 art/metalik 11068 1.03 1.06 1.61 279252 1 

Kina 7221 art/metalik 11388 0.97 0.846 1.29 156180   

Kina 16462 art/metalik 13547 1.26 1.05 1.60 197599   

Kina 16461 art/metalik 11824 1.26 1.05 1.60 172467   

Kina 23773 art/metalik 13024 0.96 1.128 1.71 426619   

Kina 23777 art/metalik 15071 1.16 1.128 1.71 362821 1 

Kina 27011 art/metalik 6830 1.18 1.038 1.58 117935   

Kina 72223 art/metalik 4740 0.85 1.05 1.60 153504   

Europa 114690 art/metalik 10393 1.02 0.932 1.42 178953   

Kina 20812 art/metalik 2300 1.15 1.08 1.64 49084 1 

Kina 12260 art/metalik 14466 0.96 1.172 1.78 515853   

Kina 27853 art/metalik 1134.6 0.87 1.06 1.61 36507   

Europa 16973 art/metalik 110 0.97 1.05 1.60 2989   

Europa 36608 art/metalik 634 0.71 0.709 1.08 10120 1 

Europa 63505 art/metalik 1860 1.05 0.822 1.25 16104   

Europa 89944 art/metalik 2952 1.05 0.91 1.38 42700   

Europa 118720 art/metalik 4912.5 0.6 1.128 1.71 237688 1 

Europa 9546 art/metalik 2046.4 0.5 0.782 1.19 61176   

Europa 149072 Tuba celiku 6360 0.6 1.06 1.61 146941   

Europa 5671 Tuba celiku 14880 0.58 0.785 1.19 208475   

Europa 8800 Tuba celiku 22012 0.59 0.813 1.24 324772   

Europa 4310 Tuba celiku  15500 0.71 0.785 1.19 171122 1 

Europa 36608 Tuba celiku  7678 0.69 0.708 1.08 67743 1 

Europa 67480 Tuba celiku  13969 0.82 1.172 1.78 306857   

Europa 87533 Tuba celiku  29186 0.69 0.91 1.38 462255   

Europa 125737 Tuba celiku  9524 0.8 0.808 1.23 93169   

Europa 2735 Tuba celiku  24365 0.6 0.694 1.05 253228   

    Totali          
 

7,156,836 leke 
  

Aneks nr. 3.44 

Bursa/Bitum USD/toni viti 2021 Tekstil/Poliester viti 2021 Fibra Xhami viti 2021 

415-515 USD/Toni 

Mbetje 700-800 USD /Toni 

Pelhure Poliester 2000-4500 Usd /Toni 1500-3000 USD/Toni 

Aneks nr. 3.45 
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DAV Malli Pesha Vlera/kg/USD 

Bursa Bitum viti 2021 

Detyrime Lende e pare e perdorur ne produkt me cmimin me te ulet 

Kosto/prod/perfundim/lenda e pare /cmimi me i ulet 

12074 Memb/Bituminose 21900 0.21 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 89208 

29412 Memb/Bituminose 25920 0.29 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 66969 

27549 Memb/Bituminose 25920 0.29 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 65891 

71762 Memb/Bituminose 3780 0.13 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 21989 

51861 Memb/Bituminose 22035 0.13 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 127673 

52497 Memb/Bituminose 12085 0.13 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 69748 

21508 Memb/Bituminose 14098 0.13 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 80416 

44844 Memb/Bituminose 16750 0.14 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 93051 

79688 Memb/Bituminose 23915 0.14 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 132739 

122358 Memb/Bituminose 18420 0.14 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 101191 

73899 Memb/Bituminose 14190 0.14 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 77689 

129607 Memb/Bituminose 24180 0.14 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 132209 

126701 Memb/Bituminose 21140 0.15 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 115069 

95228 Memb/Bituminose 23180 0.15 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 125103 

29735 Memb/Bituminose 23170 0.15 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 124193 

4195 Memb/Bituminose 14480 0.15 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 77446 

116469 Memb/Bituminose 21000 0.15 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 111782 

139520 Memb/Bituminose 17060 0.15 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 90648 

132776 Memb/Bituminose 21745 0.15 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 115374 

25206 Memb/Bituminose 22290 0.15 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 118249 

106901 Memb/Bituminose 17825 0.15 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 94551 

67306 Memb/Bituminose 16395 0.15 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 86434 

88411 Memb/Bituminose 17060 0.15 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 89744 

128532 Memb/Bituminose 23185 0.15 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 121666 

80687 Memb/Bituminose 19630 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 102810 

45756 Memb/Bituminose 19640 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 102645 

103386 Memb/Bituminose 19490 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 101832 

143062 Memb/Bituminose 23535 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 122847 

73460 Memb/Bituminose 24520 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 127818 

60457 Memb/Bituminose 19550 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 101874 

136164 Memb/Bituminose 18245 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 94989 

108444 Memb/Bituminose 22345 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 116297 

105723 Memb/Bituminose 18140 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 94287 

113545 Memb/Bituminose 20135 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 104509 

27288 Memb/Bituminose 19480 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 101041 

80864 Memb/Bituminose 23305 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 120285 

51840 Memb/Bituminose 22595 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 116446 

115621 Memb/Bituminose 26160 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 134676 

43396 Memb/Bituminose 15160 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 77965 

16657 Memb/Bituminose 18370 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 94412 

91969 Memb/Bituminose 20370 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 104638 

16664 Memb/Bituminose 18290 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 93739 

30193 Memb/Bituminose 20235 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 103697 

65282 Memb/Bituminose 17130 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 87718 

13049 Memb/Bituminose 6730 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 34450 

119617 Memb/Bituminose 17700 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 90541 

12633 Memb/Bituminose 21265 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 108701 

112189 Memb/Bituminose 13465 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 68810 

87227 Memb/Bituminose 23515 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 120097 

138889 Memb/Bituminose 17320 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 88433 

129732 Memb/Bituminose 19480 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 99462 

135054 Memb/Bituminose 12580 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 64222 

78534 Memb/Bituminose 18795 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 95936 

33802 Memb/Bituminose 19650 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 100255 

35510 Memb/Bituminose 21500 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 109658 

27271 Memb/Bituminose 23120 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 117620 

96907 Memb/Bituminose 24250 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 123192 

58245 Memb/Bituminose 22765 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 115576 

145296 Memb/Bituminose 25860 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 131152 

6008 Memb/Bituminose 17830 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 90352 

5765 Memb/Bituminose 15920 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 80446 

84704 Memb/Bituminose 12000 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 60623 

85194 Memb/Bituminose 20430 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 103077 

16207 Memb/Bituminose 6800 0.16 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 34301 

53663 Memb/Bituminose 21425 0.17 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 108023 

96661 Memb/Bituminose 24215 0.17 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 122073 

65131 Memb/Bituminose 20400 0.17 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 102721 

25334 Memb/Bituminose 19440 0.17 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 97886 

146294 Memb/Bituminose 24980 0.17 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 125463 

55449 Memb/Bituminose 19715 0.17 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 98982 

28165 Memb/Bituminose 21690 0.17 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 108794 

105700 Memb/Bituminose 18585 0.17 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 93175 

100777 Memb/Bituminose 11600 0.17 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 58030 

49408 Memb/Bituminose 18910 0.17 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 94301 

156395 Memb/Bituminose 10570 0.17 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 52702 

39533 Memb/Bituminose 17325 0.17 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 86304 

58740 Memb/Bituminose 17450 0.17 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 86666 

71375 Memb/Bituminose 13245 0.17 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 65580 

37298 Memb/Bituminose 5685 0.17 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 28114 

135093 Memb/Bituminose 10530 0.17 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 51873 

37307 Memb/Bituminose 18385 0.17 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 90110 

112392 Memb/Bituminose 8340 0.17 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 40762 

24527 Memb/Bituminose 18390 0.17 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 89660 
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40120 Memb/Bituminose 17200 0.17 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 83844 

93543 Memb/Bituminose 23075 0.17 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 112002 

68449 Memb/Bituminose 15180 0.18 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 72789 

118171 Memb/Bituminose 21760 0.18 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 103846 

107853 Memb/Bituminose 26320 0.18 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 124899 

141556 Memb/Bituminose 18085 0.18 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 85795 

107852 Memb/Bituminose 25440 0.18 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 120580 

1604 Memb/Bituminose 20280 0.18 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 96079 

551 Memb/Bituminose 20600 0.18 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 97532 

2556 Memb/Bituminose 12450 0.18 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 58545 

68533 Memb/Bituminose 11535 0.18 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 53894 

68449 Memb/Bituminose 7560 0.18 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 35120 

5149 Memb/Bituminose 22680 0.19 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 105035 

125237 Memb/Bituminose 22820 0.19 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 105200 

57549 Memb/Bituminose 14610 0.19 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 67122 

14952 Memb/Bituminose 20200 0.19 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 92364 

106872 Memb/Bituminose 20540 0.19 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 93789 

23573 Memb/Bituminose 23000 0.19 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 104839 

132146 Memb/Bituminose 23100 0.19 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 103771 

112220 Memb/Bituminose 17000 0.19 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 76290 

9070 Memb/Bituminose 22420 0.19 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 100006 

553 Memb/Bituminose 20600 0.19 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 91644 

153439 Memb/Bituminose 22600 0.2 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 100045 

14511 Memb/Bituminose 21980 0.2 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 96386 

135399 Memb/Bituminose 23280 0.2 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 101740 

3155 Memb/Bituminose 23200 0.2 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 101149 

14524 Memb/Bituminose 21840 0.2 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 95209 

19029 Memb/Bituminose 20280 0.2 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 88023 

14516 Memb/Bituminose 21700 0.2 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 94031 

108834 Memb/Bituminose 25740 0.2 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 111374 

14523 Memb/Bituminose 21640 0.2 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 93527 

42833 Memb/Bituminose 17553 0.2 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 75792 

114644 Memb/Bituminose 21080 0.2 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 90855 

14525 Memb/Bituminose 21420 0.2 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 91677 

37298 Memb/Bituminose 9560 0.2 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 40889 

145656 Memb/Bituminose 22000 0.2 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 94028 

118275 Memb/Bituminose 23810 0.2 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 101762 

122329 Memb/Bituminose 14840 0.2 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 63115 

9069 Memb/Bituminose 21260 0.2 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 90252 

138482 Memb/Bituminose 21120 0.2 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 89523 

10303 Memb/Bituminose 15640 0.2 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 66260 

1527 Memb/Bituminose 22580 0.21 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 94968 

18352 Memb/Bituminose 20940 0.21 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 87844 

128 Memb/Bituminose 24000 0.21 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 100389 

121869 Memb/Bituminose 24200 0.21 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 100775 

92512 Memb/Bituminose 24400 0.21 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 101564 

11465 Memb/Bituminose 22580 0.21 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 93916 

110122 Memb/Bituminose 24780 0.21 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 102972 

122897 Memb/Bituminose 21335 0.21 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 88652 

109573 Memb/Bituminose 24900 0.21 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 103292 

94970 Memb/Bituminose 24600 0.21 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 101322 

141974 Memb/Bituminose 25140 0.21 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 103436 

152244 Memb/Bituminose 20940 0.21 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 86129 

6159 Memb/Bituminose 21560 0.21 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 88057 

149485 Memb/Bituminose 7260 0.21 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 29476 

6155 Memb/Bituminose 22000 0.21 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 89315 

134990 Memb/Bituminose 23000 0.21 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 93236 

58209 Memb/Bituminose 18900 0.21 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 76418 

139638 Memb/Bituminose 9720 0.21 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 39288 

149485 Memb/Bituminose 12420 0.21 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 50053 

54303 Memb/Bituminose 17540 0.22 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 70206 

11607 Memb/Bituminose 22540 0.22 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 89991 

155864 Memb/Bituminose 23740 0.22 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 94714 

150565 Memb/Bituminose 18480 0.22 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 73027 

132098 Memb/Bituminose 23760 0.22 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 93388 

88656 Memb/Bituminose 25540 0.22 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 100178 

145642 Memb/Bituminose 23520 0.22 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 92112 

16353 Memb/Bituminose 20460 0.22 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 79604 

12075 Memb/Bituminose 21600 0.22 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 83865 

7971 Memb/Bituminose 21220 0.22 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 82367 

8548 Memb/Bituminose 22060 0.22 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 85469 

31353 Memb/Bituminose 20735 0.22 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 80329 

21855 Memb/Bituminose 23580 0.22 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 90771 

7974 Memb/Bituminose 22280 0.22 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 85710 

119010 Memb/Bituminose 22600 0.22 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 86598 

27120 Memb/Bituminose 20620 0.22 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 79009 

6154 Memb/Bituminose 23180 0.22 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 88702 

16666 Memb/Bituminose 22960 0.23 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 87647 

3164 Memb/Bituminose 21540 0.23 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 82185 

136043 Memb/Bituminose 23615 0.23 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 89901 

14295 Memb/Bituminose 21100 0.23 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 80110 

18986 Memb/Bituminose 19640 0.23 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 74216 

100412 Memb/Bituminose 22900 0.23 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 86151 

13207 Memb/Bituminose 14900 0.23 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 55328 

103428 Memb/Bituminose 20460 0.23 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 75972 

85502 Memb/Bituminose 23880 0.23 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 88612 
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8547 Memb/Bituminose 22520 0.23 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 83375 

19250 Memb/Bituminose 22940 0.23 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 84086 

7789 Memb/Bituminose 21800 0.23 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 79747 

155881 Memb/Bituminose 22460 0.24 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 81019 

7965 Memb/Bituminose 22680 0.24 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 81603 

128613 Memb/Bituminose 23320 0.24 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 83567 

95687 Memb/Bituminose 23391 0.24 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 83245 

6157 Memb/Bituminose 22120 0.24 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 77584 

40065 Memb/Bituminose 20040 0.24 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 70229 

112201 Memb/Bituminose 23500 0.25 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 79803 

21857 Memb/Bituminose 21660 0.25 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 73501 

125591 Memb/Bituminose 25480 0.25 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 85473 

119037 Memb/Bituminose 21880 0.25 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 73226 

117021 Memb/Bituminose 24355 0.25 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 81334 

133256 Memb/Bituminose 24550 0.25 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 81972 

41693 Memb/Bituminose 20820 0.25 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 68406 

76972 Memb/Bituminose 25080 0.25 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 81360 

23950 Memb/Bituminose 19965 0.26 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 63828 

54960 Memb/Bituminose 13625 0.26 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 42812 

122342 Memb/Bituminose 24360 0.27 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 69421 

71762 Memb/Bituminose 20460 0.27 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 57403 

119678 Memb/Bituminose 24180 0.28 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 66801 

132736 Memb/Bituminose 25840 0.28 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 71183 

5782 Memb/Bituminose 20840 0.28 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 57337 

84091 Memb/Bituminose 18515 0.28 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 49604 

29413 Memb/Bituminose 25920 0.29 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 66969 

27548 Memb/Bituminose 25920 0.29 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 65891 

28213 Memb/Bituminose 27740 0.29 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 70019 

62120 Memb/Bituminose 23750 0.29 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 59714 

25290 Memb/Bituminose 27740 0.29 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 69548 

5780 Memb/Bituminose 20130 0.29 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 49922 

146277 Memb/Bituminose 24100 0.29 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 59206 

103910 Memb/Bituminose 18080 0.29 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 44026 

116931 Memb/Bituminose 25720 0.29 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 62192 

142764 Memb/Bituminose 24800 0.3 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 58818 

129627 Memb/Bituminose 20101 0.3 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 46967 

28114 Memb/Bituminose 18600 0.3 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 43404 

28115 Memb/Bituminose 21000 0.31 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 44048 

112363 Memb/Bituminose 26020 0.31 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 54350 

43176 Memb/Bituminose 15240 0.31 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 30244 

115615 Memb/Bituminose 25575 0.32 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 50609 

7790 Memb/Bituminose 22400 0.32 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 44219 

115215 Memb/Bituminose 24800 0.32 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 47512 

120128 Memb/Bituminose 21640 0.32 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 40896 

108846 Memb/Bituminose 25220 0.32 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 47623 

120085 Memb/Bituminose 25075 0.32 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 46957 

74720 Memb/Bituminose 20485 0.32 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 38357 

108062 Memb/Bituminose 25135 0.32 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 46909 

112872 Memb/Bituminose 25135 0.32 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 46909 

120294 Memb/Bituminose 25600 0.32 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 47755 

4301 Memb/Bituminose 27880 0.32 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 51667 

7791 Memb/Bituminose 23200 0.32 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 42374 

127146 Memb/Bituminose 24220 0.32 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 43374 

74596 Memb/Bituminose 20205 0.32 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 36003 

113409 Memb/Bituminose 24775 0.33 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 43882 

128029 Memb/Bituminose 14595 0.33 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 25741 

112230 Memb/Bituminose 23310 0.33 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 40409 

4303 Memb/Bituminose 27180 0.33 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 45781 

4304 Memb/Bituminose 27020 0.33 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 44436 

4305 Memb/Bituminose 27020 0.33 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 44436 

14527 Memb/Bituminose 27880 0.33 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 45834 

9517 Memb/Bituminose 26720 0.33 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 42486 

25293 Memb/Bituminose 27460 0.33 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 43440 

16658 Memb/Bituminose 27510 0.34 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 42117 

9521 Memb/Bituminose 26460 0.34 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 40299 

4302 Memb/Bituminose 26540 0.34 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 40399 

125615 Memb/Bituminose 10260 0.34 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 15593 

28215 Memb/Bituminose 26960 0.34 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 39776 

28220 Memb/Bituminose 26960 0.34 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 39776 

146766 Memb/Bituminose 23860 0.34 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 34987 

28214 Memb/Bituminose 26880 0.34 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 39102 

14531 Memb/Bituminose 27100 0.34 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 39276 

14533 Memb/Bituminose 27060 0.34 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 38938 

14528 Memb/Bituminose 27040 0.34 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 38771 

25294 Memb/Bituminose 26800 0.34 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 37890 

28218 Memb/Bituminose 26720 0.34 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 37757 

16660 Memb/Bituminose 26920 0.34 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 37156 

25292 Memb/Bituminose 26660 0.34 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 36713 

14536 Memb/Bituminose 26800 0.34 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 36753 

28217 Memb/Bituminose 26500 0.35 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 35907 

16662 Memb/Bituminose 26520 0.35 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 33793 

16659 Memb/Bituminose 26400 0.35 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 32783 

109570 Memb/Bituminose 25100 0.35 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 30244 

130121 Memb/Bituminose 25000 0.35 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 30011 

114787 Memb/Bituminose 25140 0.35 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 30007 

25291 Memb/Bituminose 25960 0.35 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 30827 
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95571 Memb/Bituminose 26250 0.35 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 31107 

95588 Memb/Bituminose 26250 0.35 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 31107 

108847 Memb/Bituminose 25000 0.35 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 29403 

136058 Memb/Bituminose 25000 0.36 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 28083 

112935 Memb/Bituminose 24620 0.36 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 27542 

11630 Memb/Bituminose 25000 0.36 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 27482 

132754 Memb/Bituminose 24900 0.36 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 26665 

8605 Memb/Bituminose 17950 0.36 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 17995 

67253 Memb/Bituminose 23660 0.36 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 23214 

6771 Memb/Bituminose 25000 0.36 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 24113 

133306 Memb/Bituminose 15185 0.37 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 14280 

113426 Memb/Bituminose 25540 0.37 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 21153 

27121 Memb/Bituminose 25494 0.37 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 19893 

19959 Memb/Bituminose 25000 0.38 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 18474 

19961 Memb/Bituminose 25000 0.38 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 18474 

19962 Memb/Bituminose 25000 0.38 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 18474 

22437 Memb/Bituminose 25000 0.38 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 18238 

22439 Memb/Bituminose 25000 0.38 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 18238 

16627 Memb/Bituminose 25000 0.38 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 17105 

49449 Memb/Bituminose 13570 0.39 0.41 USD/kg cmim/vjetor/minimal 6992 

    Totali     20,267,318 

Aneks nr. 3.46 

DAV malli Pesha Vl/USD/KG 

Bursa Bitum viti 2021 

Detyrimi Lende e pare e perdorur ne produkt me cmimin me te ulet 

Kosto/prod/perfundim/lenda e pare /cmimi me i ulet 

107012 Membran/ BITUMI 25200 0.26 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 98448 

65087 Membran/ BITUMI 24540 0.26 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 93650 

113575 Membran/ BITUMI 25160 0.27 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 91998 

120671 Membran/ BITUMI 25740 0.27 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 93856 

43624 Membran/ BITUMI 24480 0.27 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 88543 

65075 Membran/ BITUMI 24290 0.27 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 87733 

122395 Membran/ BITUMI 25620 0.28 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 90382 

49482 Membran/ BITUMI 26620 0.28 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 93259 

107872 Membran/ BITUMI 24300 0.28 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 83509 

27043 Membran/ BITUMI 25340 0.29 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 84867 

27039 Membran/ BITUMI 24920 0.29 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 81012 

120494 Membran/ BITUMI 18150 0.29 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 58436 

382 Membran/ BITUMI 26200 0.37 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 42823 

381 Membran/ BITUMI 26500 0.37 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 42623 

17444 Membran/ BITUMI 21200 0.35 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 44416 

17437 Membran/ BITUMI 26500 0.35 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 51618 

17446 Membran/ BITUMI 21200 0.36 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 39368 

17447 Membran/ BITUMI 22525 0.36 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 40877 

120295 Membran/ BITUMI 23020 0.14 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 145287 

106937 Membran/ BITUMI 22660 0.14 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 141759 

110299 Membran/ BITUMI 22460 0.14 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 139923 

110281 Membran/ BITUMI 24260 0.15 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 147103 

103929 Membran/ BITUMI 24820 0.17 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 139610 

88582 Membran/ BITUMI 24620 0.18 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 137143 

55428 Membran/ BITUMI 24680 0.18 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 137317 

138995 Membran/ BITUMI 24580 0.18 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 136653 

6091 Membran/ BITUMI 25560 0.18 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 141757 

95688 Membran/ BITUMI 24120 0.18 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 133184 

15866 Membran/ BITUMI 23860 0.18 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 129486 

9926 Membran/ BITUMI 23760 0.18 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 128502 

25027 Membran/ BITUMI 23440 0.19 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 125587 

34406 Membran/ BITUMI 21372 0.21 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 106602 

85107 Membran/ BITUMI 24720 0.21 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 121362 

80831 Membran/ BITUMI 24780 0.21 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 119958 

30271 Membran/ BITUMI 25600 0.22 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 122336 

37422 Membran/ BITUMI 25270 0.22 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 117674 

91288 Membran/ BITUMI 25130 0.22 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 116659 

95091 Membran/ BITUMI 25280 0.23 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 115713 

129254 Membran/ BITUMI 24140 0.23 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 108673 

36472 Membran/ BITUMI 25290 0.23 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 112501 

40063 Membran/ BITUMI 25280 0.23 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 112419 

58814 Membran/ BITUMI 25740 0.24 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 110912 

113494 Membran/ BITUMI 25000 0.24 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 106869 

119424 Membran/ BITUMI 22660 0.24 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 96328 

3263 Membran/ BITUMI 22320 0.24 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 94603 

43209 Membran/ BITUMI 23980 0.24 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 101053 

113500 Membran/ BITUMI 23540 0.24 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 98784 

24099 Membran/ BITUMI 25660 0.25 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 107102 

106941 Membran/ BITUMI 25670 0.25 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 106055 

51391 Membran/ BITUMI 24630 0.25 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 101724 

135598 Membran/ BITUMI 24960 0.25 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 101837 

126877 Membran/ BITUMI 21960 0.25 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 89265 

2728 Membran/ BITUMI 25640 0.25 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 102750 

152353 Membran/ BITUMI 24360 0.25 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 97402 

155398 Membran/ BITUMI 25080 0.26 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 99531 

146917 Membran/ BITUMI 25100 0.26 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 99051 

67493 Membran/ BITUMI 26180 0.27 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 97013 

142460 Membran/ BITUMI 23960 0.27 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 88352 

123464 Membran/ BITUMI 11880 0.27 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 42431 

28242 Membran/ BITUMI 23830 0.28 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 83574 

149829 Membran/ BITUMI 25170 0.29 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 81834 
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28242 Membran/ BITUMI 1990 0.3 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 5987 

117122 Membran/ BITUMI 23814 0.31 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 66310 

22097 Membran/ BITUMI 25920 0.33 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 65441 

57678 Membran/ BITUMI 25590 0.37 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 39620 

77578 Membran/ BITUMI 25400 0.38 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 38477 

5885 Membran/ BITUMI 19076 0.24 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 80209 

5887 Membran/ BITUMI 20496 0.24 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 86156 

77030 Membran/ BITUMI 1280 0.31 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 3604 

315 Membran/ BITUMI 13320 0.33 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 33550 

314 Membran/ BITUMI 13060 0.34 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 30424 

5888 Membran/ BITUMI 23462 0.35 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 48257 

82302 Membran/ BITUMI 21135 0.36 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 37463 

102670 Membran/ BITUMI 24420 0.36 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 42527 

104480 Membran/ BITUMI 22260 0.37 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 37484 

122270 Membran/ BITUMI 22780 0.37 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 37929 

108370 Membran/ BITUMI 24160 0.37 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 39916 

44821 Membran/ BITUMI 22740 0.37 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 37054 

120470 Membran/ BITUMI 23960 0.37 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 38692 

81126 Membran/ BITUMI 20615 0.37 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 32689 

128254 Membran/ BITUMI 24480 0.37 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 37457 

60443 Membran/ BITUMI 22507 0.38 0.41 USD/kg cmim/vjetor/me I ulet 33832 

  Totali       7,024,169 

Aneks nr. 3.47 
DAV Kodi 2 Malli Pesha Deklar Tar/akzize 5 lek/kg detyrimi EF/Fin /Total /Detyrim 

dhe Penalitet 

Agjensi 

130840 27 asfalt i ftohte 1100 2.25 5 3630 7260 J100 

24314 27 aditiv/asfalt 3000 0.85 5 14940 29880 J126 

115415 27 Ver/bitum 23716 1.85 5 89646 179292 J114 

40895 27 Ver/bitum 20790 1.60 5 84823 169646 J114 

130922 27 Ver/bitum 22000 1.85 5 83160 166320 J114 

57365 27 Ver/bitum 22200 1.85 5 83916 167832 J114 

104065 27 Ver/bitum 22778 1.85 5 86106 172212 J114 

39533 27 asfalt i ftohte 3000 0.30 5 18000 36000 J005 

23950 27 asfalt i ftohte 1500 0.30 5 9000 18000 J005 

112189 27 bitum 1500 0.30 5 9000 18000 J005 

15291 27 Ver/bitum 23211 4.95 5 1518 3036 J005 

114629 27 bitum 2240 2.25 5 7392 14784 J100 

82302 27 bitum 2165 2.25 5 7145 14290 J100 

81126 27 bitum 2165 2.25 5 7145 14290 J100 

105450 27 bitum 15200 0.38 5 84360 168720 J100 

141052 27 bitum 12480 3.75 5 18720 37440 J100 

77268 27 bitum 16020 2.25 5 52866 105732 J100 

105450 27 bitum 5670 2.25 5 18710 37421 J100 

141052 27 bitum 8568 2.25 5 28274 56549 J100 

77268 27 bitum 2880 1.50 5 12096 24192 J100 

125291 27 bitum 1100 2.25 5 3630 7260 J100 

    Totali =detyrim dhe penalitet         1,448,155   

Aneks nr. 3.48 
DAV Mall Pesh Nr/Agj K/Kuq Detyrime Akcize ( TVSH ) Sanksion 

139289 Prep/lubrif 180 J118 1 5550 5550 

24028 Prep/lubrif 150 J118 1 4625 4625 

43698 Prep/lubrif 150 J082 1 4625 4625 

82814 Prep/lubrif 382 J029 1 11766 11766 

24703 Prep/lubrif 2695 J022 1 83096 83096 

24703 Prep/lubrif 1002 J022   48096 48096 

137162 Prep/lubrif 445 J029   21360 21360 

137162 Prep/lubrif 587 J029   28195 28195 

103221 Prep/lubrif 254 J029   12182 12182 

3768 Prep/lubrif 2661 J022   127728 127728 

2363 Prep/lubrif 441 J131   21168 21168 

72115 Prep/lubrif 420 J097   20160 20160 

137068 Prep/lubrif 740 J092   35520 35520 

34795 Prep/lubrif 740 J092   35520 35520 

15292 Prep/lubrif 108 J001   5184 5184 

77983 Prep/lubrif 108 J001   5184 5184 

          479,463 479,463 

  Totali detyrime dhe penalitet=958,926  leke             

Aneks nr. 3.49 
DAV Artikull Pesha Akciz Detyrim Sanksion Kuq 

7518 Produkt/enrgjitik 141 40 lek/kg 6744 6744   

143367 Produkt/enrgjitik 950 40 lek/kg 45600 45600   

29527 Produkt/enrgjitik 700 40 lek/kg 33600 33600   

52106 Produkt/enrgjitik 400 40 lek/kg 19200 19200   

43681 Produkt/enrgjitik 297 40 lek/kg 14268 14268 1 

24028 Produkt/enrgjitik 435 40 lek/kg 20880 20880 1 

91315 Produkt/enrgjitik 240 40 lek/kg 11520 11520   

47810 Produkt/enrgjitik 325 40 lek/kg 15616 15616 1 

66730 Produkt/enrgjitik 434 40 lek/kg 20851 20851 1 

140431 Produkt/enrgjitik 990 40 lek/kg 47520 47520   

115207 Produkt/enrgjitik 370 40 lek/kg 17760 17760   

  Totali 507,118 leke detyrim dhe penalitet      253,559 253,559   

Aneks nr. 3.50 
DAV Kodi Malli Pesha Detyrimi Penalitet KUQ 

33707 38 Aditiv/konfeksione vogla/motore 90 4320 4320   

22689 38 Aditiv/konfeksione vogla/motore 90 4320 4320 1 

94387 38 Aditiv/konfeksione vogla/motore 207 9930 9930 1 

  Totali=37,500 leke  18570 18570  
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Aneks nr. 3.51 
DAV Kap Malli Pesha Akciz Detyrim Gjobe 

17507 34 Prep/lubrifik 250 40lek/kg 12000 12000 

32313 34 Prep/lubrifik 300 40lek/kg 14400 14400 

 Totali = 52,800 leke    26400 26400 

Aneks nr. 3.52 
DAV Malli NETTO TAM Detyrime sanksion AGJ Kuqe 

22377 Amballazh/Xhel eneesh 3840 404 4040 4040 J114 1 

156 Amballazh/Xhel eneesh 5910 761 7610 7610 J114 1 

6046 Amballazh/Xhel eneesh 14400 1515 15150 15150 J114 1 

9353 Amballazh/Xhel eneesh 14400 1515 15150 15150 J114 1 

7456 Amballazh/Xhel eneesh 14850 1980 19800 19800 J114 1 

10048 Amballazh/Xhel eneesh 14850 1980 19800 19800 J114 1 

5762 Amballazh/Xhel eneesh 14850 1980 19800 19800 J114 1 

DAV Malli NETTO TAM Detyrime sanksion AGJ Kuqe 

96053 Amballazh/Xhel eneesh 7718 911 9112 9112 J038 1 

152090 Amballazh/Xhel eneesh 15149 1788 17884 17884 J038 1 

152778 Amballazh/Xhel eneesh 16589 1958 19584 19584 J038   

152048 Amballazh/Xhel eneesh 17366 2050 20502 20502 J038 1 

103381 Amballazh/Xhel eneesh 18144 2258 22584 22584 J038 1 

99224 Amballazh/Xhel eneesh 18576 2337 23370 23370 J038 1 

99160 Amballazh/Xhel eneesh 20131 2377 23766 23766 J038 1 

   Totali detyrimeve 476,304 lek     238152 238152     

Aneks nr. 3.54 
V/eksp DAV Kodi Artikulli P Neto Vl Stat Kuq Verdhe Kodi  Ndjekje /3 EEE 

Kina 19458 703 Hudher thate 21950 1582890 1   7213 158289 

Kina 30203 703 Hudher thate 27000 1978783 1   7213 197878 

Kina 2986 703 Hudher thate 29000 1940119 1   7213 194012 

Kina 19246 703 Hudher thate 28000 1882688 1   7213 188269 

Kina 20376 703 Hudher thate 24230 1626904 1   7213 162690 

Kina 1518 703 Hudher thate 28000 1882498 1   7213 188250 

Kina 5549 703 Hudher thate 23180 1655410 1   7213 165541 

Kina 28795 703 Hudher thate 24000 1934820   1 7213 193482 

Kina 20095 703 Hudher thate 28850 1948275   1 7213 194828 

Kina 14574 703 Hudher thate 29000 1923591   1 7213 192359 

Kina 19313 703 Hudher thate 29000 1988078   1 7213 198808 

Kina 623 703 Hudher thate 29000 2030652   1 7213 203065 

Kina 19077 703 Hudher thate 24000 1706698   1 7213 170670 

Kina 30115 703 Hudher thate 25000 1854202   1 7213 185420 

Kina 30208 703 Hudher thate 27000 1978783   1 7213 197878 

Kina 30146 703 Hudher thate 29000 2083694   1 7213 208369 

Kina 20817 703 Hudher thate 26000 1835621   1 7213 183562 

Kina 3771 703 Hudher thate 29000 1955887   1 7213 195589 

Kina 6981 703 Hudher thate 29000 1947397   1 7213 194740 

Kina 9597 703 Hudher thate 29000 1871413   1 7213 187141 

Kina 26235 703 Hudher thate 29000 2062791   1 7213 206279 

Kina 16367 703 Hudher thate 29000 1982304   1 7213 198230 

Kina 15329 703 Hudher thate 29000 1964364   1 7213 196436 

Kina 21332 703 Hudher thate 21000 1590419   1 7213 159042 

Kina 21336 703 Hudher thate 29000 2004526   1 7213 200453 

Kina 21330 703 Hudher thate 29000 2019997   1 7213 202000 

Kina 20369 703 Hudher thate 28000 1790600   1 7213 179060 

Kina 17045 703 Hudher thate 27770 1885184   1 7213 188518 

Kina 29137 703 Hudher thate 23450 1638416   1 7213 163842 

Kina 7992 703 Hudher thate 28000 1944612   1 7213 194461 

Kina 5547 703 Hudher thate 24000 1698746   1 7213 169875 

Kina 21387 703 Hudher thate 24820 1684437   1 7213 168444 

Kina 21791 703 Hudher thate 28000 1828111   1 7213 182811 

     Ndjekje detyrimi doganor nepermjet kontrollit pas zhdoganimit per detyrimi doganor nga Drejtoria e Metodikave dhe Kontrollit ne DPD 6,170,291 

Aneks nr. 3.55 

Kodi 2 HS4 Kodi malli P Neto Vl Stat Duhej detyrimi totali 

21 2106 21061020 integratore 1050 2777985 2% 55,559 111,118 

Aneks nr. 3.56 
DAV Artikull Pesha Vlera Detyrim Penalitet 

121816 Qumesht 1.99%yndyre 2101 295562 35467 35467 

103219 Qumesht 1.99%yndyre 1472 206121 24735 24735 

28663 Qumesht 1.99%yndyre 2101 352475 42297 42297 

10593 Qumesht 1.99%yndyre 2101 296441 35573 35573 

  Totali     138072 138072 

Aneks nr. 3.57 
DAV Artikulli”Beshamele me baze Qumeshti” P Neto Vl Stat Detyrimi Doganor/tarifa 10% ef/penalitet 

12325 Per/ushqim/me qumesht 974 406494 48779 97559 

149165 Per/ushqim/me qumesht 1798 555189 66623 133245 

43601 Per/ushqim/me qumesht 368 83897 10068 20135 

49623 Per/ushqim/me qumesht 1120 299153 35898 71797 

28522 Per/ushqim/me qumesht 1209 372999 44760 89520 

81065 Per/ushqim/me qumesht 981 336184 40342 80684 

68667 Per/ushqim/me qumesht 1429 426682 51202 102404 

33644 Per/ushqim/me qumesht 1370 434444 52133 104267 

24301 Per/ushqim/me qumesht 245 103578 12429 24859 

121620 Per/ushqim/me qumesht 368 83993 10079 20158 

110351 Per/ushqim/me qumesht 1268 384279 46113 92227 

107144 Per/ushqim/me qumesht 613 249944 29993 59987 

96994 Per/ushqim/me qumesht 1102 450888 54107 108213 

117193 Per/ushqim/me qumesht 1103 449373 53925 107850 
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123073 Per/ushqim/me qumesht 448 92347 11082 22163 

130348 Per/ushqim/me qumesht 816 171386 20566 41133 

125991 Per/ushqim/me qumesht 733 295320 35438 70877 

156723 Per/ushqim/me qumesht 738 296305 35557 71113 

133501 Per/ushqim/me qumesht 1108 456255 54751 109501 

142896 Per/ushqim/me qumesht 797 330588 39671 79341 

146054 Per/ushqim/me qumesht 1103 458943 55073 110146 

2051 Per/ushqim/me qumesht 1914 613947 73674 147347 

139273 Per/ushqim/me qumesht 981 331744 39809 79619 

48759 Per/ushqim/me qumesht 613 256974 30837 61674 

19024 Per/ushqim/me qumesht 981 342545 41105 82211 

76686 Per/ushqim/me qumesht 683 279326 33519 67038 

88106 Per/ushqim/me qumesht 706 296916 35630 71260 

1090 Per/ushqim/me qumesht 798 331127 39735 79470 

21626 Per/ushqim/me qumesht 857 358954 43074 86149 

51967 Per/ushqim/me qumesht 979 402259 48271 96542 

40269 Per/ushqim/me qumesht 1162 483628 58035 116071 

7238 Per/ushqim/me qumesht 304 131541 15785 31570 

82109 Per/ushqim/me qumesht 305 125806 15097 30193 

15342 Per/ushqim/me qumesht 364 149882 17986 35972 

94297 Per/ushqim/me qumesht 488 100312 12037 24075 

5393 Per/ushqim/me qumesht 448 87558 10507 21014 

62333 Per/ushqim/me qumesht 1429 427724 51327 102654 

65355 Per/ushqim/me qumesht 429 177616 21314 42628 

  Totali       2,791,666 

Aneks nr. 3.58 
DAV HS4 Malli Pesha Vl/stat Paguar/tarif Tarif e duhur detyrim Total efekt  Duhej Deklaruar/Kodi tarifor 

2690 1602 Mortadel/proshut 1458 526780 0 10 63214 126427 16010099 

135155 1602 Mortadel/proshut 449 326062 0 10 39128 78256 16010099 

153019 1602 Mortadel/proshut 437 292861 0 10 35144 70287 16010099 

2680 1602 Mortadel/proshut 311 267891 0 10 32147 64294 16010099 

85023 1602 Mortadel/proshut 429 185286 0 10 22235 44469 16010099 

66729 1602 Mortadel/proshut 224 105708 0 10 12685 25369 16010099 

135151 1602 Proshut thate 253 105688 0 10 12682 25364 16010099 

17451 1602 Proshut thate 113 67391 0 10 8087 16174 16010099 

80722 1602 Pergatitje pule 125 66542 0 15 11978 23956 16022323 

135479 1602 Pergatitje pule 125 65984 0 15 11877 23754 16022323 

84111 1602 Pergatitje pule 100 52803 0 15 9504 19008 16022323 

153019 1601 Salccise/sallam thate 122 91621 10 15 5498 10996 16010091 

2680 1601 Salccise/sallam thate 194 91462 10 15 5488 10975 16010091 

70759 1601 Salcic/proshut/sallam pikant 884 608869 10 15 36532 73064 16010091 

2662 1601 Salcic/proshut/sallam pikant 405 464560 10 15 27874 55748 16010091 

42362 1601 Salcic/proshut/sallam pikant 168 150602 10 15 9036 18072 16010091 

66729 1601 Salcic/proshut/sallam pikant 142 116374 10 15 6983 13966 16010091 

149036 1601 Sallam thate 1173 745085 10 15 44704 89409 16010091 

96816 1601 Sallam thate 182 440228 10 15 26412 52824 16010091 

122076 1601 Sallam thate 623 396026 10 15 23761 47522 16010091 

100187 1601 Sallam thate 594 337060 10 15 20224 40448 16010091 

2684 1601 Sallam thate 295 320837 10 15 19250 38500 16010091 

2690 1601 Sallam thate 321 215721 10 15 12943 25886 16010091 

149033 1601 Sallam thate 162 118352 10 15 7101 14203 16010091 

23678 1601 Sallam thate 258 116014 10 15 6961 13923 16010091 

26833 1601 Sallam thate 149 103077 10 15 6184 12369 16010091 

100185 1601 Sallam thate 138 100793 10 15 6048 12096 16010091 

84044 1601 Sallam thate 227 95124 10 15 5708 11416 16010091 

100187 1601 Sallam thate 673 91878 10 15 5512 5512 16010091 

84111 1601 sallam bavarian 119 170513 10 15 10232 20464 16010091 

112290 1601 sallam bavarian 109 167955 10 15 10077 20154 16010091 

55061 1601 sallam bavarian 107 126536 10 15 7592 15184 16010091 

78169 1601 sallam bavarian 120 167250 15 15       

112376 1602 Sallam/proshut 481 360813 0 15 64946 129892 16010091 

17451 1601 Sallam/proshut 1152 643710 10 15 38623 77246 16010091 

56500 1601 Sallam/proshut 469 344792 10 15 20688 41376 16010091 

29551 1601 Sallam/proshut 354 318275 10 15 19096 38191 16010091 

115315 1601 Sallam/proshut 307 223968 10 15 13438 26876 16010091 

56500 1601 Sallam/proshut 203 144010 10 15 8641 17281 16010091 

              728,233 1,456,466   

Aneks nr. 3.59 
DAV Kodi Artikull P Neto Vl/Stat % Tarifa duhej/paguar Detyrim Totali Detyrim dhe penalitet 

29551 16010099 Sallam thate 1615 882960 10 15 52978 105955 

2662 16010099 Sallam thate 431 537838 10 15 32270 64541 

1307 16010099 Sallam thate 414 369674 10 15 22180 44361 

90967 16010099 Sallam thate 395 287491 10 15 17249 34499 

14641 16010099 Sallam thate 326 286890 10 15 17213 34427 

115315 16010099 Sallam thate 364 273394 10 15 16404 32807 

90770 16010099 Sallam thate 302 266160 10 15 15970 31939 

96816 16010099 Sallam thate 301 238015 10 15 14281 28562 

54093 16010099 Sallam thate 278 199171 10 15 11950 23901 

142319 16010099 Sallam thate 292 193656 10 15 11619 23239 

57563 16010099 Sallam thate 193 171861 10 15 10312 20623 

98707 16010099 Sallam thate 170 138489 10 15 8309 16619 

112378 16010099 Sallam thate 310 117762 10 15 7066 14131 

84044 16010099 Sallam thate 117 89945 10 15 5397 10793 

54093 16010099 Sallam thate 139 78362 10 15 4702 9403 

112378 16010099 Sallam thate 105 71730 10 15 4304 8608 

  Totali             504408 

Aneks nr. 3.60 
DAV Artikull Pesha Vl/stat Tarifa e Duhej deklaruar Detyrim Ef/finan(Detyrim   Agjensi Kuq 
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 deklaruar tarifa 15% dhe penalitet) 

152509 Perime/konserve/vaj 454 237388 0 15 35608 71216  J035 1 

105713 Kaperi /konserve 510 177469 0 15 26620 53241  J022 1 

55061 Kaperi /konserve 510 174860 0 15 26229 52458  J022 1 

135151 Perime/konserve/vaj 742 234277 0 15 35142 70283  J114 1 

135151 Ullinj konserve 140 71935 0 15 10790 21581  J114 1 

2662 Perime/konserve/vaj 217 136752 0 15 20513 41026  J114 1 

79155 Frtuta thata mix 691 526120 10 15 31567 63134  J024   

25674 Frtuta thata mix 346 217162 10 15 13030 26059  J024   

79155 Frtuta thata mix 432 164412 10 15 9865 19729  J024   

148787 Frtuta thata mix 432 146351 10 15 8781 17562  J024   

84111 Asparag/miser/konserve 151 43836 0 15 6575 13151  J022   

90967 Perime/konserve/vaj 952 423269 0 15 63490 126981  J114   

149108 Perime/konserve/vaj 781 339432 0 15 50915 101830  J114   

112381 Perime/konserve/vaj 520 238635 0 15 35795 71591  J114   

2684 Perime/konserve/vaj 387 210446 0 15 31567 63134  J114   

56500 Perime/konserve/vaj 959 426374 0 15 63956 127912  J114   

29551 Perime/konserve/vaj 1082 372158 0 15 55824 111647  J114   

26096 Fruta /mix/boronix 259 189258 0 15 28389 56777  J092   

26964 Kaperi /konserve 580 154330 0 15 23150 46299  J092   

7686 Kaperi /konserve 124 35582 0 15 5337 10675  J092   

134568 Qiqra te konservuara 144 13406 0 15 2011 4022  J092   

  Totali            1,170,171      

Aneks nr. 3.61 
DAV Deklaruar Duhej/Kapitulli Malli Preferenc Agjensi Sanksioni 

30009 22 20 Lengje Frutash MTLXK J079 20000 

129561 22 20 Lengje Frutash MTLXK J079 20000 

74924 22 20 Lengje Frutash MTLXK J079 20000 

48242 22 20 Lengje Frutash MTLXK J079 20000 

8460 22 20 Lengje Frutash MTLXK J079 20000 

8460 22 20 Lengje Frutash MTLXK J079 20000 

109983 22 20 Lengje Frutash MTLXK J079 20000 

109983 22 20 Lengje Frutash MTLXK J079 20000 

88412 22 20 Lengje Frutash MTLXK J079 20000 

88412 22 20 Lengje Frutash MTLXK J079 20000 

39872 22 20 Lengje Frutash MTLXK J079 20000 

60455 22 20 Lengje Frutash MTLXK J079 20000 

98349 22 20 Lengje Frutash MTLXK J079 20000 

98349 22 20 Lengje Frutash MTLXK J079 20000 

    Totali       280000 

Aneks nr. 3.62 
DAV Artikull Pesha Detyrim Sanksion Agjensi 

46001 Damixhane/depozita 150 1968 1968 J115 

49891 Depozita 787 4743 4743 J033 

887 Mbajtese plasttike 7800 249824 249824 J042 

156492 Mbajtese plasttike 7800 252052 252052 J042 

29045 Pllaka/filma/krisafe/bobina 100 76197 76197 J046 

72515 Pllaka/filma/krisafe/bobina 300 19720 19720 J115 

87894 Pllaka/fleta/masure 241 2409 2409 J046 

97318 Pllaka/fleta/masure 101 1929 1929 J046 

  Totali    608842 608842   

Aneks nr. 3.63 
DAV Kodi deklaruar malli Vlera Detyrim Sanksion 

149171 39219090 artikull ndertimi 163694 11786 11786 

114711 39191080 SKoc ngjites 270656 19487 19487 

105377 39191080 SKoc ngjites 210510 15157 15157 

158784 39191019 SKoc ngjites 279222 20104 20104 

114428 39219090 pllaka/fleta/shirita 1395108 100448 100448 

6577 39219090 pllaka/fleta/shirita 32657 2351 2351 

43396 39219090 pllaka/fleta/shirita 1056068 75072 75072 

62120 39219090 pllaka/fleta/shirita 1120536 80679 80679 

125357 39191080 SKoc ngjites 1314893 94672 94672 

 Totali=   419756 419756 

Aneks nr. 3.64 
DAV Artikull  Pesha Detyrim Gjobe Agjensi Kuq 

14713 Artikuj Guzhine 180.25 6075 6075 J019 1 

9675 Artikuj Guzhine 153.2 5246 5246 J019   

5067 Artikuj Guzhine 601.8 21367 21367 J019   

655 Artikuj Guzhine 160.05 6110 6110 J019 1 

2650 Artikuj Guzhine 376.55 16359 16359 J019   

143887 Artikull ndertimi 290 24765 24765 J088   

44343 Ornamente 116.54 78185 78185 D077   

105513 Ornamente 150 2594 2594 J082   

30728 Akses/plastik 1525 38444 38444 J082   

126361 artikuj guzhine 127 8511 8511 J082   

53044 oranmente/vazo 100 2180 2180 J121   

5804 oranmente/vazo 120 1769 1769 J121   

2419 Artikull ndertimi 210 17680 17680 J042   

29753 oranmente/vazo 100 2217 2217 J042   

18411 oranmente/vazo 200 4889 4889 J042   

13254 Akses/plastik 148 2554 2554 J005   

9204 Akses/plastik 124 2503 2503 J005   

29144 Akses/plastik 2500 52207 52207 J005 1 

16526 Tapa /kapak 2696 127324 127324 J005   
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16207 artikuj ndertimi 403 16200 16200 J005   

17419 Artikull ndertimi 324 4877 4877 J030   

12560 Pllaka/fleta 1248 40376 40376 J099   

5345 Pllaka/fleta 12330 438222 438222 J099   

5350 Pllaka/fleta 12330 438222 438222 J099   

113055 Pllaka/fleta/krisafe 329 12120 12120 J099   

130770 Pllaka/fleta 1370 61694 61694 J099   

10225 Pllaka/fleta 12330 483708 483708 J099   

110797 pajisje ndertimi 1166.6 30509 30509 J033   

144053 Ekspozitor 100 4107 4107 J079   

7072 Artikull ndertimi 1274 41947 41947 J112   

31740 Mbajtes/ 1165 29251 29251 J114   

51717 Material ndertimi 186 4263 4263 J114   

243 Mbajtese 800 22675 22675 J114 1 

7989 Mbajtes/ 264 13168 13168 J114   

39542 Mbajtese 680 45969 45969 J029   

50108 Mbajtese 1050 69176 69176 J029   

135374 artikuj shtepie 144 6514 6514 J022   

143505 Akses/plastik 317.772 30197 30197 J009   

62759 Mbajtes/ 250 25601 25601 J076   

60084 Mbajtes plastike 783.7 55278 55278 J076   

35270 Mbajtese plastike 204 18274 18274 J076 1 

141977 Litar/artikull/shtepiak 150 2797 2797 J004 1 

36345 Akses/plastik 380 9496 9496 J023   

120743 Akses/plastik 194 11467 11467 J023   

51002 Artikull ndertimi 424 26397 26397 J023   

72419 Artikull ndertimi 877 54824 54824 J023   

30330 Akses/plastik 217 13524 13524 J023   

154683 Akses/plastik 411 27284 27284 J023   

26965 Akses/plastik 517 35509 35509 J023   

57339 Akses/plastik 390 27472 27472 J023   

41515 Akses/plastik 226 17762 17762 J023   

131526 Akses/plastik 231 19186 19186 J023   

96681 Akses/plastik 703 62968 62968 J023   

11996 artikuj mobileri 459 4345 4345 J023   

98 artikuj mobileri 2030 37712 37712 J023   

60224 Tuba plastik 150 1419 1419 J115   

      2,665,487 2,665,487     

 

Aneks nr. 3.65 

Aneks nr. 3.66 
DAV Malli Pesha Vl/Stat Efekte Negative Efekte Negative Prefer Blu Kuq Jeshil 

2834 Leng frutash L.D 23040 1824284 328371 328371 MSABE 1     

2834 Leng frutash L.D 2640 334452 60201 60201 MSABE 1     

28184 Leng frutash L.D 22118 1743215 313779 313779 MSABE 1     

39741 Leng frutash L.D 1843 148568 26742 26742 MSABE 1     

39741 Leng frutash L.D 6864 885215 159339 159339 MSABE 1     

51271 Leng frutash L.D 23040 1816645 326996 326996 MSABE 1     

51271 Leng frutash L.D 1584 199832 35970 35970 MSABE 1     

79759 Leng frutash L.D 14515 1146923 206446 206446 MSABE 1     

79759 Leng frutash L.D 4224 534017 96123 96123 MSABE 1     

91865 Leng frutash L.D 1584 217517 39153 39153 MSABE 1     

108502 Leng frutash L.D 3456 278290 50092 50092 MSABE 1     

118674 Leng frutash L.D 3801 310559 55901 55901 MSABE     1 

122030 Leng frutash L.D 2764 229028 41225 41225 MSABE 1     

122030 Leng frutash L.D 14784 2022668 364080 364080 MSABE 1     

129004 Leng frutash L.D 15312 2081100 374598 374598 MSABE 1     

138460 Leng frutash L.D 7258 748368 134706 134706 MSABE 1     

DAV Gds Ds3 Pesha Tarifa Vl Stat Detyr Sanksion Agjensi 

11939 artikuj lidhes 6164 6% 1302356 MSABE 20000 J118 

74433 Mbajtese plasttike 1795 6% 1021807 MSABE 20000 J127 

54602 Tapa/kapak/mbylles 450 6% 268940 MSABE 20000 J002 

23358 Tapa/kapak/mbylles 410 6% 245584 MSABE 20000 J002 

152999 Tapa/kapak/mbylles 271 6% 255695 MSABE 20000 J002 

100466 Tapa/kapak/mbylles 178 6% 175644 MSABE 20000 J002 

118157 Tapa/kapak/mbylles 247 6% 301620 MSABE 20000 J002 

157949 Depozita 180 6% 66388 MSABE 20000 J030 

109805 Tapa/kapak/mbylles 2400 6% 803650 MSABE 20000 J112 

72641 Ornamente /byzylyke 685 6% 2086040 MSABE 20000 J003 

21468 Tapa/kapak/mbylles 245 6% 212481 MSABE 20000 J035 

139385 Artikuj guzhine 340 6% 137146 MSABE 20000 J035 

16424 Tapa/kapak/mbylles 500 6% 295413 MSABE 20000 J035 

137088 Depozita 4111 6% 1958659 MSABE 20000 J094 

4021 Bobina/masure 3858 6% 771891 MTLTR 20000 J114 

34777 Depozita 2002 6% 730093 MSABE 20000 J131 

97318 Pllaka/fleta/masure 101 6% 26791 1929 1929 J046 

46001 Damixhane/depozita 150 6% 27340 1968 1968 J115 

87894 Pllaka/fleta/masure 241 6% 33452 2409 2409 J046 

49891 Depozita 787 6% 65872 4743 4743 J033 

30993 Depozita 108 6% 68759 4951 4951 J114 

14688 Damixhane/depozita 500 6% 175846 12661 12661 J004 

121450 Pllaka/filma/masure 225 6% 292680 21073 21073 J004 

887 Mbajtese plasttike 7800 6% 3469780 249824 249824 J042 

156492 Mbajtese plasttike 7800 6% 3500719 252052 252052 J042 

          551610 871610   
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152426 Leng frutash L.D 28570 2874336 517380 517380 MSABE 1     

22979 Leng frutash L.D 14611 1460594 262907 262907 MSABE       

34112 Leng frutash L.D 19057 1342495 241649 241649 MSABE       

35282 Leng frutash L.D 8032 567031 102066 102066 MSABE       

36498 Leng frutash L.D 16828 1191334 214440 214440 MSABE       

36498 Leng frutash L.D 4209 421946 75950 75950 MSABE       

37209 Leng frutash L.D 23455 1663992 299519 299519 MSABE       

37181 Leng frutash L.D 23455 1652889 297520 297520 MSABE       

65818 Leng frutash L.D 8014 443804 79885 79885 MSABE       

67165 Leng frutash L.D 22722 1602749 288495 288495 MSABE       

67813 Leng frutash L.D 18324 1291122 232402 232402 MSABE       

89486 Leng frutash L.D 15375 1734858 312274 312274 MSABE       

94573 Leng frutash L.D 5131 353225 63581 63581 MSABE       

94573 Leng frutash L.D 9884 1110135 199824 199824 MSABE       

95464 Leng frutash L.D 806 58810 10586 10586 MSABE       

101898 Leng frutash L.D 7688 870103 156619 156619 MSABE       

105260 Leng frutash L.D 1613 118392 21311 21311 MSABE       

114356 Leng frutash L.D 15375 1727561 310961 310961 MSABE       

116826 Leng frutash L.D 4398 304265 54768 54768 MSABE       

116826 Leng frutash L.D 10433 1177617 211971 211971 MSABE       

116776 Leng frutash L.D 15375 1731167 311610 311610 MSABE       

135195 Leng frutash L.D 1613 108895 19601 19601 MSABE       

155736 Leng frutash L.D 806 58097 10457 10457 MSABE       

2166 Leng frutash L.D 1584 204912 36884 36884 MSABE   1   

55229 Leng frutash L.D 4226 405372 72967 72967 MSABE     1 

55229 Leng frutash L.D 4032 338784 60981 60981 MSABE     1 

55229 Leng frutash L.D 2112 283934 51108 51108 MSABE     1 

71384 Leng frutash L.D 4838 400598 72108 72108 MSABE   1   

103531 Leng frutash L.D 4606 391405 70453 70453 MSABE     1 

63506 Leng frutash L.D 1056 132526 23855 23855 MSABE     1 

 Totali=Detyrim dhe penalitet=14,595,706 leke 7297853 7297853     

Aneks nr. 3.67 
DaV Gds Ds3 P Neto Vl Stat Detyrim Penalitet Prefernc 

5393 Leng frutash  1689 207411 37334 37334 MSABE 

12325 Leng frutash 1375 270506 48691 48691 MSABE 

12325 Leng frutash 12012 1101627 198293 198293 MSABE 

15342 Leng frutash 5511 521429 93857 93857 MSABE 

19024 Leng frutash 912 175270 31549 31549 MSABE 

19024 Leng frutash 10480 930033 167406 167406 MSABE 

21626 Leng frutash 2294 194520 35014 35014 MSABE 

24301 Leng frutash 919 175739 31633 31633 MSABE 

24301 Leng frutash 2375 235901 42462 42462 MSABE 

33644 Leng frutash 847 102188 18394 18394 MSABE 

33654 Leng frutash 4588 375813 67646 67646 MSABE 

33654 Leng frutash 843 100976 18176 18176 MSABE 

36822 Leng frutash 919 171921 30946 30946 MSABE 

40266 Leng frutash 1839 313203 56377 56377 MSABE 

40266 Leng frutash 843 105192 18935 18935 MSABE 

43601 Leng frutash 460 76906 13843 13843 MSABE 

49623 Leng frutash 1532 120995 21779 21779 MSABE 

49623 Leng frutash 3204 540963 97373 97373 MSABE 

51967 Leng frutash 3619 376462 67763 67763 MSABE 

56947 Leng frutash 843 103485 18627 18627 MSABE 

59014 Leng frutash 1379 235495 42389 42389 MSABE 

59014 Leng frutash 3015 245802 44244 44244 MSABE 

62333 Leng frutash 1839 310123 55822 55822 MSABE 

70445 Leng frutash 1372 250445 45080 45080 MSABE 

70445 Leng frutash 1828 354165 63750 63750 MSABE 

70445 Leng frutash 912 166963 30053 30053 MSABE 

71036 Leng frutash 1149 196884 35439 35439 MSABE 

76686 Leng frutash 919 152399 27432 27432 MSABE 

81065 Leng frutash 4666 403304 72595 72595 MSABE 

81065 Leng frutash 2373 213470 38425 38425 MSABE 

81065 Leng frutash 1452 120666 21720 21720 MSABE 

94297 Leng frutash 5485 981250 176625 176625 MSABE 

94297 Leng frutash 1688 202335 36420 36420 MSABE 

110351 Leng frutash 4064 431131 77604 77604 MSABE 

112698 Leng frutash 4217 435582 78405 78405 MSABE 

123073 Leng frutash 847 92108 16579 16579 MSABE 

125991 Leng frutash 1685 169592 30527 30527 MSABE 

130348 Leng frutash 1839 326757 58816 58816 MSABE 

139273 Leng frutash 2532 256908 46243 46243 MSABE 

145025 Leng frutash 845 94218 16959 16959 MSABE 

152736 Leng frutash 919 176157 31708 31708 MSABE 

156723 Leng frutash 3979 355915 64065 64065 MSABE 

158768 Leng frutash 3823 319957 57592 57592 MSABE 

158768 Leng frutash 843 86873 15637 15637 MSABE 

 Totali =5,060,508 leke    2300227 2300227  

Aneks nr. 3.68 
DAV Artikull Pesha Tarifa Vl Stat Detyrim Sanksion Nr/Agj 

12627 Korda gome 591 2 65138 12506 12506 J088 

55618 Tras/gome 459 0 164022 31492 31492 J100 

46785 Tras/ gome 1654 0. 528037 101383 101383 J100 

123938 Tras /gome 256 0. 53721 10314 10314 J042 

66381 Tra/ gome 273 0. 99715 19145 19145 J114 

 Totali detyrim dhe penalitet=365,098    182,549 182,549  
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Aneks nr. 3.69 
DAV Kodi Malli Pesha % Tarifa Vl Stat Detyrim EF/Finan Kuq 

96963 40151100 Doreza Kirurgj 1427 2 941149 180701 180701 1 

136996 40151900 Doreza Kirurgj 1350 15 790107 Tarifa 15%  1 

36076 40151100 Doreza Kirurgj 365 2 410831 78880 78880 1 

29294 40151100 Doreza Kirurgj 365 2 414541 79592 79592 1 

  Detyrim doganor dhe penalitet=670,346 lek  335,173 335,173  

Aneks nr. 3.70 
DAV Kodi Malli Pesha VL/dekla/kg 

Cmim/Rivlersuar 

 per KG/USD 
Tarifa/deklaruar Pagesa e Tarifes 2% Sanksion Agj Kuq 

3988 38140090 Diluent/sol 18620 0.55EU/kg 1 EU/kg 0 37,984 37,984 J033 
 

4238 38140090 Diluent/sol 18620 0.55EU/kg 1 EU/kg 0 37,984 37,984 J033 
 

4299 38140090 Diluent/sol 18620 0.55EU/kg 1 EU/kg 0 37,984 37,984 J033 1 

4306 38140090 Diluent/sol 18620 0.55EU/kg 1 EU/kg 0 37,984 37,984 J033 
 

  Totali 303,878 leke     151,939 151,939   

Aneks nr. 3.71 
DAV Nipt Vl Stat Detyrimi Sanksion Prefernca Agjensi Kuq 

79863 Eksp/perdorur per zyra 93285 11194 11194 MSABE J042   

10463 Eksp/perdorur per zyra 98684 11842 11842 MSABE J131   

144220 Eksp/perdorur per zyra 133093 15971 15971 MSABE J134 1 

 Totali=78014  39007 39007    

Aneks nr. 3.72 
DAV Malli PESHA Vl/Stat Detyrim Penalitet PREF AGJ K/Kuq 

129758 Makineri/pajisje te perdorura 9950 945504 0 20000 MSABE J114   

150201 Makineri/pajisje te perdorura 118 43628 0 20000 MSABE J046 1 

156108 Makineri/pajisje te perdorura 197 31706 0 20000 MSABE J131   

142036 Makineri/pajisje te perdorura 1000 479076 0 20000 MSABE J023   

136284 Makineri/pajisje te perdorura 600 405372 0 20000 MSABE J042   

129758 Makineri/pajisje te perdorura 1500 135108 0 20000 MSABE J114   

122442 Makineri/pajisje te perdorura 150 18935 2272 2272 MSABE J054   

52931 Makineri/pajisje te perdorura 117 134565 16148 16148 MSABE J131 1 

120754 Makineri/pajisje te perdorura 293 181316 21758 21758 MSABE J131   

29235 Makineri/pajisje te perdorura 148 91368 10964 10964 MSABE J131   

21254 Makineri/pajisje te perdorura 277 188796 22656 22656 MSABE J131   

96714 Makineri/pajisje te perdorura 130 91006 10921 10921 MSABE J131 1 

68975 Makineri/pajisje te perdorura 186 135410 16249 16249 MSABE J131 1 

54846 Makineri/pajisje te perdorura 335 36279 4353 4353 MSABE J134   

122442 Makineri/pajisje te perdorura 500 45581 5470 5470 MSABE J054   

122442 Makineri/pajisje te perdorura 250 22876 2745 2745 MSABE J054   

43573 Makineri/pajisje te perdorura 750 69732 8368 8368 MSABE J054   

43573 Makineri/pajisje te perdorura 350 32138 3857 3857 MSABE J054   

158719 Makineri/pajisje te perdorura 1800 419269 50312 50312 MSABE J029   

15131 Makineri/pajisje te perdorura 1500 920517 110462 110462 MSABE J131   

15363 Makineri/pajisje te perdorura 210 154512 18541 18541 MSABE J047 1 

 Totali =730,152 leke    305076 425076    

Aneks nr. 3.73 
DAV HS4 Malli P Neto Pref Agj 

140145 8205 Makineri/pajisje/perdorura 339 MSABE J003 

10154 8207 Makineri/pajisje/perdorura 165 MSABE J003 

84555 8304 Makineri/pajisje/perdorura 500 MSABE J131 

104540 8304 Makineri/pajisje/perdorura 489 MSABE J131 

141666 8447 Makineri/pajisje/perdorura 400 MSABE J019 

122442 8422 Makineri/pajisje/perdorura 1300 MSABE J054 

43573 8422 Makineri/pajisje/perdorura 800 MSABE J054 

122442 8438 Makineri/pajisje/perdorura 200 MSABE J054 

43573 8450 Makineri/pajisje/perdorura 1000 MSABE J054 

43573 8479 Makineri/pajisje/perdorura 600 MSABE J054 

122442 8479 Makineri/pajisje/perdorura 250 MSABE J054 

64354 8476 Makineri/pajisje/perdorura 1050 MSABE J018 

153936 8453 Makineri/pajisje/perdorura 780 MSABE J002 

26889 8453 Makineri/pajisje/perdorura 650 MSABE J002 

117453 8453 Makineri/pajisje/perdorura 214.2 MSABE J002 

44133 8453 Makineri/pajisje/perdorura 318 MSABE J002 

82698 8453 Makineri/pajisje/perdorura 400 MSABE J002 

133771 8441 Makineri/pajisje/perdorura 9830 MSABE J042 

135870 8441 Makineri/pajisje/perdorura 9350 MSABE J042 

135788 8441 Makineri/pajisje/perdorura 4125 MSABE J042 

135758 8441 Makineri/pajisje/perdorura 5160 MSABE J042 

35554 8461 Makineri/pajisje/perdorura 10830 MSABE J042 

95983 8477 Makineri/pajisje/perdorura 18200 MSABE J042 

95984 8477 Makineri/pajisje/perdorura 19720 MSABE J042 

92015 8477 Makineri/pajisje/perdorura 33000 MSABE J005 

61701 8453 Makineri/pajisje/perdorura 108 MSABE J005 

16222 8453 Makineri/pajisje/perdorura 200 MSABE J005 

145907 8414 Makineri/pajisje/perdorura 750 MSABE J005 

88762 8414 Makineri/pajisje/perdorura 1310 MSABE J005 

88762 8418 Makineri/pajisje/perdorura 150 MSABE J005 

88762 8425 Makineri/pajisje/perdorura 100 MSABE J005 

88762 8425 Makineri/pajisje/perdorura 4700 MSABE J005 

137130 8425 Makineri/pajisje/perdorura 3000 MSABE J005 

88762 8479 Makineri/pajisje/perdorura 200 MSABE J005 

137130 8479 Makineri/pajisje/perdorura 3000 MSABE J005 

31578 8479 Makineri/pajisje/perdorura 496.5 MSABE J005 

59857 8417 Makineri/pajisje/perdorura 2000 MSABE J005 

119131 8452 Makineri/pajisje/perdorura 330 MSABE J005 

150123 8453 Makineri/pajisje/perdorura 1200 MSABE J047 

126431 8479 Makineri/pajisje/perdorura 130 MSABE J112 

106015 8479 Makineri/pajisje/perdorura 114 MSABE J112 

97465 8477 Makineri/pajisje/perdorura 5500 MSABE J112 

85759 8453 Makineri/pajisje/perdorura 160 MSABE J112 

134761 8453 Makineri/pajisje/perdorura 120 MSABE J112 

149580 8427 Makineri/pajisje/perdorura 1765 MSABE J112 

122556 8419 Makineri/pajisje/perdorura 280 MSABE J003 

25562 8427 Makineri/pajisje/perdorura 12099 MSABE J003 

25562 8427 Makineri/pajisje/perdorura 6569 MSABE J003 
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25562 8427 Makineri/pajisje/perdorura 3294 MSABE J003 

36960 8451 Makineri/pajisje/perdorura 1000 MSABE J003 

43304 8458 Makineri/pajisje/perdorura 4100 MSABE J003 

144993 8474 Makineri/pajisje/perdorura 3075 MSABE J035 

46606 8431 Makineri/pajisje/perdorura 1100 MSABE J032 

46588 8431 Makineri/pajisje/perdorura 11500 MSABE J032 

50598 8429 Makineri/pajisje/perdorura 19100 MSABE J029 

75600 8453 Makineri/pajisje/perdorura 160 MSABE J017 

151508 8453 Makineri/pajisje/perdorura 170 MSABE J017 

124367 8419 Makineri/pajisje/perdorura 190 MSABE J076 

75984 8427 Makineri/pajisje/perdorura 3100 MSABE J076 

22705 8438 Makineri/pajisje/perdorura 7430 MTLTR J023 

134171 8479 Makineri/pajisje/perdorura 260 MSABE J131 

46735 8426 Makineri/pajisje/perdorura 13950 MSABE J046 

93091 8424 Makineri/pajisje/perdorura 5513 MSABE J038 

61584 8479 Makineri/pajisje/perdorura 350 MSABE J007 

45689 8419 Makineri/pajisje/perdorura 1440 MSABE J007 

45902 8453 Makineri/pajisje/perdorura 160 MSABE J007 

81361 8452 Makineri/pajisje/perdorura 200 MSABE J097 

146430 8457 Makineri/pajisje/perdorura 16600 MSABE J097 

49600 8462 Makineri/pajisje/perdorura 4000 MSABE J097 

16058 8461 Makineri/pajisje/perdorura 360 MSABE J097 

52483 8461 Makineri/pajisje/perdorura 1300 MSABE J097 

122442 8509 Makineri/pajisje/perdorura 150 MSABE J054 

136284 8529 Makineri/pajisje/perdorura 600 MSABE J042 

14940 8509 Makineri/pajisje/perdorura 130 MSABE J131 

88762 9031 Makineri/pajisje/perdorura 100 MSABE J005 

137130 9031 Makineri/pajisje/perdorura 1000 MSABE J005 

23891 9012 Makineri/pajisje/perdorura 480 MSABE J005 

16294 9018 Makineri/pajisje/perdorura 250 MSABE J032 

            

Aneks nr. 3.74 
DAV Nam HS4 Malli Vl Stat Klasifikim/kreu Detyrim Sanksion PREFER AGJ Agjensia 

113533 E. K 8609 Depozite hekuri 548775 7315 98780 98780   J082 A  

147254 Y. R 8609 Kosha hekuri 218142 7315 0 20000 MSABE J114 J.S 

39383 Y.R 8609 Kosha hekuri 225383 7315 0 20000 MSABE J114 J.S 

96535 T. V 8609 Kosha Inoksi 436044 7315 0 20000 MSABE J126 A 

55890 A.P 8608 Pajisje Sinjalizues 547872 8530 98617 98617   J114 J.S 

  Totali=454,792 leke    197396 257396    

Aneks nr. 3.75 
DAV artikulli Pesha Vl Stat Detyrimi Penalitet Agjensi Agjensia KUQ 

140714 Artikull/celik/hekur 480 41334 7440 7440 J082 A    

7854 Artikull/celik/hekur 150 17873 3217 3217 J121 B  1 

92836 Artikull/celik/hekur 3120 1755756 316036 316036 J042 D&R    

16526 Artikull/celik/hekur 277 419877 75578 75578 J005 D    

91179 Artikull/celik/hekur 340 50295 9053 9053 J112 E 1 

95128 Artikull/celik/hekur 309 37539 6757 6757 J112 E   

56382 Artikull/celik/hekur 6200 533709 96068 96068 J032 F    

56378 Artikull/celik/hekur 7100 404031 72726 72726 J032 F    

109417 Artikull/celik/hekur 8580 2626413 472754 472754 J029 L. I   

92550 Artikull/celik/hekur 173 116809 21026 21026 J098 U    

110412 Artikull/celik/hekur 215 86687 15604 15604 J098 U    

10519 Barriera/artikuj metalik 22905 2766365 497946 497946 J042 D&R    

119791 Barriera/artikuj metalik 4200 544499 98010 98010 J042 D&R    

13043 Barriera/artikuj metalik 14300 401733 72312 72312 J042 D&R    

37820 Barriera/artikuj metalik 14000 5139725 925151 925151 J099 D   

51792 Barriera/artikuj metalik 1477 769937 138589 138589 J033 D 1 

19143 Berryla 867 851638 153295 153295 J035 E   

56293 Berryla 15500 2679398 482292 482292 J032 F    

27657 Berryla 280 437614 78771 78771 J032 F    

10546 Doreza metalike 15035 2287213 411698 411698 J022 L.O   

97110 Karroc/shkalle metalike 370 46771 8419 8419 J115 S   

52883 Ngrohes joelektrike 1650 1005846 120702 120702 J121 B  1 

133919 Ngrohes joelektrike 240 527099 63252 63252 J099 D   

75222 Pjese/metalike 500 473398 85212 85212 J054 D 1 

28435 Pjese/metalike 1770 500864 90156 90156 J033 D   

40165 Rakord dhe tuba 361 435846 78452 78452 J029 L. I    

9115 Rakord dhe tuba 647 363528 65435 65435 J029 L. I   

158651 Rakord dhe tuba 237 152103 27379 27379 J029 L. I 1 

133273 Rakorderi 1048 1855746 334034 334034 J082 A    

62116 Rakorderi 906 1632712 293888 293888 J082 A   

13175 Rakorderi 1169 1547375 278528 278528 J082 A   

23821 Rakorderi 490 847137 152485 152485 J082 A   

32411 Rakorderi 399 675782 121641 121641 J082 A   

117353 Rakorderi 200 346948 62451 62451 J100 B.Ch    

30596 Rakorderi 176 253153 45568 45568 J042 D.R    

158358 Rakorderi 340 40704 7327 7327 J035 E   

98249 Rakorderi 230 28614 5151 5151 J035 E 1 

75412 Rakorderi 215 25670 4621 4621 J035 E   

86441 Rakorderi 200 21532 3876 3876 J035 E 1 

140565 Rakorderi 160 19897 3581 3581 J035 E 1 

121634 Rakorderi 170 19439 3499 3499 J035 E 1 

124009 Rakorderi 150 17405 3133 3133 J035 E   

83633 Rakorderi 21500 3243158 583768 583768 J029 L.I    

20883 Rakorderi 382 76031 13686 13686 J029 L.I   

113959 Rakorderi 790 270389 48670 48670 J045 T. E   

85741 Rakorderi 665 219870 39577 39577 J045 T. E   

3608 Reduksion/rakorederi 150 210839 37951 37951 J105 D    

67614 Reduksion/rakorederi 218 506550 91179 91179 J030 D   

24732 Shina celiku 8800 647636 116574 116574 J076 C   

2451 Shina celiku 26000 1998612 359750 359750 J023 S 1 

130331 Shina celiku 1582 380872 68557 68557 J038 S   

117412 Shina celiku 1656 364727 65651 65651 J038 S   

23628 Shina celiku 10010 1326956 238852 238852 J097 S.S   

56389 shkalle me parmak 1300 149236 26862 26862 J032 F    
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44647 SHKALLE METALIKE  450 31475 5666 5666 J115 S   

20451 Traversa 20590 1843110 331760 331760 J045 T.E   

29794 Traversa 16000 1446914 260445 260445 J045 T.E   

20444 Traversa 13520 1219477 219506 219506 J045 T.E   

20451 Traversa hekuri 20590 1843110 331760 331760 J045 T.E   

29794 Traversa hekuri 16000 1446914 260445 260445 J045 T.E   

20444 Traversa hekuri 13520 1219477 219506 219506 J045 T.E   

88774 Zgara metalike  500 53474 9625 9625 J035 E   

143862 Zgara metalike  3194 640365 115266 115266 J048 K   

71233 Zgara metalike  580 47572 8563 8563 J115 S   

 Totali=18,533,468 leke   9,266,734 9,266,734    

Aneks nr. 3.76 
DAV Subjekt malli Vit Cif Duhej/Klasifik tarifa Detyrim gjobe Agj Agj KUQ 

58785 C/D  akses/ mekaniz/mobileri 276055 8302 0.15 49690 49690 J038 S   

14487 D-E Kembe/rroteza/mobilje 95196 8302 0.15 17135 17135 J023 S 1 

23463 E  Kembe/rroteza/mobilje 1528818 8302 0.15 275187 275187 J114 J.S   

17067 E  Kembe/rroteza/mobilje 1494927 8302 0.15 269087 269087 J114 J.S 1 

23458 E  Kembe/rroteza/mobilje 365832 8302 0.15 65850 65850 J114 J.S   

14334 E Kembe/rroteza/mobilje 69434 8302 0.15 12498 12498 J114 J.S   

56099 A/ K krevat/plazhi 41243 9404 0.15 7424 7424 J121 B 1 

138416 A/K Shtresa /dyshek 90165 9404 0.15 16230 16230 J054 B    

61268 B.A  krevat/plazhi 107175 9404 0.15 19292 19292 J082 A    

85218 B.A krevat/plazhi 71667 9404 0.15 12900 12900 J082 A  1 

82073 B.A krevat/plazhi 47653 9404 0.15 8578 8578 J082 A 1 

78605 B.A krevat/plazhi 37899 9404 0.15 6822 6822 J082 A 1 

55928 B.SH krevat/plazhi 416059 9404 0.15 74891 74891 J094 F.A   

57335 D.S krevat/plazhi 18277 9404 0.15 3290 3290 J035 E 1 

40270 D.Z.D krevat/plazhi 190424 9404 0.15 34276 34276 J003 E   

130272 E/G krevat/plazhi 56030 9404 0.15 10085 10085 J035 E   

82051 M.M krevat/plazhi 116745 9404 0.15 21014 21014 J082 A   

71075 M.M krevat/plazhi 94311 9404 0.15 16976 16976 J082 A   

9506 M.M krevat/plazhi 208671 9404 0.15 37561 37561 J082 A   

52563 R.SH krevat/plazhi 30335 9404 0.15 5460 5460 J019 A&A   

52384 R.SH Shtresa /dyshek 26377 9404 0.15 4748 4748 J054 B    

30379 K/ D artikull/plastik 273660 39263000 0.06 19156 19156 J003 E    

30379 K/ D artikull/plastik 187509 39263000 0.06 13126 13126 J003 E    

40388 N. K artikull/plastik 92886 39263000 0.06 6502 6502 J007 S   

  Totali=2,015,555     1007777 1007777    

Aneks nr. 3.77 
DAV Subjekt HS4 malli Vl/Fob Duhej/klasifik Tarifa Detyrimi Sanksion Agj Agj 

92872 A 9406 Depozit/sillos 981360 15% 2% 153092 153092 J035 E 

102671 J.M 9406 Skelet/metalik 728870 15% 2% 113704 113704 J115 S 

   Totali=533,592 leke     266796 266796   

Aneks nr. 3.78 
DAV Subjekt Artikull Pesha Agj Agj Duhej/Klasifikuar Sanksion 

95670 M. P Mekanizem per perdorim/mobileri 8232 J131 S 83024200 20000 

70314 M. P Mekanizem per perdorim/mobileri 8232 J131 S 83024200 20000 

75354 M. P Mekanizem per perdorim/mobileri 6849 J131 S 83024200 20000 

139582 M. P Mekanizem per perdorim/mobileri 5557 J131 S 83024200 20000 

112887 M. P Mekanizem per perdorim/mobileri 5522 J131 S 83024200 20000 

16453 M. P Mekanizem per perdorim/mobileri 5280 J131 S 83024200 20000 

7929 M. P Mekanizem per perdorim/mobileri 4099 J131 S 83024200 20000 

40441 M. P Mekanizem per perdorim/mobileri 2774 J131 S 83024200 20000 

37651 M. P Mekanizem per perdorim/mobileri 2744 J131 S 83024200 20000 

31898 M. P Mekanizem per perdorim/mobileri 2744 J131 S 83024200 20000 

34980 M. P Mekanizem per perdorim/mobileri 2744 J131 S 83024200 20000 

25496 M. P Mekanizem per perdorim/mobileri 2744 J131 S 83024200 20000 

28792 M. P Mekanizem per perdorim/mobileri 2744 J131 S 83024200 20000 

21598 M. P Mekanizem per perdorim/mobileri 2744 J131 S 83024200 20000 

46177 M. P Mekanizem per perdorim/mobileri 2744 J131 S 83024200 20000 

44043 M. P Mekanizem per perdorim/mobileri 2744 J131 S 83024200 20000 

49162 M. P Mekanizem per perdorim/mobileri 2744 J131 S 83024200 20000 

13559 M. P Mekanizem per perdorim/mobileri 2744 J131 S 83024200 20000 

3658 M. P Mekanizem per perdorim/mobileri 2744 J131 S 83024200 20000 

9402 M. P  Mekanizem per perdorim/mobileri 2744 J131 S 83024200 20000 

  Totali     400000 

Aneks nr. 3.79 
DAV Shoqeria Mallra PROCEDURA Agjensi Agjensia 

12431 SHPK Mallra IND J019 A.A.I 

87804 SHPK Mallra IND J019 A.A.I 
23849 SHPK Mallra IND J019 A.A.I 
103354 SHPK Mallra IND J019 A.A.I 
27715 SHPK Mallra IND J019 A.A.I 
116430 SHPK Mallra IND J019 A.A.I 
51326 SHPK Mallra IND J019 A.A.I 
18377 SHPK Mallra IND J019 A.A.I 
20610 SHPK Mallra IND J019 A.A.I 
78606 SHPK Mallra IND J019 A.A.I 
78608 SHPK Mallra IND J019 A.A.I 
83879 SHPK Mallra IND J136 A.A.I 
75626 SHPK Mallra IND J136 A.A.I 
18681 SHPK Mallra IND J136 A.A.I 
123033 SHPK Mallra IND J136 A.A.I 
144455 SHPK Mallra IND J088 A.M 

63 SHPK Mallra IND J018 B.D 

136247 SHPK Mallra IND J005 D  

6912 SHPK Mallra IND J112 E.C.A  
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25640 SHPK Mallra IND J035 E 

156296 SHPK Mallra IND J035 E 
84369 SHPK Mallra IND J035 E 
119087 SHPK Mallra IND J035 E 
17318 SHPK Mallra IND J111 F.C 

1184 SHPK Mallra IND J114 J.S 

34036 SHPK Mallra IND J114 J.S 
52053 SHPK Mallra IND J114 J.S 
40953 SHPK Mallra IND J114 J.S 
48113 SHPK Mallra IND J114 J.S 
48113 SHPK Mallra IND J114 J.S 
32637 SHPK Mallra IND J114 J.S 
49096 SHPK Mallra IND J114 J.S 
36420 SHPK Mallra IND J114 J.S 
40404 SHPK Mallra IND J114 J.S 
36420 SHPK Mallra IND J114 J.S 
40404 SHPK Mallra IND J114 J.S 
40404 SHPK Mallra IND J114 J.S 
36420 SHPK Mallra IND J114 J.S 
36420 SHPK Mallra IND J114 J.S 
36420 SHPK Mallra IND J114 J.S 
40404 SHPK Mallra IND J114 J.S 
50157 SHPK Mallra IND J114 J.S 
40971 SHPK Mallra IND J114 J.S 
32985 SHPK Mallra IND J114 J.S 
15596 SHPK Mallra IND J114 J.S 
15596 SHPK Mallra IND J114 J.S 
15596 SHPK Mallra IND J114 J.S 
45594 SHPK Mallra IND J114 J.S 
4956 SHPK Mallra IND J114 J.S 

123586 SHPK Mallra IND J114 J.S 
34521 SHPK Mallra IND J114 J.S 
42572 SHPK Mallra IND J114 J.S 
37127 SHPK Mallra IND J098 U 

Aneks nr. 3.80 
DAV KAPIT PESHA MENYRA/TRANSPORT Agjensi Agjensia KUQ 

9253 9 3888 35 J019 A.A.I   

20528 39 2738 35 J019 A.A.I 1 

4109 39 6264 35 J019 A.A.I   

9251 44 3820 35 J019 A.A.I   

11819 63 5151 35 J019 A.A.I 1 

18346 63 5540 35 J019 A.A.I 1 

3917 63 6617 35 J019 A.A.I 1 

14498 63 8358 35 J019 A.A.I 1 

79778 68 11930 35 J136 A   

6704 35 10000 35 J082 A   

30436 39 3297 35 J054 B    

83875 34 4355 35 J100 B.C   

79027 38 4508 35 J100 B.C   

143324 44 3250 35 J112 B.C   

8695 63 17060 35 J003 E  1 

34040 63 19495 35 J003 E  1 

24735 76 3680 35 J021 E    

104285 17 3000 35 J094 F.A   

69092 17 3000 35 J094 F.A   

104285 17 3130 35 J094 F.A   

95350 17 4280 35 J094 F.A   

69092 17 4280 35 J094 F.A   

40573 17 5700 35 J094 F.A   

74448 18 3570 35 J094 F.A   

35828 21 2512 35 J094 F.A   

68031 21 2792 35 J094 F.A   

24296 21 2905 35 J094 F.A   

69087 21 3051 35 J094 F.A   

91503 21 3359 35 J094 F.A   

97434 21 3894 35 J094 F.A   

132930 21 5791 35 J094 F.A   

54118 21 10113 35 J094 F.A   

54118 21 10606 35 J094 F.A   

59623 21 20554 35 J094 F.A 1 

78271 32 2807 35 J094 F.A   

82440 39 2546 35 J094 F.A   

78271 39 3152 35 J094 F.A   

119748 48 2732 35 J094 F.A   

130709 48 2834 35 J094 F.A   

17151 12 3655 35 J114 J. S   

44588 15 6300 35 J114 J. S   

25848 15 26180 35 J114 J. S   

7824 15 26200 35 J114 J. S   

44588 18 15250 35 J114 J. S   

30993 19 4894 35 J114 J. S   

20548 23 26880 35 J114 J. S   
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8627 32 5220 35 J114 J. S   

43680 33 2865 35 J114 J. S   

22548 33 4500 35 J114 J. S   

7563 34 2884 35 J114 J. S   

17424 34 3797 35 J114 J. S   

51298 34 5100 35 J114 J. S   

28439 34 8688 35 J114 J. S   

7446 39 2548 35 J114 J. S   

35546 39 2669 35 J114 J. S   

35981 39 2728 35 J114 J. S   

15596 39 3090 35 J114 J. S 1 

7446 39 3704 35 J114 J. S   

35981 39 3863 35 J114 J. S   

20244 39 3890 35 J114 J. S   

45618 39 4413 35 J114 J. S   

14560 39 4469 35 J114 J. S   

8592 39 5624 35 J114 J. S   

48013 39 6717 35 J114 J. S   

30993 44 5527 35 J114 J. S   

41819 48 7889 35 J114 J. S   

12661 48 8382 35 J114 J. S   

22130 63 3850 35 J114 J. S 1 

7464 63 5502 35 J114 J. S 1 

7531 72 3761 35 J114 J. S   

9118 72 4249 35 J114 J. S   

5754 72 8830 35 J114 J. S 1 

50680 72 18119 35 J114 J. S   

51920 72 19680 35 J114 J. S   

9095 72 23960 35 J114 J. S   

7222 72 25730 35 J114 J. S   

30864 73 4403 35 J114 J. S   

52326 73 5125 35 J114 J. S   

11133 73 5750 35 J114 J. S   

35962 73 9100 35 J114 J. S   

43360 73 12624 35 J114 J. S   

7527 76 2636 35 J114 J. S   

48539 76 4577 35 J114 J. S   

28749 76 4940 35 J114 J. S   

19454 76 5756 35 J114 J. S   

7531 76 12661 35 J114 J. S   

1305 94 3060 35 J114 J. S   

36031 94 3160 35 J114 J. S   

42359 94 5010 35 J114 J. S   

28362 9 3360 35 J029 L.A   

157387 73 5760 35 J029 L.A   

13462 69 3690 35 J022 L.A 1 

76838 73 19700 35 J017 M   

112958 73 29590 35 J017 M   

1344 73 8300 35 J023 S. SH 1 

1349 73 8980 35 J023 S.SH 1 

95176 84 2570 35 J023 S.SH   

22491 63 11064 35 J115 S 1 

4628 63 18411 35 J115 S 1 

48182 32 3591 35 J046 S.A.D   

24081 73 8853 35 J007 S. S&I   

144471 84 4089 35 J007 S. S&I   

48346 94 2785 35 J007 S. S&I    

78623 94 2697 35 J097 S.S   

154068 73 9800 35 J113 Xh   

154068 73 10840 35 J113 Xh   

Aneks nr. 3.81 
DAV Subjekt Kodi 2 HS4 Artikull Pesha Popozim Ligjor 

122247 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 510000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

98554 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 1100000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

111990 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 1000000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

75986 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 110000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

116263 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 2000000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

81673 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 2500000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

72693 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 2500000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

109732 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 500000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

110926 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 500000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

115164 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 500000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

125015 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 58000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

114212 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 600000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

119262 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 600000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

118944 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 600000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

119377 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 800000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

80417 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 1000000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

143054 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 1000000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 
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148906 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 1000000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

149370 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 1000000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

157694 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 1000000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

105305 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 1000000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

81685 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 1000000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

83853 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 1000000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

64170 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 1000000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

99745 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 1100000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

98368 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 1200000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

107895 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 1248990 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

102112 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 1500000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

76000 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 2390000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

66809 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 2500000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

137307 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 300000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

142009 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 300000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

146632 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 300000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

157099 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 300000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

131151 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 300000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

145219 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 400000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

96060 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 441000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

80729 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 500000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

125598 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 500000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

137704 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 500000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

139431 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 500000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

152097 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 500000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

125028 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 500000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

126115 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 500000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

127892 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 500000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

128039 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 500000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

146123 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 600000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

136003 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 700000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

129555 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 700000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

87196 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 725000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

107196 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 500000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

96772 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 500000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

97154 F.K.C 27 2701 Qymyr/lende djgese 850000 Shkalle /akczie 2 lek/kg 

    Efekte te munguara nese do te ishte perfshire me shkalle akcize   

Aneks nr. 3.82 
DAV Kapitulli Kreu malli Pesha Propozim ligjor 

79 27 2704 Qymyr Koks 6600640 shkalla/alcizes 2 lek/kg 

507 27 2704 Qymyr Koks 6011210 shkalla/alcizes 2 lek/kg 

441 27 2704 Qymyr Koks 2813342 shkalla/alcizes 2 lek/kg 

344 27 2704 Qymyr Koks 6443260 shkalla/alcizes 2 lek/kg 

263 27 2704 Qymyr Koks 6441990 shkalla/alcizes 2 lek/kg 

648 27 2704 Qymyr Koks 5030770 shkalla/alcizes 2 lek/kg 

789 27 2704 Qymyr Koks 3748320 shkalla/alcizes 2 lek/kg 

  Efekte te munguara nese do te ishte perfshire me shkalle akcize  

  

 

  

Aneks nr. 3.83 
DAV Dogana Subjekt Malli Autorzizim Vl Stat Detyrim Agj Kuq 

119802 Durresi K. H  Rr/ prites Nr,74 date 22.06.2021 8199719 1639944 J042   

21352 Durresi K. H Rr/prites Nr.112 date 06.01.2021 8158260 1631652 J001   

47369 Durresi K. H Rr/prites Nr.48 date 26.04.2021 7711663 1542333 J042   

21355 Durresi K. H Rr/prites Nr.112 date 06.01.2021 5315230 1063046 J001   

      5,876,975 leke   

Aneks nr. 3.84 Artikulli “Kokat Tërheqëse” 
Nr R Importuesi Vl Statistikore2 Vlera si duhet Detyrimi i munguar 

103663 D.T         906,070        1,256,028           69,992  

107590 M         910,357        1,256,707           69,270  

116015 L.T       1,031,697        1,256,097           44,880  

117491 A       1,153,647        1,256,097           20,490  

118980 XH.K         905,796        1,255,908           70,022  

119059 A.S.G       1,172,861        1,279,001           21,228  

131492 A.V         906,269        1,256,516           70,049  

137105 E.T         911,350        1,261,420           70,014  

138531 S TC  G         907,192        1,257,121           69,986  

148634 X. P         904,077        1,255,747           70,334  

148641 X. P         905,885        1,255,747           69,972  

148814 E. D         918,284        1,267,866           69,916  

153088 K. T         906,418        1,256,353           69,987  

15603 E.D         919,155        1,269,222           70,013  

19687 T         906,700        1,256,861           70,032  

26540 R.Ă         907,337        1,256,888           69,910  

27245 E. D         919,175        1,269,255           70,016  

27291 E. D         919,175        1,269,255           70,016  

27531 H. Ă         907,243        1,257,507           70,053  

30511 T. K         907,243        1,257,507           70,053  

32365 X. P       1,108,083        1,256,888           29,761  

43165 E. D         919,424        1,268,970           69,909  

44473 M. H         906,204        1,256,654           70,090  

44511 T. C         906,622        1,256,654           70,006  

47035 D. E       1,022,228        1,236,948           42,944  

51065 L. D         908,512        1,258,515           70,001  

51459 X. H         894,359        1,232,029           67,534  

53752 K. C       1,042,187        1,256,667           42,896  
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54214 X. P         906,414        1,256,667           70,051  

57819 N.M         905,540        1,255,436           69,979  

60083 X. M         906,495        1,256,667           70,034  

60637 I. B         906,777        1,256,667           69,978  

62192 E.D         918,839        1,268,986           70,029  

62644 E. Z         899,386        1,249,276           69,978  

63566 T         946,313        1,296,088           69,955  

71026 R. P         906,993        1,257,218           70,045  

71104 X. H       1,041,003        1,256,603           43,120  

76502 L.L         906,330        1,256,603           70,055  

83343 U. B         906,558        1,256,428           69,974  

84307 R.K       1,161,072        1,257,042           19,194  

86592 T         907,263        1,257,042           69,956  

88968 K         906,580        1,256,428           69,970  

905 Sh. L         907,065        1,256,902           69,967  

95734 E. D         937,860        1,268,208           66,070  

97279 D. E         905,561        1,256,028           70,093  

TOTALI       42,409,598       56,648,717     2,847,824  

Aneks nr. 3.87  Rastet e Motocikletave BMË        në lekë 
Nr R Importuesi Vl Statistikore2 Vlera si duhet Detyrimi i munguar 

3270 A.H 200,767 320,278 45,414 

1387 D  213,729 259,701 17,469 

7547 E. S 262,683 407,038 54,855 

17439 C. J. S 301,938 320,273 6,967 

2682 A. V 89,773 142,802 20,151 

20040 S.K 295,456 466,692 65,070 

35152 E. D 166,955 262,811 36,425 

6857 A. P 337,668 503,773 63,120 

6904 D.G 402,861 497,818 36,084 

40345 N.M 295,746 466,670 64,951 

10142 B. M 293,443 465,606 65,422 

51603 E.  D 294,487 466,672 65,430 

54196 P - O 294,152 466,672 65,557 

56953 E. D 294,379 466,672 65,471 

67318 E. Sh 214,623 339,925 47,615 

13321 D.H 377,590 512,192 51,149 

75968 K.K 293,980 466,664 65,620 

84297 E. P 201,792 320,227 45,005 

88510 D. B 293,180 466,646 65,917 

84766 A. U 314,100 472,779 60,298 

128546 J.H 290,452 466,589 66,932 

27511 A. Sh 350,291 498,848 56,452 

27521 B. H 350,291 498,848 56,452 

27526 B.T 327,090 465,786 52,704 

134296 A. D 85,988 129,339 16,473 

28356 A. J 184,824 272,751 33,412 

TOTALI  7,028,239 10,424,073 1,290,417 

Aneks nr. 3.88  Rastet e Motocikletave Harley Davidson       në lekë 
Nr R Importuesi Vl Statistikore2 Vlera si duhet Detyrimi i munguar 

3075 E.D         302,301          580,804        105,831  

8811 A         367,212          450,408          31,614  

54513 T. D         223,646          353,709          49,424  

11029 D. T         317,889          595,034        105,315  

18607 A. M         314,732          502,232          71,250  

18235 E. S         206,200          378,479          65,466  

93480 E.K         424,720          673,286          94,455  

21242 H.M         330,048          492,948          61,902  

23128 A. B         268,176          492,948          85,413  

148709 G.A         648,654          741,305          35,207  

29018 C. H         352,001          708,180        135,348  

30241 A.L         466,243          532,798          25,291  

TOTAL        4,221,823        6,502,130        866,517  

Aneks nr. 3.89 Artikulli “Ton ne vaj vegjetal apo ujë” 
Nr R 4shifror Malli Vlera/artikull P.Neto (kg) Detyrimi i munguar 

81654 1604 TONE I KONSERVUAR NE VAJ  25920 6750       109,299  

21849 1604 

TONE PESHKU I KONSERVUAR  

792 KOLI X 32 KANACE = 25344 CP 24076.8 6082.56         80,358  

71384 1604 

TONE I KONSERVUAR NE VAJ  

200KOLI X 6KANACE =780CP X 1250GR 5865 1499         21,669  

100271 1604 TON PESHKU I KONSERVUAR 6144 cf x 80gr x 3cp 6144 1474         11,912  

Aneks nr. 3.90 Artkulli “Makarona të pambushura pa vezë” 
Nr R Dt. R Kodi Dekl Deklaruesi 4shifror Malli Detyrimi i munguar 

6988 30.3.2021 J112 E. C 1902 MAKARONA TE PAGATUARA, PA MBUSHJE, PA VEZE                    90,629  

28919 16.3.2021 J004 R.P.D 1902 MAKARONA PA VEZE JO TE MBUSHURA                    63,477  

6373 19.3.2021 J112 E. C 1902 MAKARONA TE PAGATUARA, PA MBUSHJE, PA VEZE                    59,298  

39342 9.4.2021 J004 R.P.D 1902 MAKARONA PA VEZE JO TE MBUSHura                   126,197  

      

                        339,601  

Aneks nr. 3.91 Artikulli “Veturë e përdorur”, mbi 10 vjet. 
Nr R Dt. R Importuesi Deklaruesi 4shifror Malli Detyrimi i munguar 

30624 19.3.2021 G. Ă 

Sanda 

Lagjja 13 

Durres 8703 

AUTOVETURE VOLKSËAGEN GOLF PLUS  

VP.2006.CIL1896CC.NAFTE       15,266  

90642 30.7.2021 A. B 

Sanda 

Lagjja 13 

Durres 8703 

AUTOVETURE FORD C-MAX 

VP.2005.CIL1560CC.NAFTE       17,919  

      

        33,186  
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Aneks nr. 3.92 Artikulli “Veturë e përdorur”, më pak se 10 vjet. 
Nr R Dt. R Importuesi Malli Detyrimi i munguar 

1226 13.01.2021 E.K Veture e perdorur benzine / vp2012 ferrari california / 4297cc 1,094,745 

78474 04.07.2021 M. M Autoveture e perdorur: Audi A6 40 TDI, CIL-1968 cc, vp-2019, hybride (nafte+elektrike) 180,514 

35692 31.03.2021 M. M Autoveture e perdorur AUDI A4, Cil.1968 cc, V.P 2018, Nafte 126,143 

35698 31.03.2021 M. M Autoveture e perdorur AUDI A4, Cil.1968 cc, V.P 2018, Nafte 126,143 

71176 18.06.2021 E. Sh Veture hibride nafte/elektrike Audi A8L, viti 2018, cc 2967 538,255 

2166 27.01.2021 E Autoveture Audi Q7 vp.2017.cil 2995 cc. benzine 180,323 

12896 16.06.2021 K.F Autoveture e perdorur Porsch gt911 cil 3800cc, viti 2019, benzine 279,630 

28708 15.03.2021 J. H Autovetur Mercedes Benz G 63 i perdorur viti i prodhimi 2020/cil 3982 cc/benzin 206,049 

14647 01.07.2021 D. Ja Veture Mercedes Benz G 63 benzine cc 3982 viti 2019 331,776 

99733 25.08.2021 Sh. C Mercedes-benz i perdorur GLE 350 d 4 matic. v.p=2017 cil;2987 cc. nafte 493,033 

107414 13.09.2021 J. Ç Veture nafte, tip Mercedes Benz GLE 350 d, cc 2987, viti 2017 487,282 

58428 22.05.2021 A.H Autovetur Jaguar F Pace i perdorur viti i p.2016/cil 1999 cc / nafte 137,973 

51008 06.05.2021 R.L Veture BMË 750 d,viti 2018 2993 cc,nafte 460,017 

20025 24.02.2021 M. M Autoveture e re: Land rover LR Defender110 SE 3.0d, cil-2997cc,vp-2020, nafte+elektrike (hybride) 204,278 

27438 12.03.2021 M. M Autoveture e re; Land Rover LR Defender 110SE 3.0d Cil.2997cc, Vp.2020, Nafte+Elektrike (hibride) 107,175 

41742 15.04.2021 V. T Veture Land Rover Range Rover viti 2018. nafte. 4367 cc 349,282 

74426 25.06.2021 B. M Veture e perdorur Audi RS Q8,viti 2020,3996 cc,benzine-hibrid 628,926 

    

5,931,544 

Aneksi nr. 4.1 “Për auditimin e procedurave mbi Regjimin e Përpunimit Aktiv dhe RLP”,  
 

 

Subjekti Detyrimi Penaliteti Shkelja 

L.D.K.F   20,000 Mbyllje me vonese 

L.D.K.F   50,000 Mbyllje me vonese 

B.L   20,000 Mbyllje me vonese 

R   20,000 Mos respektim afati ne dhënie destinacion malli 

S.Sh   20,000 Mbyllje me vonese 

G.A   20,000 Mbyllje me vonese 

E   20,000 Mbyllje me vonese 

G.G   20,000 Mos respektim afati ne dhënie destinacion malli 

G.G   20,000 Mbyllje me vonese 

G.G 85,632 2* 85,632 Diferenca ne sasinë e mallit destinacion RPA 

L.P   20,000 Mos respektim afati ne dhenie destinacion malli 

M.Q   20,000 Mbyllje me vonese 

M.Q 67,700 2* 67,700 Diferenca ne sasinë e mallit destinacion RPA 

I   20,000 Mbyllje me vonese 

"M-F" 11,466 11,466 Diferenca ne sasinë e mallit destinacion RPA 

"M-F" 545,838 545,838 Diferenca ne sasinë e mallit destinacion RPA 

"M-F"   20,000 Mangësi ne elementet e dok te mbylljes 

"M-F"   50,000 Mangësi ne elementet e dok te mbylljes 

"U "   20,000 Mangësi ne elementet e dok te mbylljes 

"F.G"   20,000 Mbyllje me vonese 

"F.G"   50,000 Mbyllje me vonese 

"R.T"   20,000 Kode jashtë autorizimit 

"T "   20,000 Kode jashtë autorizimit 

"T "   20,000 Mbyllje me vonese 

A.N   20,000 Mangësi ne elementet e dok te mbylljes 

T.Sh   20,000 Mos respektim afati ne dhënie destinacion malli 

M.P.S   20,000 Mbyllje me vonese 

M.P.S 142,537 2*142,537 Diferenca ne sasinë e mallit destinacion RPA 

G.I   20,000 Mbyllje me vonese 

G.I 46,290 2*46,290 Diferenca ne sasinë e mallit destinacion RPA 

"T.M.I "   20,000 Mbyllje me vonese 

"T.M.I " 4,350,000 2*4,350,000 Malli qe ende nuk i është dhëne destinacion, në tejkalim afati 

P.M   20,000 Mbyllje me vonese 

P.M   50,000 Mbyllje me vonese 

F.I   20,000 Mbyllje me vonese 

L.G 1,097,293 2*1,097,293 Diferenca ne sasinë e mallit destinacion RPA 

S   20,000 Mangësi ne elementet e dok te mbylljes 

I.S   20,000 Mbyllje me vonese 

S.T   20,000 Mangësi ne elementet e dok te mbylljes 

B.A.A   20,000 Mos respektim afati ne dhënie destinacion malli 

B.A.A   20,000 Mos respektim afati ne dhënie destinacion malli 

B.A.A 41,000 2*41,000 Diferenca ne sasinë e mallit destinacion RPA 

S.E   20,000 Mbyllje me vonese 

R.P   20,000 Mangësi ne elementet e dok te mbylljes 

R.P   50,000 Mbyllje me vonese 

R.P 9,679 9,679 TDP e papaguar 

O   20,000 Mos respektim afati ne dhënie destinacion malli 

R   20,000 Mangësi ne elementet e dok te mbylljes 

R   20,000 Mos respektim afati ne dhënie destinacion malli 

A.B.I   20,000 Mbyllje me vonese 

I. E.S   20,000 Mbyllje me vonese 

A   20,000 Mbyllje me vonese 

A 8000 2*8,000 Diferenca ne sasinë e mallit destinacion RPA 

"F "   20,000 Mbyllje me vonese 

T.S 23,750 2*23,750 Diferenca ne sasinë e mallit destinacion RPA 

T.S   20,000 Mangësi ne elementet e dok te mbylljes 

T.S   20,000 Mangësi ne elementet e dok te mbylljes (tejkalim vlere malli autorizim) 

"D.M T"   20,000 Mbyllje me vonese 

"S.P"   20,000 Mbyllje me vonese 

"S.P"   50,000 Mbyllje me vonese 

"S.P"   20,000 Kode jashtë autorizimit 

"S.P"   20,000 Kode jashtë autorizimit 

M. B. M.   20,000 Mangësi ne elementet e dok te mbylljes 

M. B. M.   20,000 Kode jashtë autorizimit 

"S "   20,000 Mos respektim afati ne dhënie destinacion malli 
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"S "   20,000 Mos respektim afati ne dhënie destinacion malli 

"S "   20,000 Mbyllje me vonese 

V-B 1,707 2*1,707 Diferenca ne sasinë e mallit destinacion RPA 

V-B   20,000 Mos respektim afati ne dhënie destinacion malli 

V-B   50,000 Mos respektim afati ne dhënie destinacion malli 

"G & F .G"   20,000 Mos respektim afati ne dhënie destinacion malli 

"D "   20,000 Mangësi ne elementet e dok te mbylljes 

R. P   20,000 Mbyllje me vonese 

I.C   20,000 Kode jashtë autorizimit 

"K "   20,000 Mbyllje me vonese 

"K "   20,000 Mangësi ne elementet e dok te mbylljes (tejkalim vlere malli autorizim) 

"K " 103,000 2*103,000 Mall qe ende si është dhënë destinacion, në tejkalim afati 

"L.  M. G."   20,000 Mos respektim afati ne dhënie destinacion malli 

"H.I P "   20,000 Mbyllje me vonese 

"S"   20,000 Mbyllje me vonese 

P   20,000 Mangësi ne elementet e dok te mbylljes 

P   20,000 Mbyllje me vonese 

"O, DS.A "   20,000 Mbyllje me vonese 

"K, K "   20,000 Mbyllje me vonese 

"K, K "   50,000 Mbyllje me vonese 

Z   20,000 Mangësi ne elementet e dok te mbylljes 

M   20,000 Mbyllje me vonese 

M 404,721 404,721 TDP e papaguar 

M 5E+05   TDP e papaguar(regjimi ende i pa mbyllur) 

S 52331 2*52,331   Diferenca ne sasinë e mallit destinacion RPA 

S   20,000 Mbyllje me vonese 

P   20,000 Mangësi ne elementet e dok te mbylljes 

P   100,000 Kode jashtë autorizimit 

P   20,000 Kode jashtë autorizimit 

P   50,000 Mangësi ne elementet e dok te mbylljes 

V   20,000 Mbyllje me vonese 

V   40,000 Kode jashtë autorizimit 

V   20,000 Mangësi ne elementet e dok te mbylljes 

V   60,000 Kode jashtë autorizimit 

SV.M   20,000 Mangësi ne elementet e dok te mbylljes 

SV.M   20,000 Mos respektim afati ne dhënie destinacion malli 

SV.M   20,000 Mbyllje me vonese 

SV.M 51,856 51,856 TDP e papaguar 

B   20,000 Mos respektim afati ne dhënie destinacion malli 

B= 5,793 5,793 TDP e papaguar 

P.SH   20,000 Mangësi ne elementet e dok te mbylljes 

A   20,000 Mbyllje me vonese 

N.C   20,000 Mbyllje me vonese 

A. D   20,000 Mbyllje me vonese 

"F "   20,000 Mbyllje me vonese 

"A"   20,000 Mangësi ne elementet e dok te mbylljes 

"A" 2600 2*2,600 Diferenca ne sasinë e mallit destinacion RPA 

K. A   20,000 Mangësi ne elementet e dok te mbylljes 

N   20,000 Mangësi ne elementet e dok te mbylljes 

R. B   20,000 Mos respektim afati ne dhënie destinacion malli 

R. B   20,000 Mos respektim afati ne dhënie destinacion malli 

R. B 44423 2*44,423 Diferenca ne sasinë e mallit destinacion RPA 

M.G 3E+05 2*300,480 Mos dhënie destinacion malli RLP, diferenca 

M.G 64880 2*14,880 Mos dhënie destinacion malli RLP, diferenca 

A. M. F   20000 Mbyllje me vonese 

P.A   20000 Mbyllje me vonese 

P.A 55338 2*55,338 Diferenca ne sasinë e mallit destinacion RPA 

E. A 8E+05 2*787,080 Mos dhënie destinacion malli RLP, diferenca 

E. A   50 Vonesa ne mbyllje regjimi RLP 

L 9E+05 2*914,400 Mos dhënie destinacion malli RLP, diferenca 

L   50 Vonesa ne mbyllje regjimi RLP 

 TOTAL 9,656,130 20,383,551    

 

 

Aneksi nr. 4.2.“Për auditimin e procedurave mbi regjimin e tranziteve (T1)”, faqe 175 deri 178 të PRA 
NR. Nr. TRANZITI Data R Dif Mbërritje-limit (në orë) 

1 21ALAL15000000000829 1/6/2021 26.7667 

2 21ALAL15000000000898 1/6/2021 24.3 

3 21ALAL02000000000700 1/6/2021 16.9 

4 21ALAL07000000000714 1/7/2021 12.65 

5 21ALAL07000000000986 1/8/2021 11.2667 

6 21ALAL15000000001434 1/9/2021 10.2 

7 21ALAL02000000001275 1/9/2021 39.7667 

8 21ALAL07000000001441 1/11/2021 10.9167 

9 21ALAL07000000001454 1/11/2021 10.8 

10 21ALAL07000000001439 1/11/2021 11 

11 21ALAL07000000001631 1/12/2021 11.0667 

12 21ALAL07000000001629 1/12/2021 11.1333 

13 21ALAL07000000001644 1/12/2021 11.1167 

14 21ALAL07000000001616 1/12/2021 14.7167 

15 21ALAL07000000001660 1/12/2021 12.2167 

16 21ALAL07000000001685 1/12/2021 11.3167 

17 21ALAL07000000001698 1/12/2021 9.8 

18 21ALAL19000000001390 1/13/2021 9.55 

19 21ALAL02000000002463 1/13/2021 10.6 

20 21ALAL07000000001997 1/13/2021 37.5333 
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21 21ALAL07000000002343 1/15/2021 49.65 

22 21ALAL15000000003131 1/15/2021 11.5667 

23 21ALAL07000000002670 1/16/2021 19.6 

24 21ALAL15000000003212 1/15/2021 38.7333 

25 21ALAL15000000003415 1/16/2021 19.4333 

26 21ALAL15000000003456 1/16/2021 18.5833 

27 21ALAL15000000003469 1/16/2021 17.75 

28 21ALAL07000000002858 1/16/2021 13.9333 

29 21ALAL07000000002860 1/16/2021 10.8833 

30 21ALAL07000000002873 1/16/2021 12.6333 

31 21ALAL19000000002398 1/17/2021 10.1667 

32 21ALAL15000000003755 1/17/2021 9.08333 

33 21ALAL15000000003742 1/17/2021 9.3 

34 21ALAL19000000002615 1/18/2021 20.6 

35 21ALAL11000000000266 1/18/2021 13.0667 

36 21ALAL02000000004376 1/18/2021 11.15 

37 21ALAL07000000003395 1/18/2021 17.35 

38 21ALAL15000000004631 1/19/2021 13.8833 

39 21ALAL02000000004893 1/19/2021 10.25 

40 21ALAL15000000004956 1/20/2021 15.9167 

41 21ALAL07000000003909 1/20/2021 20.0333 

42 21ALAL07000000003993 1/21/2021 19.0167 

43 21ALAL02000000005617 1/21/2021 10 

44 21ALAL07000000004094 1/21/2021 10.4 

45 21ALAL15000000005627 1/21/2021 9.81667 

46 21ALAL02000000005972 1/22/2021 18.95 

47 21ALAL21000000001057 1/23/2021 11.55 

48 21ALAL19000000004026 1/23/2021 10.25 

49 21XKT2303100022381 1/24/2021 20.9 

50 21XKT2303100022390 1/24/2021 21.4167 

51 21ALAL07000000004583 1/24/2021 24.2667 

52 21ALAL02000000006453 1/24/2021 17.6333 

53 21ALAL07000000004636 1/24/2021 14.8833 

54 21XKT2303100022373 1/24/2021 18.15 

55 21ALAL19000000004718 1/26/2021 25.7333 

56 21ALAL19000000004680 1/26/2021 23.15 

57 21ALAL07000000005239 1/26/2021 15.9167 

58 21ALAL07000000005282 1/26/2021 19.4833 

59 21ALAL15000000007568 1/26/2021 12.65 

60 21ALAL07000000005350 1/26/2021 12.3 

61 21ALAL07000000005594 1/27/2021 10.25 

62 21ALAL07000000005619 1/27/2021 10.2667 

63 21ALAL07000000005621 1/27/2021 9.7 

64 21ALAL02000000007938 1/27/2021 9.36667 

65 21ALAL07000000005634 1/27/2021 9.91667 

66 21ALAL15000000008008 1/27/2021 9.58333 

67 21ALAL07000000006019 1/28/2021 11.1 

68 21ALAL07000000006021 1/28/2021 11.0667 

69 21ALAL02000000008964 1/29/2021 10.15 

70 21ALAL19000000005460 1/29/2021 14.2167 

71 21ALAL02000000008951 1/29/2021 10.3833 

72 21ALAL24000000003242 1/30/2021 9.06667 

73 21ALAL14100000015622 1/30/2021 17.8333 

74 21ALAL14100000015635 1/30/2021 17.8167 

75 21ALAL19000000005785 1/31/2021 13.5 

76 21ALAL15000000008933 1/31/2021 49.4667 

77 21ALAL11000000000633 2/2/2021 13.95 

78 21ALAL07000000007344 2/3/2021 16.6 

79 21ALAL07000000007289 2/3/2021 17.8 

80 21ALAL07000000007438 2/3/2021 14.9 

81 21ALAL19000000007127 2/5/2021 22.6 

82 21ALAL15000000011297 2/5/2021 13.6 

83 21ALAL19000000007264 2/5/2021 10.6333 

84 21ALAL07000000007846 2/5/2021 21.1333 

85 21ALAL07000000007874 2/5/2021 76.6167 

86 21ALAL07000000007890 2/5/2021 66.0333 

87 21ALAL15000000011378 2/5/2021 18.3 

88 21ALAL07000000007901 2/5/2021 9.45 

89 21ALAL14100000019503 2/6/2021 46.05 

90 21ALAL14100000019516 2/6/2021 46.0333 

91 21ALAL15000000012403 2/8/2021 10 

92 21ALAL07000000008654 2/9/2021 69.9167 

93 21ALAL15000000012811 2/9/2021 9.31667 

94 21ALAL24000000004701 2/10/2021 11.9 

95 21ALAL07000000009135 2/11/2021 20.1833 

96 21ALAL15000000013564 2/11/2021 15.9667 

97 21ALAL07000000009366 2/11/2021 12.4167 
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98 21ALAL07000000009272 2/11/2021 14.75 

99 21ALAL07000000009325 2/11/2021 113.583 

100 21ALAL07000000009406 2/11/2021 10.9167 

101 21ALAL07000000009419 2/11/2021 14.7167 

102 21ALAL15000000013863 2/11/2021 10.3 

103 21ALAL07000000009488 2/11/2021 9.21667 

104 21ALAL07000000009774 2/13/2021 19.3 

105 21ALAL07000000009761 2/13/2021 19.35 

106 21ALAL15000000014276 2/13/2021 20.4167 

107 21ALAL15000000014289 2/13/2021 27.2667 

108 21ALAL15000000014291 2/13/2021 30.1667 

109 21ALAL15000000014385 2/13/2021 19.4333 

110 21XKT2303100053064 2/13/2021 40.8 

111 21ALAL15000000014412 2/13/2021 17.8 

112 21ALAL02000000014687 2/13/2021 17.6667 

113 21ALAL15000000014438 2/13/2021 20.05 

114 21XKT2206000000093 2/13/2021 214.083 

115 21ALAL15000000014440 2/13/2021 19.6 

116 21ALAL02000000014674 2/13/2021 17.4833 

117 21ALAL07000000009801 2/13/2021 17.2667 

118 21ALAL14100000023370 2/13/2021 26.2833 

119 21ALAL14100000023367 2/13/2021 26.3 

120 21ALAL07000000009855 2/13/2021 15.7 

121 21ALAL15000000014466 2/13/2021 19.15 

122 21ALAL02000000014742 2/13/2021 15.9333 

123 21ALAL07000000009910 2/13/2021 12.0167 

124 21ALAL07000000010130 2/15/2021 18.75 

125 21ALAL15000000014630 2/15/2021 17.5167 

126 21ALAL07000000010128 2/15/2021 18.9 

127 21ALAL02000000015522 2/15/2021 17.9833 

128 21ALAL07000000010280 2/15/2021 16.9 

129 21ALAL07000000010401 2/15/2021 14.5167 

130 21ALAL15000000015274 2/16/2021 10.55 

131 21ALAL15000000015355 2/16/2021 9.38333 

132 21ALAL15000000015368 2/16/2021 9.31667 

133 21ALAL15000000015722 2/17/2021 15.8833 

134 21ALAL15000000015885 2/17/2021 19.9 

135 21ALAL15000000015872 2/17/2021 23.3 

136 21ALAL15000000016026 2/17/2021 11.0333 

137 21ALAL07000000011004 2/17/2021 14.3333 

138 21ALAL15000000016312 2/18/2021 13.9833 

139 21ALAL15000000016447 2/18/2021 9.68333 

140 21ALAL02000000016899 2/18/2021 13 

141 21ALAL07000000011248 2/18/2021 232.017 

142 21ALAL07000000011709 2/20/2021 9.38333 

143 21ALAL07000000011737 2/20/2021 38.6667 

144 21ALAL19000000010770 2/21/2021 15.2 

145 21ALAL15000000017190 2/21/2021 12.8167 

146 21ALAL15000000017227 2/21/2021 11.2167 

147 21ALAL19000000011170 2/22/2021 9.26667 

148 21ALAL15000000017744 2/22/2021 10.8 

149 21ALAL02000000018284 2/22/2021 9.35 

150 21ALAL02000000018297 2/22/2021 9.25 

151 21ALAL02000000018309 2/22/2021 9.03333 

152 21ALAL11000000001059 2/23/2021 17.8667 

153 21ALAL07000000012193 2/23/2021 14.3667 

154 21ALAL11000000001074 2/23/2021 15.2 

155 21ALAL15000000018388 2/23/2021 15.15 

156 21ALAL11000000001155 2/24/2021 16.7667 

157 21XKT2302400060623 2/24/2021 17.8333 

158 21ALAL02000000019581 2/25/2021 10.45 

159 21ALAL02000000019634 2/25/2021 11.5167 

160 21ALAL02000000019690 2/25/2021 9.51667 

161 21ALAL07000000012791 2/25/2021 60.15 

162 21ALAL07000000012860 2/26/2021 43.45 

163 21ALAL07000000013013 2/26/2021 42.9 

164 21ALAL07000000013039 2/26/2021 38.0833 

165 21ALAL07000000013026 2/26/2021 41.3 

166 21ALAL07000000013067 2/26/2021 36.2333 

167 21XKT2302400064739 2/27/2021 32.5333 

168 21ALAL07000000013176 2/27/2021 13.0167 

169 21ALAL07000000013216 2/27/2021 13.1333 

170 21ALAL24000000007395 3/1/2021 11.2 

171 21ALAL07000000014255 3/3/2021 17.2333 

172 21ALAL02000000022190 3/3/2021 13.6167 

173 21ALAL02000000022202 3/3/2021 13.6167 

174 21ALAL02000000022215 3/3/2021 13.5833 
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175 21ALAL02000000022311 3/3/2021 12.75 

176 21ALAL15000000021934 3/3/2021 19.95 

177 21ALAL15000000021921 3/3/2021 19.9667 

178 21ALAL19000000015158 3/7/2021 16 

179 21ALAL19000000015429 3/8/2021 14.4833 

180 21ALAL15000000024369 3/8/2021 13.2333 

181 21ALAL15000000024384 3/8/2021 13.0833 

182 21ALAL15000000024371 3/8/2021 13.1167 

183 21ALAL07000000015932 3/9/2021 11.55 

184 21ALAL07000000017668 3/15/2021 16.3667 

185 21ALAL15000000025108 3/10/2021 11.7 

186 21ALAL02000000025400 3/10/2021 9.45 

187 21ALAL07000000016210 3/10/2021 9.26667 

188 21ALAL02000000025425 3/10/2021 9.78333 

189 21ALAL02000000025440 3/10/2021 9.83333 

190 21XKT2302400081748 3/11/2021 12.35 

191 21ALAL02000000025846 3/11/2021 15.95 

192 21ALAL07000000016712 3/11/2021 61.5833 

193 21ALAL15000000025965 3/12/2021 17.25 

194 21ALAL07000000017140 3/12/2021 29.5167 

195 21ALAL15000000026215 3/13/2021 23.0833 

196 21ALAL07000000017179 3/13/2021 20.0167 

197 21ALAL14200000042139 3/13/2021 26.5 

198 21ALAL14100000039839 3/13/2021 20.15 

199 21ALAL14100000039841 3/13/2021 19.8667 

200 21ALAL14100000039867 3/13/2021 14.0333 

201 21ALAL15000000026501 3/13/2021 38.0333 

202 21ALAL24000000009226 3/13/2021 31.8 

203 21ALAL15000000026542 3/13/2021 15.5 

204 21ALAL07000000017288 3/13/2021 13.75 

205 21ALAL07000000017290 3/13/2021 13.6667 

206 21ALAL07000000017302 3/13/2021 9.48333 

207 21ALAL15000000026608 3/14/2021 20.0333 

208 21ALAL02000000026872 3/14/2021 12.2 

209 21ALAL02000000026885 3/14/2021 12.25 

210 21ALAL21000000003720 3/15/2021 18.5 

211 21ALAL15000000027239 3/15/2021 17.1 

212 21ALAL07000000017764 3/15/2021 14.1833 

213 21XKT2302400089399 3/16/2021 10.6167 

214 21ALAL19000000017398 3/16/2021 9.21667 

215 21ALAL15000000028019 3/16/2021 10.5833 

216 21ALAL15000000028034 3/16/2021 9.05 

217 21ALAL02000000027801 3/16/2021 9.38333 

218 21ALAL07000000018108 3/16/2021 39.8333 

219 21ALAL24000000009538 3/17/2021 11.4 

220 21XKT2303100103998 3/17/2021 9.21667 

221 21ALAL24000000009743 3/18/2021 10.55 

222 21ALAL19000000018137 3/18/2021 9.68333 

223 21ALAL15000000029126 3/19/2021 19.2667 

224 21ALAL15000000029207 3/19/2021 24.0167 

225 21ALAL07000000019081 3/19/2021 14.45 

226 21ALAL15000000029400 3/19/2021 12.9167 

227 21ALAL15000000029438 3/19/2021 11.1 

228 21XKT2303100108500 3/19/2021 24.5 

229 21ALAL07000000019094 3/19/2021 10.5333 

230 21ALAL24000000010140 3/20/2021 36.9667 

231 21ALAL24000000010166 3/20/2021 36.1167 

232 21ALAL07000000019202 3/20/2021 34.2 

233 21ALAL15000000029996 3/21/2021 19.9333 

234 21ALAL02000000030015 3/21/2021 10.1 

235 21XKT2302400097908 3/22/2021 24.0333 

236 21ALAL19000000019148 3/22/2021 10.4833 

237 21ALAL07000000019651 3/23/2021 14.6667 

238 21ALAL02000000031257 3/23/2021 12.75 

239 21ALAL20000000000037 3/24/2021 13.4333 

240 21ALAL24000000010493 3/24/2021 12.6833 

241 21ALAL15000000031295 3/24/2021 12.8 

242 21ALAL02000000031680 3/24/2021 9.63333 

243 21ALAL07000000020400 3/25/2021 14.5167 

244 21ALAL15000000031987 3/25/2021 14.9333 

245 21ALAL15000000032047 3/25/2021 9.06667 

246 21ALAL07000000020470 3/25/2021 12.6333 

247 21ALAL07000000020781 3/26/2021 45.05 

248 21ALAL07000000020930 3/27/2021 17.8333 

249 21ALAL07000000020969 3/27/2021 16.7833 

250 21ALAL15000000032754 3/27/2021 15.1833 

251 21ALAL15000000032770 3/27/2021 15.5 
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252 21ALAL07000000021031 3/27/2021 13.1 

253 21ALAL15000000033113 3/28/2021 43.4833 

254 21ALAL15000000033235 3/28/2021 9.21667 

255 21XKT2303100122476 3/28/2021 12.2667 

256 21ALAL15000000034261 3/30/2021 11.5833 

257 21ALAL02000000034495 3/30/2021 9.01667 

258 21ALAL15000000034670 3/31/2021 13.7167 

259 21ALAL07000000022180 3/31/2021 15.5833 

260 21ALAL02000000034969 3/31/2021 9.11667 

261 21ALAL07000000022503 4/1/2021 84.2167 

262 21ALAL15000000036947 4/5/2021 10.05 

263 21ALAL24000000012297 4/6/2021 13.2833 

264 21ALAL15000000037633 4/6/2021 13.8 

265 21ALAL07000000023514 4/6/2021 9.41667 

266 21ALAL02000000037405 4/6/2021 10.5667 

267 21ALAL07000000024307 4/8/2021 18.5167 

268 21ALAL15000000038779 4/9/2021 16.2167 

269 21ALAL07000000024920 4/9/2021 18.5 

270 21ALAL07000000025034 4/9/2021 36.1167 

271 21ALAL07000000025143 4/10/2021 14.95 

272 21ALAL15000000039356 4/10/2021 15.65 

273 21ALAL07000000025184 4/10/2021 12 

274 21ALAL07000000025240 4/10/2021 9.61667 

275 21ALAL07000000025237 4/10/2021 12.8167 

276 21ALAL07000000025795 4/12/2021 14.85 

277 21ALAL15000000041350 4/14/2021 19.9167 

278 21ALAL02000000040775 4/14/2021 12.2333 

279 21ALAL07000000026671 4/14/2021 10.8667 

280 21ALAL02000000041284 4/15/2021 11.0167 

281 21ALAL07000000027140 4/16/2021 46.8 

282 21ALAL07000000027558 4/16/2021 17.5667 

283 21ALAL24000000013880 4/17/2021 10.75 

284 21ALAL02000000042307 4/17/2021 11.2833 

285 21ALAL19000000026862 4/17/2021 28.1167 

286 21ALAL15000000043219 4/18/2021 9.01667 

287 21ALAL19000000027194 4/18/2021 9.23333 

288 21ALAL07000000028609 4/20/2021 19.8667 

289 21ALAL07000000028855 4/20/2021 10.6 

290 21ALAL07000000028868 4/20/2021 14.6 

291 21ALAL15000000044830 4/21/2021 14.1333 

292 21ALAL19000000027913 4/21/2021 11.0333 

293 21ALAL19000000027900 4/21/2021 10.7 

294 21ALAL15000000044911 4/21/2021 12.4833 

295 21ALAL15000000044980 4/21/2021 37.75 

296 21ALAL02000000044602 4/21/2021 9.3 

297 21ALAL24000000014699 4/23/2021 13.3667 

298 21ALAL19000000028491 4/23/2021 12.2833 

299 21ALAL07000000030032 4/23/2021 153.15 

300 21ALAL19000000028503 4/23/2021 11.45 

301 21ALAL14100000064564 4/24/2021 43.4667 

302 21ALAL14100000064577 4/24/2021 43.4833 

303 21ALAL07000000030425 4/24/2021 16.1 

304 21ALAL15000000046350 4/24/2021 10.7667 

305 21ALAL07000000030562 4/24/2021 10.85 

306 21XKT2303100171435 4/25/2021 11.0333 

307 21ALAL02000000046229 4/25/2021 10 

308 21ALAL15000000047184 4/26/2021 16 

309 21ALAL07000000030942 4/26/2021 16.6667 

310 21ALAL15000000047564 4/27/2021 10.1333 

311 21ALAL15000000047592 4/27/2021 9.71667 

312 21ALAL02000000047187 4/27/2021 14.7667 

313 21ALAL02000000047242 4/27/2021 10.9667 

314 21ALAL15000000047810 4/27/2021 12.9333 

315 21ALAL15000000048154 4/28/2021 10.8667 

316 21ALAL07000000032095 4/29/2021 9.86667 

317 21ALAL15000000049111 4/30/2021 14.9 

318 21ALAL02000000048999 5/2/2021 18.9333 

319 21ALAL07000000033270 5/4/2021 17.35 

320 21XKT2206000000275 5/5/2021 348.367 

321 21ALAL15000000050809 5/5/2021 10.8167 

322 21ALAL02000000050325 5/5/2021 9.91667 

323 21ALAL07000000034131 5/6/2021 9.05 

324 21ALAL15000000051848 5/7/2021 37.6667 

325 21ALAL07000000034687 5/7/2021 35.5333 

326 21ALAL02000000051610 5/8/2021 44.0167 

327 21ALAL07000000034742 5/8/2021 16.2 

328 21ALAL15000000052020 5/8/2021 21.6667 
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329 21ALAL07000000034880 5/8/2021 12.8167 

330 21ALAL15000000052182 5/8/2021 11.3833 

331 21ALAL24000000016330 5/9/2021 12.2333 

332 21ALAL24000000016342 5/9/2021 14.1 

333 21ALAL15000000052331 5/9/2021 14.4333 

334 21ALAL15000000053056 5/10/2021 13.5 

335 21ALAL19000000033405 5/11/2021 18.8 

336 21XKT2303100200631 5/12/2021 23.4 

337 21XKT2303100200706 5/12/2021 23.2667 

338 21XKT2303100200781 5/12/2021 26.9 

339 21ALAL14100000075440 5/12/2021 15.85 

340 21ALAL14100000075452 5/12/2021 15.8 

341 21ALAL14100000075480 5/12/2021 15.2167 

342 21ALAL24000000016844 5/12/2021 23.7333 

343 21ALAL24000000016831 5/12/2021 32.4167 

344 21ALAL15000000054203 5/12/2021 10.6833 

345 21ALAL15000000054312 5/13/2021 14.25 

346 21ALAL19000000034036 5/13/2021 10.7833 

347 21ALAL15000000054406 5/13/2021 10.7833 

348 21ALAL02000000053850 5/13/2021 9.75 

349 21ALAL02000000053862 5/13/2021 9.66667 

350 21ALAL15000000054475 5/13/2021 9.06667 

351 21ALAL02000000053902 5/13/2021 9.01667 

352 21ALAL02000000053890 5/13/2021 9.1 

353 21XKT2302400175049 5/13/2021 23.15 

354 21ALAL02000000054437 5/14/2021 16.9333 

355 21ALAL02000000054668 5/15/2021 11.15 

356 21ALAL15000000055120 5/14/2021 14 

357 21ALAL24000000017298 5/14/2021 50.1833 

358 21ALAL15000000056443 5/17/2021 13.8833 

359 21ALAL07000000037638 5/17/2021 11.55 

360 21ALAL07000000037640 5/17/2021 11.3167 

361 21ALAL07000000037750 5/17/2021 10.8167 

362 21ALAL07000000037775 5/17/2021 10.1667 

363 21ALAL02000000055830 5/17/2021 9.71667 

364 21ALAL07000000038243 5/18/2021 11.1667 

365 21ALAL15000000057020 5/18/2021 12.2333 

366 21ALAL07000000038284 5/18/2021 9.43333 

367 21ALAL24000000017868 5/19/2021 12.3333 

368 21ALAL19000000035333 5/19/2021 9.18333 

369 21ALAL07000000038895 5/19/2021 9.68333 

370 21ALAL07000000039051 5/20/2021 19.3667 

371 21ALAL19000000035957 5/21/2021 9.2 

372 21ALAL07000000039797 5/21/2021 9.48333 

373 21ALAL02000000057840 5/21/2021 9.26667 

374 21ALAL07000000039852 5/22/2021 73.75 

375 21ALAL15000000058764 5/23/2021 21.55 

376 21ALAL07000000039961 5/23/2021 15.3333 

377 21ALAL02000000058470 5/23/2021 9.81667 

378 21ALAL02000000058483 5/23/2021 9.5 

379 21ALAL15000000059096 5/23/2021 9.3 

380 21ALAL07000000040437 5/24/2021 16.4667 

381 21ALAL15000000060321 5/25/2021 11.7333 

382 21XKT2303100226162 5/26/2021 82.8667 

383 21ALAL14100000083795 5/26/2021 12.9 

384 21ALAL14100000083810 5/26/2021 12.8 

385 21ALAL14100000083985 5/26/2021 11.0667 

386 21ALAL02000000060459 5/27/2021 22.5667 

387 21ALAL07000000041706 5/27/2021 9.6 

388 21ALAL07000000041694 5/27/2021 9.6 

389 21ALAL07000000041681 5/27/2021 9.56667 

390 21ALAL07000000041897 5/28/2021 45.7 

391 21ALAL15000000061753 5/28/2021 11.5833 

392 21ALAL15000000061850 5/28/2021 13.4 

393 21ALAL15000000061834 5/28/2021 14.75 

394 21ALAL24000000019456 5/29/2021 36.9833 

395 21ALAL19000000038665 5/31/2021 10.4667 

396 21ALAL15000000063395 5/31/2021 14.5833 

397 21XKT2204100114456 6/1/2021 18.1167 

398 21XKT2204100114464 6/1/2021 19.9 

399 21XKT2204100114499 6/1/2021 17.5333 

400 21XKT2204100114504 6/1/2021 17.5167 

401 21XKT2204100114539 6/1/2021 17.0833 

402 21XKT2204100114646 6/1/2021 21.8167 

403 21ALAL15000000063965 6/1/2021 17.7333 

404 21ALAL07000000043239 6/1/2021 10.6667 

405 21ALAL15000000065553 6/4/2021 14.1667 
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406 21ALAL15000000065525 6/4/2021 14.8667 

407 21ALAL15000000065959 6/5/2021 22.8 

408 21XKT2303100247434 6/5/2021 23.9333 

409 21XKT2303100247442 6/5/2021 23.3167 

410 21XKT2303100247450 6/5/2021 23.7167 

411 21ALAL02000000064710 6/6/2021 14.4 

412 21ALAL15000000066320 6/6/2021 9.9 

413 21ALAL07000000045073 6/7/2021 9.48333 

414 21ALAL19000000041097 6/7/2021 11.4667 

415 21ALAL02000000066133 6/8/2021 10.05 

416 21ALAL02000000066120 6/8/2021 10.1333 

417 21ALAL15000000068124 6/9/2021 9.16667 

418 21ALAL15000000068111 6/9/2021 9.38333 

419 21ALAL02000000067198 6/10/2021 9.13333 

420 21ALAL02000000067185 6/10/2021 9.25 

421 21ALAL02000000067212 6/10/2021 9.01667 

422 21ALAL02000000067200 6/10/2021 10.0667 

423 21ALAL15000000069502 6/13/2021 19.85 

424 21ALAL15000000069908 6/13/2021 9.88333 

425 21XKT2303100261019 6/14/2021 20.7 

426 21ALAL11000000003694 6/15/2021 14.2833 

427 21ALAL24000000022513 6/18/2021 14.6333 

428 21ALAL15000000073054 6/18/2021 9.05 

429 21XKT2302400228066 6/19/2021 31.8 

430 21ALAL14100000099890 6/19/2021 39.0167 

431 21ALAL14100000099901 6/19/2021 39 

432 21ALAL14100000099927 6/19/2021 38.9667 

433 21ALAL02000000071347 6/20/2021 11.25 

434 21ALAL24000000022988 6/20/2021 13.3167 

435 21ALAL02000000071281 6/20/2021 12.5667 

436 21ALAL02000000071362 6/20/2021 10.9833 

437 21ALAL15000000073680 6/20/2021 9.63333 

438 21ALAL02000000071430 6/20/2021 9.16667 

439 21ALAL15000000074919 6/22/2021 13.8667 

440 21XKT2202000000951 6/22/2021 15.3167 

441 21ALAL07000000050368 6/22/2021 10.3167 

442 21ALAL02000000072576 6/22/2021 9.28333 

443 21ALAL25000000000150 6/25/2021 15.0833 

444 21ALAL14100000104510 6/25/2021 11.6 

445 21ALAL15000000077031 6/26/2021 10.5333 

446 21ALAL15000000078180 6/28/2021 11.7667 

447 21ALAL15000000078260 6/28/2021 9.15 

448 21ALAL02000000075228 6/28/2021 47.75 

449 21ALAL14100000106600 6/29/2021 12.4 

450 21ALAL14100000106641 6/29/2021 12.3833 

451 21ALAL19000000047802 6/29/2021 9.55 

452 21ALAL14100000106831 6/29/2021 10.5667 

453 21ALAL14100000106953 6/29/2021 9.98333 

454 21ALAL14100000107026 6/29/2021 9.61667 

455 21ALAL15000000079365 6/30/2021 10.2 

456 21ALAL07000000054061 7/2/2021 21.1 

457 21ALAL02000000077374 7/2/2021 9.78333 

458 21ALAL02000000077617 7/3/2021 10.8333 

459 21ALAL19000000049200 7/4/2021 14.3667 

460 21ALAL02000000077726 7/4/2021 10.15 

461 21ALAL02000000077713 7/4/2021 11.6167 

462 21ALAL02000000077741 7/4/2021 10.5167 

463 21ALAL24000000025371 7/6/2021 15.3167 

464 21ALAL24000000025411 7/6/2021 9.53333 

465 21ALAL15000000082407 7/6/2021 16.1333 

466 21ALAL19000000049865 7/6/2021 13.5333 

467 21ALAL15000000083490 7/8/2021 9.96667 

468 21ALAL15000000083487 7/8/2021 10.05 

469 21ALAL04000000002752 7/9/2021 68.4667 

470 21XKT2303100311886 7/9/2021 48 

471 21XKT2303100312088 7/10/2021 38.4833 

472 21XKT2303100312101 7/10/2021 41.25 

473 21ALAL11000000004420 7/10/2021 47.9667 

474 21XKT2302400258108 7/10/2021 9.83333 

475 21XKT2303100313221 7/10/2021 19.7 

476 21ALAL15000000084485 7/11/2021 23.9833 

477 21ALAL15000000084566 7/11/2021 18.7833 

478 21ALAL15000000084756 7/11/2021 11.8 

479 21ALAL15000000084769 7/11/2021 11.75 

480 21ALAL02000000080837 7/11/2021 9.98333 

481 21ALAL02000000080878 7/11/2021 9.13333 

482 21ALAL02000000081075 7/11/2021 11.4167 
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483 21ALAL15000000086126 7/13/2021 14.1333 

484 21ALAL24000000026410 7/13/2021 14.5333 

485 21XKT2303100318232 7/14/2021 9.9 

486 21ALAL24000000026491 7/14/2021 13.6333 

487 21ALAL02000000083600 7/17/2021 12.6167 

488 21ALAL14100000122295 7/17/2021 30.2167 

489 21ALAL14100000122310 7/17/2021 30.05 

490 21XKT2303100325830 7/17/2021 29.2167 

491 21ALAL02000000083641 7/17/2021 10.1667 

492 21ALAL02000000083654 7/17/2021 37.1333 

493 21ALAL07000000059850 7/17/2021 32.95 

494 21XKT2303100326075 7/17/2021 24.35 

495 21XKT2303100326091 7/17/2021 23.75 

496 21XKT2303100326115 7/17/2021 22.3333 

497 21ALAL19000000053647 7/18/2021 10.3167 

498 21ALAL02000000083789 7/18/2021 13.3833 

499 21ALAL15000000088216 7/18/2021 13.6833 

500 21ALAL15000000088257 7/18/2021 11.9 

501 21ALAL02000000083953 7/18/2021 9.05 

502 21ALAL02000000083900 7/18/2021 9.96667 

503 21ALAL02000000084490 7/19/2021 11.2167 

504 21ALAL19000000054102 7/19/2021 32.9167 

505 21ALAL15000000089230 7/19/2021 9.3 

506 21ALAL15000000090818 7/22/2021 10.1667 

507 21ALAL07000000061841 7/23/2021 12.8 

508 21ALAL07000000061839 7/23/2021 12.9833 

509 21ALAL07000000061854 7/23/2021 12.8833 

510 21ALAL07000000061882 7/23/2021 12.2333 

511 21ALAL07000000061867 7/23/2021 12.6833 

512 21ALAL07000000061907 7/23/2021 12.0667 

513 21ALAL07000000061935 7/23/2021 11.15 

514 21ALAL07000000061910 7/23/2021 11.2333 

515 21ALAL07000000061950 7/23/2021 11.0667 

516 21ALAL07000000061948 7/23/2021 11.1667 

517 21ALAL07000000061963 7/23/2021 10.9333 

518 21ALAL07000000061922 7/23/2021 11.2167 

519 21ALAL15000000091290 7/23/2021 56.5667 

520 21ALAL24000000028295 7/24/2021 34.1167 

521 21ALAL25000000000229 7/24/2021 10.35 

522 21ALAL07000000062416 7/24/2021 9.51667 

523 21XKT2303100337490 7/25/2021 68.7667 

524 21XKT2301100042597 7/25/2021 16.5 

525 21ALAL15000000092611 7/26/2021 11.6333 

526 21ALAL24000000028431 7/26/2021 28.1 

527 21XKT2204100180368 7/27/2021 13.5833 

528 21XKT2204100180044 7/27/2021 36.4333 

529 21XKT2204100180350 7/27/2021 16.2 

530 21ALAL15000000093853 7/28/2021 12.2333 

531 21XKT2204100181769 7/28/2021 12.6167 

532 21ALAL07000000065763 7/30/2021 9.08333 

533 21ALAL07000000065925 7/31/2021 11.95 

534 21ALAL07000000065938 7/31/2021 11.9167 

535 21ALAL07000000065912 7/31/2021 11.9833 

536 21ALAL07000000065966 7/31/2021 11.7 

537 21ALAL07000000065940 7/31/2021 11.7667 

538 21ALAL07000000065953 7/31/2021 11.7333 

539 21ALAL07000000065900 7/31/2021 12.0167 

540 21XKT2302400287263 7/31/2021 22.4667 

541 21ALAL14100000136704 8/2/2021 12.0167 

542 21ALAL14100000136692 8/2/2021 12.1167 

543 21ALAL14100000136717 8/2/2021 11.9167 

544 21ALAL24000000029658 8/2/2021 10.1667 

545 21XKT2303100353461 8/2/2021 20.7667 

546 21ALAL15000000097326 8/4/2021 11.25 

547 21ALAL07000000067853 8/5/2021 10.7333 

548 21ALAL07000000068035 8/5/2021 13.2333 

549 21XKT2302400295791 8/6/2021 9.81667 

550 21ALAL15000000098337 8/6/2021 15.6333 

551 21ALAL02000000091862 8/6/2021 10.8667 

552 21ALAL07000000068253 8/6/2021 12.35 

553 21ALAL07000000068238 8/6/2021 12.6333 

554 21ALAL07000000068375 8/6/2021 9.63333 

555 21XKT2302400295906 8/6/2021 59 

556 21ALAL19000000058052 8/6/2021 9.78333 

557 21ALAL07000000068388 8/6/2021 9.8 

558 21ALAL07000000068347 8/6/2021 10.2333 

559 21ALAL07000000068350 8/6/2021 10.2333 
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560 21ALAL07000000068334 8/6/2021 10.25 

561 21ALAL07000000068402 8/6/2021 9.38333 

562 21ALAL07000000068390 8/6/2021 9.35 

563 21ALAL14100000141579 8/6/2021 12.95 

564 21ALAL15000000098514 8/6/2021 10.0167 

565 21ALAL14100000141715 8/6/2021 12.0333 

566 21XKT2303100362207 8/6/2021 47.2833 

567 21ALAL07000000068620 8/7/2021 47.4333 

568 21ALAL24000000030625 8/7/2021 9.31667 

569 21ALAL24000000030585 8/7/2021 34.7167 

570 21ALAL19000000058380 8/7/2021 9.05 

571 21ALAL15000000098948 8/7/2021 23.7667 

572 21XKT2303100363890 8/8/2021 11.0167 

573 21ALAL02000000092505 8/9/2021 211.75 

574 21XKT2302400299235 8/9/2021 52.0333 

575 21ALAL07000000069046 8/9/2021 9.3 

576 21ALAL24000000030694 8/9/2021 9.3 

577 21ALAL15000000100076 8/9/2021 9.7 

578 21ALAL15000000100198 8/9/2021 10.0333 

579 21ALAL15000000100659 8/10/2021 12.8167 

580 21ALAL02000000094340 8/13/2021 14.8833 

581 21XKT2303100375680 8/14/2021 31.1667 

582 21ALAL02000000094568 8/14/2021 40.4667 

583 21ALAL15000000102817 8/15/2021 17.8167 

584 21ALAL15000000102832 8/15/2021 17.6 

585 21ALAL02000000094608 8/15/2021 11.95 

586 21ALAL15000000102899 8/15/2021 15.0167 

587 21ALAL19000000060246 8/15/2021 12.1167 

588 21ALAL15000000103055 8/15/2021 9.55 

589 21ALAL15000000103638 8/16/2021 23.5167 

590 21ALAL07000000072022 8/17/2021 10.7167 

591 21ALAL07000000073548 8/19/2021 10.95 

592 21ALAL07000000073470 8/19/2021 9.11667 

593 21ALAL07000000073482 8/19/2021 9.76667 

594 21ALAL07000000073616 8/19/2021 9.71667 

595 21ALAL07000000073644 8/19/2021 9.58333 

596 21ALAL07000000073629 8/19/2021 31.2167 

597 21ALAL02000000096374 8/19/2021 9.5 

598 21ALAL14100000156431 8/19/2021 13.4667 

599 21ALAL07000000073753 8/20/2021 10.4333 

600 21ALAL07000000073779 8/20/2021 10.0667 

601 21ALAL07000000073847 8/20/2021 9.18333 

602 21ALAL07000000073850 8/20/2021 9.2 

603 21ALAL07000000073781 8/20/2021 10.2167 

604 21ALAL07000000073821 8/20/2021 9.7 

605 21ALAL19000000061665 8/20/2021 9.05 

606 21ALAL07000000074234 8/21/2021 9.48333 

607 21ALAL07000000074179 8/21/2021 9.78333 

608 21ALAL07000000074140 8/21/2021 10.1333 

609 21ALAL07000000074181 8/21/2021 9.78333 

610 21ALAL07000000074206 8/21/2021 9.66667 

611 21ALAL07000000074194 8/21/2021 9.71667 

612 21ALAL19000000061923 8/21/2021 10.3167 

613 21ALAL07000000074166 8/21/2021 10.1167 

614 21ALAL07000000074219 8/21/2021 9.86667 

615 21ALAL07000000074221 8/21/2021 9.83333 

616 21ALAL07000000074153 8/21/2021 9.86667 

617 21ALAL15000000106169 8/21/2021 12.1833 

618 21ALAL07000000074288 8/21/2021 10.4833 

619 21ALAL07000000074302 8/21/2021 23.5333 

620 21ALAL25000000000340 8/22/2021 13.3333 

621 21ALAL02000000097170 8/22/2021 9.13333 

622 21ALAL07000000074627 8/23/2021 9.31667 

623 21ALAL07000000074630 8/23/2021 10.5667 

624 21ALAL07000000074601 8/23/2021 11.1833 

625 21ALAL07000000074642 8/23/2021 9.35 

626 21ALAL24000000032158 8/23/2021 9.58333 

627 21ALAL07000000074792 8/23/2021 9.01667 

628 21ALAL14100000159748 8/23/2021 12.65 

629 21ALAL02000000097615 8/23/2021 9.9 

630 21ALAL07000000074886 8/23/2021 42.0667 

631 21ALAL15000000107466 8/24/2021 20.6833 

632 21ALAL15000000107506 8/24/2021 19.8167 

633 21ALAL07000000074970 8/24/2021 24.4 

634 21ALAL15000000107534 8/24/2021 17.7333 

635 21ALAL15000000107547 8/24/2021 18.75 

636 21ALAL07000000075192 8/24/2021 9.66667 
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637 21ALAL07000000075204 8/24/2021 9.66667 

638 21ALAL15000000107588 8/24/2021 11.3167 

639 21ALAL02000000098030 8/24/2021 33.9667 

640 21ALAL02000000098056 8/24/2021 9.58333 

641 21ALAL15000000107628 8/24/2021 14.5833 

642 21ALAL15000000107643 8/24/2021 15.8167 

643 21ALAL11000000005512 8/25/2021 17.8833 

644 21ALAL07000000075843 8/25/2021 131.017 

645 21ALAL07000000075830 8/25/2021 41.75 

646 21ALAL02000000098504 8/25/2021 41.1 

647 21ALAL15000000108639 8/26/2021 24.0667 

648 21ALAL15000000108763 8/26/2021 20.3 

649 21ALAL07000000076230 8/26/2021 192.2 

650 21ALAL15000000108857 8/26/2021 18.15 

651 21ALAL15000000108872 8/26/2021 17.2333 

652 21ALAL15000000108885 8/26/2021 17.0333 

653 21ALAL07000000076649 8/26/2021 16.1833 

654 21ALAL15000000109000 8/26/2021 16.2833 

655 21ALAL15000000108994 8/26/2021 16.3333 

656 21ALAL07000000076758 8/27/2021 88.6667 

657 21ALAL07000000076786 8/27/2021 13.9667 

658 21ALAL07000000076813 8/27/2021 13.3667 

659 21ALAL07000000076826 8/27/2021 13.2667 

660 21ALAL07000000076773 8/27/2021 13.7 

661 21ALAL07000000076760 8/27/2021 13.65 

662 21ALAL07000000076800 8/27/2021 13.3 

663 21ALAL07000000076839 8/27/2021 12.9667 

664 21ALAL07000000076935 8/27/2021 10.8167 

665 21ALAL07000000076895 8/27/2021 10.8667 

666 21ALAL07000000076910 8/27/2021 10.95 

667 21ALAL07000000076907 8/27/2021 10.95 

668 21ALAL07000000077104 8/27/2021 9.1 

669 21ALAL07000000076991 8/27/2021 9.85 

670 21ALAL07000000076989 8/27/2021 11.2167 

671 21ALAL07000000077023 8/27/2021 9.8 

672 21ALAL07000000077051 8/27/2021 9.41667 

673 21ALAL07000000077049 8/27/2021 9.75 

674 21ALAL07000000077092 8/27/2021 9.05 

675 21ALAL02000000099285 8/27/2021 41.6667 

676 21XKT2303100399152 8/27/2021 10 

677 21ALAL24000000032647 8/28/2021 37.5667 

678 21ALAL07000000077120 8/28/2021 23.95 

679 21ALAL07000000077145 8/28/2021 13.9167 

680 21ALAL07000000077158 8/28/2021 13.95 

681 21ALAL07000000077160 8/28/2021 14 

682 21ALAL07000000077173 8/28/2021 13.7667 

683 21ALAL07000000077186 8/28/2021 13.1667 

684 21ALAL07000000077132 8/28/2021 20.7 

685 21XKT2203500554325 8/28/2021 14.0333 

686 21ALAL15000000109759 8/28/2021 18.9667 

687 21ALAL19000000063945 8/28/2021 9.91667 

688 21ALAL15000000109761 8/28/2021 18.5 

689 21ALAL15000000109774 8/28/2021 18.05 

690 21ALAL15000000109787 8/28/2021 18.0167 

691 21ALAL15000000109790 8/28/2021 10.4667 

692 21ALAL15000000109801 8/28/2021 17.6167 

693 21ALAL15000000109814 8/28/2021 205.967 

694 21ALAL15000000109827 8/28/2021 34.5833 

695 21ALAL15000000109842 8/28/2021 16.3167 

696 21ALAL07000000077239 8/28/2021 57.5167 

697 21ALAL15000000109936 8/29/2021 18.95 

698 21ALAL19000000064087 8/29/2021 9.91667 

699 21ALAL02000000099609 8/29/2021 10.6833 

700 21ALAL07000000077498 8/30/2021 11.8 

701 21ALAL15000000111412 8/31/2021 9.76667 

702 21XKT2303100403469 8/30/2021 11.55 

703 21ALAL07000000078209 8/31/2021 11.5167 

704 21ALAL15000000111316 8/31/2021 20.5667 

705 21ALAL02000000100692 8/31/2021 215.5 

706 21ALAL14100000168100 8/31/2021 13.7333 

707 21ALAL07000000078427 8/31/2021 12.05 

708 21ALAL07000000078972 9/2/2021 20.7 

709 21ALAL02000000101756 9/2/2021 9.25 

710 21ALAL07000000079207 9/2/2021 10.85 

711 21ALAL07000000079195 9/2/2021 11.35 

712 21ALAL07000000079235 9/2/2021 17.9833 

713 21ALAL07000000079602 9/2/2021 23.9167 
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714 21ALAL02000000101769 9/2/2021 9.13333 

715 21ALAL02000000101702 9/2/2021 9.56667 

716 21ALAL07000000079575 9/2/2021 11.45 

717 21XKT2302400332086 9/3/2021 59.4667 

718 21ALAL14100000171834 9/3/2021 16.0167 

719 21ALAL19000000065939 9/3/2021 10.6 

720 21ALAL15000000113394 9/4/2021 21.6833 

721 21ALAL15000000113406 9/4/2021 22.8833 

722 21ALAL07000000080202 9/4/2021 13.7833 

723 21ALAL07000000080228 9/4/2021 13.95 

724 21ALAL15000000113556 9/5/2021 10.3667 

725 21ALAL15000000113543 9/5/2021 10.4167 

726 21ALAL15000000113759 9/5/2021 17.1667 

727 21ALAL15000000114798 9/7/2021 23.9167 

728 21ALAL07000000082006 9/8/2021 9.3 

729 21ALAL15000000115593 9/8/2021 10.1833 

730 21ALAL24000000033810 9/9/2021 14.25 

731 21ALAL24000000033848 9/9/2021 10.05 

732 21ALAL02000000104370 9/9/2021 10.4 

733 21ALAL15000000116292 9/9/2021 11.5 

734 21ALAL07000000083154 9/10/2021 10.9667 

735 21ALAL07000000083139 9/10/2021 11.0167 

736 21ALAL15000000116928 9/11/2021 48.2667 

737 21ALAL14100000177968 9/11/2021 20.3 

738 21ALAL14100000177970 9/11/2021 20.2333 

739 21ALAL07000000083615 9/11/2021 11.45 

740 21ALAL07000000083927 9/13/2021 17.4667 

741 21ALAL15000000118422 9/13/2021 9.6 

742 21XKT2303100432490 9/15/2021 63.3167 

743 21ALAL15000000120249 9/16/2021 9.23333 

744 21ALAL15000000120251 9/16/2021 9.36667 

745 21ALAL14100000181331 9/16/2021 12.8 

746 21ALAL14100000181357 9/16/2021 12.4667 

747 21ALAL14100000181360 9/16/2021 11.3167 

748 21ALAL19000000070108 9/18/2021 44.3833 

749 21ALAL24000000035140 9/18/2021 36.25 

750 21ALAL07000000085936 9/18/2021 21.7333 

751 21XKT2302400352859 9/18/2021 15.0833 

752 21ALAL15000000121520 9/19/2021 13.5833 

753 21ALAL15000000121736 9/19/2021 9.48333 

754 21ALAL11000000006128 9/20/2021 13.9667 

755 21ALAL07000000087035 9/21/2021 23.2 

756 21ALAL24000000035560 9/22/2021 12.0833 

757 21ALAL15000000123854 9/22/2021 9.1 

758 21ALAL02000000110716 9/24/2021 9.86667 

759 21XKT2204100236892 9/23/2021 19.3333 

760 21ALAL07000000087687 9/23/2021 18.15 

761 21ALAL19000000071813 9/24/2021 9.9 

762 21ALAL14100000186210 9/24/2021 12.8167 

763 21ALAL02000000110691 9/24/2021 10.1167 

764 21ALAL15000000125021 9/24/2021 9 

765 21ALAL15000000125414 9/25/2021 14.8833 

766 21ALAL15000000125427 9/25/2021 14.75 

767 21ALAL19000000072429 9/26/2021 12.6833 

768 21ALAL02000000111185 9/26/2021 11.4 

769 21ALAL19000000073197 9/28/2021 12.9333 

770 21ALAL19000000073171 9/28/2021 13.0333 

771 21ALAL19000000073169 9/28/2021 12.9833 

772 21ALAL19000000073184 9/28/2021 12.9667 

773 21ALAL02000000112548 9/28/2021 13.2667 

774 21ALAL10000000000189 9/30/2021 12.0833 

775 21ALAL15000000128597 9/30/2021 12.1333 

776 21ALAL24000000036678 10/1/2021 14.9833 

777 21ALAL14100000191221 10/1/2021 14.1167 

778 21ALAL02000000114407 10/1/2021 9.26667 

779 21ALAL14100000191234 10/1/2021 13.1167 

780 21ALAL02000000114653 10/2/2021 9.65 

781 21ALAL14100000191574 10/2/2021 10.5 

782 21ALAL14100000191587 10/2/2021 10.45 

783 21ALAL14100000193079 10/5/2021 14.25 

784 21ALAL14100000193230 10/5/2021 12.9833 

785 21ALAL14100000193393 10/5/2021 12.3667 

786 21ALAL14100000193418 10/5/2021 12.2667 

787 21ALAL14100000193420 10/5/2021 12.1167 

788 21ALAL14100000193433 10/5/2021 12.0667 

789 21ALAL14100000193459 10/5/2021 12 

790 21ALAL14100000193474 10/5/2021 11.95 
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791 21ALAL14100000193490 10/5/2021 11.8 

792 21ALAL14100000193570 10/5/2021 10.7333 

793 21ALAL14100000193583 10/5/2021 10.2667 

794 21XKT2303100481524 10/6/2021 9.05 

795 21ALAL19000000075940 10/7/2021 14.4667 

796 21ALAL15000000132054 10/7/2021 10.8833 

797 21ALAL02000000117318 10/7/2021 11.9167 

798 21ALAL15000000132041 10/7/2021 10.7167 

799 21ALAL14100000196550 10/9/2021 51.0833 

800 21ALAL14100000196562 10/9/2021 16.8167 

801 21ALAL14100000196575 10/9/2021 50.9167 

802 21ALAL14100000196643 10/9/2021 15.1 

803 21ALAL07000000093098 10/9/2021 20.9167 

804 21ALAL15000000133323 10/10/2021 9.91667 

805 21ALAL19000000077460 10/12/2021 12.6833 

806 21ALAL07000000094001 10/12/2021 11.4167 

807 21ALAL15000000135819 10/14/2021 12.4833 

808 21ALAL15000000135971 10/14/2021 10.15 

809 21ALAL07000000094560 10/14/2021 19.0167 

810 21ALAL15000000136288 10/15/2021 47.1 

811 21XKT2204100256763 10/15/2021 22.6 

812 21XKT2303100500493 10/16/2021 84.8667 

813 21ALAL04000000005648 10/16/2021 16.7667 

814 21ALAL15000000136804 10/16/2021 11.3833 

815 21ALAL15000000136817 10/16/2021 11.1833 

816 21ALAL02000000121468 10/17/2021 9.76667 

817 21ALAL19000000079657 10/19/2021 15.8833 

818 21ALAL15000000138717 10/19/2021 25.7 

819 21ALAL02000000122927 10/20/2021 10.5167 

820 21ALAL15000000139270 10/20/2021 12.8667 

821 21ALAL07000000096553 10/21/2021 21.6 

822 21ALAL24000000039074 10/22/2021 10.95 

823 21ALAL24000000039087 10/22/2021 10.6167 

824 21ALAL24000000039090 10/22/2021 10.8833 

825 21ALAL24000000039114 10/22/2021 10.8667 

826 21ALAL24000000039018 10/22/2021 12.6 

827 21ALAL24000000039127 10/22/2021 10.7667 

828 21XKT2204100262936 10/22/2021 18.6 

829 21ALAL07000000096946 10/23/2021 46.3833 

830 21ALAL24000000039251 10/23/2021 35.5333 

831 21ALAL24000000039236 10/23/2021 36.55 

832 21XKT2204100263609 10/23/2021 47.0333 

833 21ALAL15000000140886 10/23/2021 11.4 

834 21ALAL15000000140873 10/23/2021 11.3167 

835 21ALAL15000000140913 10/23/2021 10.7833 

836 21ALAL24000000039332 10/23/2021 9.65 

837 21XKT2303100513080 10/24/2021 13.1167 

838 21XKT2303100513111 10/24/2021 12.5667 

839 21ALAL19000000081539 10/25/2021 14.0667 

840 21ALAL14200000168960 10/29/2021 14.8333 

841 21ALAL14200000168929 10/29/2021 15.6167 

842 21ALAL14200000169276 10/30/2021 35.75 

843 21ALAL14200000169248 10/30/2021 39.9833 

844 21ALAL14200000169250 10/30/2021 35.2833 

845 21ALAL02000000125729 10/26/2021 9.43333 

846 21ALAL11000000007276 10/27/2021 17.6167 

847 21ALAL15000000143200 10/27/2021 12.8167 

848 21ALAL07000000098630 10/29/2021 78.2167 

849 21ALAL07000000098669 10/29/2021 13.7667 

850 21XKT2202000001493 10/29/2021 449.433 

851 21ALAL02000000127168 10/29/2021 10.5167 

852 21ALAL15000000144430 10/29/2021 10.0167 

853 21ALAL07000000098861 10/30/2021 22.4667 

854 21ALAL07000000098859 10/30/2021 54.6667 

855 21XKT2204100269052 10/29/2021 330.75 

856 21ALAL15000000145494 11/1/2021 47.8833 

857 21ALAL15000000145846 11/1/2021 11.1333 

858 21XKT2303100529654 11/2/2021 20.7833 

859 21ALAL02000000129014 11/2/2021 11.3667 

860 21ALAL19000000084601 11/3/2021 10.2167 

861 21ALAL24000000040488 11/3/2021 11.7833 

862 21ALAL07000000100232 11/3/2021 10.1333 

863 21ALAL15000000147353 11/3/2021 9.91667 

864 21ALAL07000000100258 11/3/2021 95.95 

865 21ALAL19000000084926 11/4/2021 13.3667 

866 21ALAL11000000007360 11/4/2021 17.2667 

867 21ALAL24000000040624 11/4/2021 11.6333 
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868 21ALAL24000000040790 11/6/2021 21.6 

869 21ALAL15000000149010 11/7/2021 19.1667 

870 21ALAL15000000149022 11/7/2021 19.25 

871 21ALAL15000000149035 11/7/2021 18.5667 

872 21ALAL15000000149266 11/7/2021 10.6833 

873 21ALAL15000000149279 11/7/2021 12.7 

874 21ALAL02000000130960 11/7/2021 11.8333 

875 21ALAL15000000149294 11/7/2021 11.65 

876 21ALAL15000000149334 11/7/2021 9.65 

877 21ALAL15000000149321 11/7/2021 10.9667 

878 21ALAL15000000149362 11/7/2021 9.7 

879 21ALAL02000000131046 11/7/2021 9.41667 

880 21ALAL02000000131074 11/7/2021 9.26667 

881 21ALAL02000000131090 11/7/2021 9.13333 

882 21ALAL02000000131087 11/7/2021 9.23333 

883 21ALAL02000000131061 11/7/2021 9.28333 

884 21ALAL15000000149469 11/7/2021 9 

885 21ALAL19000000086446 11/9/2021 11.8333 

886 21ALAL19000000086459 11/9/2021 12.0667 

887 21ALAL24000000041024 11/9/2021 16.2167 

888 21ALAL24000000041011 11/9/2021 16.2833 

889 21ALAL15000000150831 11/9/2021 10.3333 

890 21ALAL15000000150912 11/9/2021 11.75 

891 21ALAL15000000151571 11/10/2021 14.9333 

892 21ALAL15000000151936 11/11/2021 15.45 

893 21ALAL19000000087239 11/11/2021 12.75 

894 21ALAL19000000087335 11/11/2021 10.4833 

895 21ALAL02000000133151 11/11/2021 152.467 

896 21ALAL07000000103034 11/12/2021 9.18333 

897 21ALAL15000000153185 11/14/2021 12.6167 

898 21ALAL02000000134215 11/14/2021 10.8833 

899 21ALAL15000000153960 11/15/2021 12.4167 

900 21ALAL24000000041906 11/16/2021 18.9 

901 21ALAL15000000155751 11/18/2021 15.0667 

902 21ALAL19000000089506 11/18/2021 9.58333 

903 21ALAL15000000155967 11/18/2021 9.7 

904 21ALAL02000000136468 11/18/2021 9.95 

905 21ALAL07000000104887 11/19/2021 49.9 

906 21ALAL07000000104914 11/19/2021 48.9167 

907 21ALAL07000000104955 11/19/2021 12.0333 

908 21ALAL07000000105015 11/19/2021 47 

909 21ALAL07000000105274 11/20/2021 21.2167 

910 21ALAL19000000090420 11/20/2021 11.3667 

911 21ALAL19000000090418 11/20/2021 11.4 

912 21ALAL02000000138109 11/22/2021 10.95 

913 21ALAL15000000157948 11/22/2021 10.0667 

914 21ALAL24000000043183 11/24/2021 10.3833 

915 21ALAL15000000159209 11/24/2021 9.53333 

916 21XKT2301200000907 11/24/2021 9.53333 

917 21ALAL15000000159754 11/25/2021 9.56667 

918 21ALAL24000000043495 11/26/2021 12.2167 

919 21ALAL15000000160258 11/26/2021 14.4667 

920 21ALAL19000000092252 11/26/2021 11.0333 

921 21XKT2302400424362 11/27/2021 67.0167 

922 21ALAL15000000161732 11/29/2021 20.2833 

923 21ALAL24000000044125 12/1/2021 14.6 

924 21ALAL15000000162581 12/1/2021 17.0667 

925 21ALAL02000000142613 12/1/2021 9.95 

926 21ALAL02000000142710 12/1/2021 9.21667 

927 21XKT2303100581544 12/1/2021 12.5667 

928 21ALAL07000000108552 12/2/2021 77.5 

929 21ALAL15000000163237 12/2/2021 13.1333 

930 21XKT2303100583401 12/2/2021 15.3167 

931 21ALAL02000000143272 12/2/2021 9.08333 

932 21ALAL07000000108836 12/3/2021 54.0167 

933 21ALAL15000000163699 12/3/2021 9.01667 

934 21ALAL15000000163754 12/3/2021 9.55 

935 21ALAL02000000143923 12/3/2021 9.53333 

936 21ALAL15000000163822 12/3/2021 10.4833 

937 21ALAL07000000109018 12/4/2021 28.5 

938 21ALAL07000000109020 12/4/2021 29.5833 

939 21ALAL14100000235374 12/4/2021 19.45 

940 21ALAL07000000109046 12/4/2021 26.7 

941 21ALAL02000000144133 12/4/2021 10.5833 

942 21ALAL07000000109061 12/4/2021 23.5 

943 21ALAL04000000006892 12/4/2021 30.35 

944 21ALAL04000000006880 12/4/2021 30.3667 
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945 21ALAL15000000164479 12/5/2021 11.2167 

946 21ALAL15000000164481 12/5/2021 10.6333 

947 21ALAL15000000164494 12/5/2021 11.2333 

948 21ALAL02000000144404 12/5/2021 10.5167 

949 21ALAL15000000164615 12/5/2021 9.08333 

950 21ALAL02000000145755 12/7/2021 13.1667 

951 21ALAL15000000165831 12/7/2021 12.9667 

952 21ALAL15000000165912 12/7/2021 17.5333 

953 21ALAL07000000109915 12/7/2021 10.2 

954 21ALAL02000000145687 12/7/2021 9.25 

955 21ALAL15000000165994 12/7/2021 9.76667 

956 21ALAL02000000145659 12/7/2021 9.33333 

957 21ALAL02000000145661 12/7/2021 9.26667 

958 21ALAL19000000095705 12/7/2021 10.2667 

959 21ALAL15000000166039 12/7/2021 12.2667 

960 21ALAL15000000166338 12/8/2021 14.0167 

961 21ALAL02000000146862 12/9/2021 9.11667 

962 21XKT2204100308818 12/9/2021 9.46667 

963 21ALAL07000000110827 12/10/2021 23.8 

964 21XKT2303100600502 12/11/2021 10.6167 

965 21ALAL19000000096962 12/11/2021 29.75 

966 21ALAL24000000045788 12/11/2021 29.0833 

967 21XKT2204100310835 12/11/2021 40.35 

968 21XKT2204100310886 12/11/2021 36.2333 

969 21ALAL24000000046269 12/14/2021 24 

970 21ALAL24000000046256 12/14/2021 24 

971 21ALAL07000000112048 12/14/2021 28.8667 

972 21ALAL07000000112035 12/14/2021 25.8667 

973 21ALAL15000000169510 12/14/2021 11.3333 

974 21ALAL15000000169522 12/14/2021 11.3167 

975 21ALAL15000000169495 12/14/2021 11.4333 

976 21ALAL15000000169507 12/14/2021 11.35 

977 21ALAL15000000169548 12/14/2021 11.8 

978 21ALAL15000000169550 12/14/2021 11.75 

979 21ALAL15000000169563 12/14/2021 11.7167 

980 21ALAL25000000000462 12/15/2021 11.2333 

981 21ALAL07000000112605 12/16/2021 45.7167 

982 21XKT2302400450192 12/16/2021 13.5833 

983 21ALAL15000000170761 12/16/2021 16.05 

984 21ALAL15000000171161 12/17/2021 12.8 

985 21ALAL15000000171174 12/17/2021 12.2167 

986 21ALAL02000000151072 12/17/2021 10.7167 

987 21ALAL07000000113264 12/17/2021 43.3667 

988 21ALAL07000000113249 12/17/2021 43.55 

989 21ALAL07000000113358 12/18/2021 26.6 

990 21ALAL07000000113320 12/18/2021 44.4333 

991 21ALAL07000000114288 12/21/2021 9.25 

992 21ALAL19000000100860 12/22/2021 15.1333 

993 21ALAL24000000047728 12/22/2021 11.3833 

994 21ALAL19000000100940 12/22/2021 9.45 

995 21ALAL15000000173685 12/22/2021 11.6333 

996 21ALAL07000000114668 12/22/2021 12.4333 

997 21ALAL15000000173738 12/22/2021 12.1333 

998 21ALAL15000000173725 12/22/2021 10.6167 

999 21ALAL15000000173712 12/22/2021 10.8167 

1000 21ALAL15000000173698 12/22/2021 10.5333 

1001 21ALAL02000000153773 12/22/2021 10.0667 

1002 21ALAL02000000153813 12/22/2021 10.8667 

1003 21ALAL04000000007320 12/22/2021 10.8667 

1004 21ALAL15000000173821 12/22/2021 9.1 

1005 21ALAL15000000173862 12/22/2021 10.9167 

1006 21ALAL02000000153922 12/22/2021 9.41667 

1007 21ALAL19000000101842 12/24/2021 11.7833 

1008 21ALAL15000000174860 12/24/2021 13.6833 

1009 21ALAL15000000175149 12/25/2021 34.5167 

1010 21ALAL14100000252228 12/25/2021 23.4667 

1011 21ALAL02000000155632 12/26/2021 14.8 

1012 21ALAL15000000175694 12/26/2021 9.13333 

1013 21ALAL15000000176040 12/27/2021 22.8667 

1014 21ALAL24000000048592 12/29/2021 18.95 

1015 21ALAL11000000009013 12/29/2021 17.8833 

1016 21ALAL15000000177117 12/29/2021 12.9667 

1017 21ALAL07000000116910 12/29/2021 35.5667 

1018 21ALAL02000000000114 1/3/2021 7.5 

1019 21ALAL07000000000306 1/5/2021 8.53333 

1020 21ALAL19000000002141 1/15/2021 5.86667 

1021 21ALAL15000000003279 1/15/2021 8.35 
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1022 21ALAL19000000002182 1/15/2021 8.78333 

1023 21ALAL15000000003932 1/17/2021 7.65 

1024 21XKT2302400011530 1/18/2021 7.68333 

1025 21XKT2302400011549 1/18/2021 7.53333 

1026 21ALAL15000000004766 1/19/2021 6.33333 

1027 21ALAL15000000004753 1/19/2021 6.43333 

1028 21ALAL15000000004794 1/19/2021 6.16667 

1029 21ALAL19000000003994 1/23/2021 6.56667 

1030 21ALAL07000000004542 1/23/2021 6.25 

1031 21ALAL07000000004555 1/23/2021 6.18333 

1032 21ALAL02000000006737 1/24/2021 6.76667 

1033 21ALAL07000000006361 1/29/2021 8.51667 

1034 21ALAL24000000004160 2/5/2021 6.9 

1035 21ALAL24000000004633 2/9/2021 5.51667 

1036 21ALAL07000000009067 2/10/2021 7.81667 

1037 21ALAL15000000014778 2/15/2021 8.05 

1038 21ALAL19000000009625 2/15/2021 6.08333 

1039 21ALAL15000000015520 2/16/2021 7.5 

1040 21ALAL02000000016072 2/16/2021 8.73333 

1041 21ALAL02000000017871 2/21/2021 7.95 

1042 21ALAL19000000011210 2/22/2021 6.76667 

1043 21ALAL02000000018311 2/22/2021 7 

1044 21ALAL02000000019241 2/24/2021 6.63333 

1045 21ALAL02000000019254 2/24/2021 6.45 

1046 21XKT2302400062001 2/25/2021 5.9 

1047 21ALAL15000000019644 2/26/2021 7.88333 

1048 21ALAL19000000013110 2/27/2021 5.3 

1049 21ALAL19000000013326 2/28/2021 7.56667 

1050 21ALAL19000000016050 3/10/2021 6.81667 

1051 21ALAL24000000009023 3/12/2021 8.18333 

1052 21ALAL07000000017100 3/12/2021 8.31667 

1053 21ALAL07000000018491 3/17/2021 8.16667 

1054 21ALAL02000000028432 3/17/2021 5.58333 

1055 21ALAL24000000009784 3/18/2021 6.88333 

1056 21XKT2302400093364 3/18/2021 5.33333 

1057 21ALAL02000000029388 3/19/2021 8.08333 

1058 21XKT2303100110850 3/21/2021 5.61667 

1059 21ALAL15000000030420 3/22/2021 7.26667 

1060 21ALAL19000000019814 3/24/2021 7.05 

1061 21ALAL19000000019842 3/24/2021 6.41667 

1062 21ALAL15000000031457 3/24/2021 7.65 

1063 21ALAL19000000020278 3/26/2021 6.58333 

1064 21ALAL24000000010858 3/26/2021 6.23333 

1065 21ALAL02000000032731 3/26/2021 6.53333 

1066 21ALAL15000000032508 3/26/2021 7.13333 

1067 21ALAL15000000032510 3/26/2021 6.5 

1068 21ALAL02000000032772 3/26/2021 6.7 

1069 21ALAL07000000021044 3/27/2021 8.96667 

1070 21ALAL15000000033890 3/29/2021 8.23333 

1071 21XKT2302400111063 3/30/2021 8.21667 

1072 21ALAL02000000034535 3/30/2021 8.46667 

1073 21XKT2302400111071 3/30/2021 8.05 

1074 21ALAL24000000011625 3/31/2021 7.55 

1075 21ALAL15000000036065 4/3/2021 6.88333 

1076 21ALAL19000000023406 4/6/2021 5.53333 

1077 21ALAL15000000037690 4/6/2021 7.56667 

1078 21XKT2303100142610 4/9/2021 6.9 

1079 21ALAL02000000039156 4/11/2021 8.91667 

1080 21ALAL02000000039184 4/11/2021 8.73333 

1081 21ALAL07000000027109 4/15/2021 7.33333 

1082 21ALAL02000000041976 4/16/2021 7.21667 

1083 21ALAL02000000043508 4/19/2021 8.08333 

1084 21ALAL15000000043845 4/19/2021 7.03333 

1085 21ALAL15000000043900 4/19/2021 6.11667 

1086 21ALAL19000000027970 4/21/2021 6.58333 

1087 21ALAL02000000046260 4/25/2021 6.7 

1088 21ALAL02000000046285 4/25/2021 6.45 

1089 21ALAL19000000029188 4/25/2021 7.43333 

1090 21ALAL19000000029459 4/27/2021 6.73333 

1091 21ALAL19000000029527 4/27/2021 7.06667 

1092 21ALAL04000000001390 4/27/2021 6.21667 

1093 21ALAL14100000067067 4/28/2021 8.51667 

1094 21ALAL19000000030280 4/29/2021 7.01667 

1095 21ALAL15000000048671 4/29/2021 6.95 

1096 21ALAL15000000049449 5/2/2021 8.5 

1097 21ALAL15000000049504 5/2/2021 8.46667 

1098 21ALAL15000000049492 5/2/2021 7.53333 
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1099 21ALAL02000000050353 5/5/2021 8.91667 

1100 21ALAL24000000015914 5/6/2021 6.81667 

1101 21ALAL19000000034267 5/13/2021 5.18333 

1102 21ALAL19000000034363 5/13/2021 7.55 

1103 21ALAL19000000034350 5/13/2021 7.71667 

1104 21ALAL02000000055815 5/17/2021 7.95 

1105 21ALAL19000000035359 5/19/2021 7.96667 

1106 21ALAL19000000035427 5/19/2021 5 

1107 21ALAL02000000056800 5/19/2021 8.15 

1108 21ALAL02000000056826 5/19/2021 8.36667 

1109 21ALAL02000000056839 5/19/2021 8.1 

1110 21ALAL02000000056870 5/19/2021 7.81667 

1111 21ALAL19000000035972 5/21/2021 8.31667 

1112 21ALAL15000000058437 5/21/2021 8.13333 

1113 21ALAL15000000058440 5/21/2021 8.11667 

1114 21ALAL02000000057905 5/21/2021 7.73333 

1115 21ALAL15000000060160 5/25/2021 7.85 

1116 21ALAL02000000059643 5/25/2021 7.41667 

1117 21ALAL02000000059656 5/25/2021 7.36667 

1118 21ALAL19000000037654 5/27/2021 7.55 

1119 21ALAL19000000037748 5/27/2021 6.35 

1120 21ALAL15000000065270 6/3/2021 7.9 

1121 21ALAL19000000041900 6/10/2021 7.65 

1122 21XKT2204100127797 6/12/2021 5.13333 

1123 21ALAL15000000071833 6/16/2021 8.43333 

1124 21ALAL19000000043663 6/16/2021 7.55 

1125 21ALAL07000000048486 6/16/2021 7.78333 

1126 21ALAL04000000002182 6/16/2021 7.46667 

1127 21ALAL19000000044238 6/18/2021 6.61667 

1128 21ALAL15000000073122 6/18/2021 7.15 

1129 21ALAL19000000044334 6/18/2021 5.16667 

1130 21ALAL19000000044904 6/20/2021 6.81667 

1131 21ALAL15000000073830 6/20/2021 7.7 

1132 21ALAL15000000073814 6/20/2021 7.81667 

1133 21ALAL04000000002276 6/21/2021 6.43333 

1134 21ALAL15000000074499 6/21/2021 8.85 

1135 21ALAL02000000072127 6/21/2021 8.31667 

1136 21XKT2303100277768 6/22/2021 5.61667 

1137 21ALAL15000000075076 6/22/2021 8.33333 

1138 21ALAL19000000045467 6/22/2021 5.16667 

1139 21ALAL24000000023200 6/22/2021 5.15 

1140 21ALAL24000000023198 6/22/2021 5.23333 

1141 21ALAL24000000023552 6/24/2021 6.03333 

1142 21ALAL07000000051150 6/24/2021 7.01667 

1143 21ALAL02000000074136 6/26/2021 6.28333 

1144 21ALAL19000000047450 6/28/2021 7.73333 

1145 21ALAL07000000052308 6/28/2021 6.18333 

1146 21ALAL02000000075758 6/29/2021 7.51667 

1147 21XKT2303100297620 7/2/2021 7.01667 

1148 21XKT2303100308998 7/8/2021 6.88333 

1149 21ALAL07000000057081 7/9/2021 7.03333 

1150 21ALAL19000000051516 7/11/2021 7.06667 

1151 21XKT2302400258274 7/10/2021 5.78333 

1152 21ALAL02000000080974 7/11/2021 7.75 

1153 21ALAL19000000051897 7/12/2021 6.41667 

1154 21ALAL19000000052215 7/13/2021 7.03333 

1155 21ALAL19000000053690 7/18/2021 8.46667 

1156 21ALAL15000000088434 7/18/2021 8.76667 

1157 21ALAL15000000089800 7/20/2021 7.36667 

1158 21ALAL15000000089812 7/20/2021 7.31667 

1159 21ALAL24000000027664 7/21/2021 7.9 

1160 21ALAL19000000054523 7/21/2021 7.81667 

1161 21ALAL24000000027870 7/22/2021 6.51667 

1162 21ALAL19000000054782 7/23/2021 6.83333 

1163 21ALAL07000000062213 7/23/2021 6.95 

1164 21ALAL07000000062200 7/23/2021 7.16667 

1165 21ALAL07000000062239 7/23/2021 6.81667 

1166 21ALAL07000000062226 7/23/2021 6.86667 

1167 21ALAL02000000086321 7/24/2021 7.78333 

1168 21ALAL02000000087101 7/26/2021 6.98333 

1169 21ALAL02000000087114 7/26/2021 8.61667 

1170 21ALAL25000000000257 7/26/2021 8.08333 

1171 21XKT2302400281464 7/27/2021 6.08333 

1172 21XKT2302400281472 7/27/2021 6.35 

1173 21ALAL19000000055521 7/28/2021 6.28333 

1174 21ALAL07000000064466 7/28/2021 6.63333 

1175 21ALAL07000000064506 7/28/2021 6.25 



283 

 

 

1176 21ALAL07000000064453 7/28/2021 6.68333 

1177 21ALAL15000000093950 7/28/2021 6.93333 

1178 21ALAL24000000029673 8/2/2021 8.41667 

1179 21ALAL24000000029660 8/2/2021 8.06667 

1180 21ALAL19000000057039 8/3/2021 7.51667 

1181 21ALAL15000000097463 8/4/2021 8.5 

1182 21ALAL19000000057814 8/5/2021 8.05 

1183 21ALAL07000000067990 8/5/2021 8 

1184 21ALAL07000000068010 8/5/2021 7.75 

1185 21ALAL07000000068022 8/5/2021 7.7 

1186 21ALAL07000000068469 8/6/2021 8.23333 

1187 21ALAL07000000068484 8/6/2021 8.3 

1188 21ALAL07000000068471 8/6/2021 8.41667 

1189 21ALAL07000000069249 8/9/2021 6.65 

1190 21ALAL07000000069208 8/9/2021 6.9 

1191 21ALAL15000000100144 8/9/2021 7.75 

1192 21ALAL14100000144370 8/9/2021 7.76667 

1193 21XKT2303100370462 8/11/2021 5.6 

1194 21XKT2303100374171 8/13/2021 8.15 

1195 21XKT2303100376162 8/15/2021 7.58333 

1196 21ALAL19000000060290 8/15/2021 7.88333 

1197 21ALAL02000000094732 8/15/2021 7.01667 

1198 21ALAL07000000072266 8/17/2021 6.96667 

1199 21ALAL07000000072294 8/17/2021 6.73333 

1200 21ALAL07000000072253 8/17/2021 7.11667 

1201 21ALAL07000000072279 8/17/2021 6.83333 

1202 21ALAL07000000072319 8/17/2021 6.55 

1203 21ALAL07000000072321 8/17/2021 6.65 

1204 21ALAL07000000072334 8/17/2021 6.26667 

1205 21ALAL07000000072281 8/17/2021 6.68333 

1206 21ALAL07000000072350 8/17/2021 6.16667 

1207 21ALAL07000000072362 8/17/2021 6.21667 

1208 21ALAL07000000073631 8/19/2021 7.26667 

1209 21ALAL02000000096496 8/19/2021 7.06667 

1210 21ALAL07000000074029 8/20/2021 6.86667 

1211 21ALAL07000000074016 8/20/2021 7.91667 

1212 21ALAL07000000074057 8/20/2021 6.6 

1213 21ALAL07000000074060 8/20/2021 7.5 

1214 21ALAL07000000074072 8/20/2021 6.68333 

1215 21ALAL07000000074085 8/20/2021 6.6 

1216 21ALAL07000000074044 8/20/2021 7.68333 

1217 21ALAL07000000074031 8/20/2021 6.61667 

1218 21ALAL21000000011355 8/21/2021 8.51667 

1219 21ALAL07000000074845 8/23/2021 7.35 

1220 21ALAL07000000074858 8/23/2021 7.28333 

1221 21ALAL15000000107141 8/23/2021 6.8 

1222 21ALAL19000000062703 8/24/2021 6.36667 

1223 21ALAL24000000032213 8/24/2021 5.06667 

1224 21ALAL07000000075965 8/25/2021 6.76667 

1225 21ALAL07000000075980 8/25/2021 6.68333 

1226 21ALAL07000000075978 8/25/2021 6.78333 

1227 21ALAL07000000076053 8/25/2021 6.2 

1228 21ALAL07000000076000 8/25/2021 6.51667 

1229 21ALAL07000000076038 8/25/2021 6.38333 

1230 21ALAL07000000076025 8/25/2021 6.8 

1231 21ALAL02000000098600 8/25/2021 6.36667 

1232 21ALAL07000000077077 8/27/2021 7.71667 

1233 21ALAL19000000063960 8/28/2021 5.53333 

1234 21ALAL02000000099502 8/28/2021 7.98333 

1235 21ALAL19000000064155 8/29/2021 6.45 

1236 21ALAL15000000110211 8/29/2021 6.81667 

1237 21ALAL15000000110237 8/29/2021 6.51667 

1238 21ALAL19000000064317 8/30/2021 8.35 

1239 21XKT2303100405615 8/31/2021 6.36667 

1240 21XKT2303100405623 8/31/2021 6.31667 

1241 21ALAL07000000079547 9/2/2021 7.36667 

1242 21ALAL07000000079615 9/2/2021 6.71667 

1243 21ALAL19000000066108 9/4/2021 7.35 

1244 21ALAL07000000082088 9/8/2021 7.18333 

1245 21ALAL07000000082156 9/8/2021 6.65 

1246 21ALAL07000000082171 9/8/2021 6.58333 

1247 21ALAL07000000082169 9/8/2021 6.61667 

1248 21ALAL15000000116821 9/10/2021 8.81667 

1249 21ALAL15000000116875 9/10/2021 6.85 

1250 21XKT2303100426946 9/12/2021 7.41667 

1251 21XKT2303100426954 9/12/2021 7.4 

1252 21XKT2303100426962 9/12/2021 7.35 
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1253 21ALAL19000000068485 9/12/2021 8.61667 

1254 21ALAL15000000118544 9/13/2021 8.08333 

1255 21ALAL02000000105868 9/13/2021 8.85 

1256 21ALAL07000000084218 9/13/2021 7.93333 

1257 21XKT2303100428565 9/13/2021 6.55 

1258 21ALAL02000000107010 9/16/2021 7.13333 

1259 21ALAL07000000085421 9/16/2021 6.6 

1260 21ALAL02000000107701 9/18/2021 6.8 

1261 21ALAL15000000121804 9/19/2021 8.41667 

1262 21ALAL19000000070640 9/20/2021 7.1 

1263 21ALAL19000000070694 9/20/2021 6.78333 

1264 21ALAL07000000086582 9/20/2021 6.56667 

1265 21ALAL07000000086554 9/20/2021 7.25 

1266 21ALAL02000000108616 9/20/2021 7.05 

1267 21ALAL19000000071256 9/22/2021 7.01667 

1268 21ALAL19000000071309 9/22/2021 6.7 

1269 21ALAL19000000071337 9/22/2021 6.66667 

1270 21ALAL15000000123963 9/22/2021 8.8 

1271 21ALAL02000000109493 9/22/2021 7.16667 

1272 21ALAL15000000124606 9/23/2021 8.65 

1273 21ALAL02000000111415 9/26/2021 6.78333 

1274 21ALAL07000000088984 9/28/2021 6.63333 

1275 21ALAL02000000112740 9/28/2021 6.18333 

1276 21ALAL02000000112766 9/28/2021 7 

1277 21ALAL02000000113954 9/30/2021 7.1 

1278 21ALAL02000000113967 9/30/2021 6.75 

1279 21ALAL07000000091063 10/4/2021 6.9 

1280 21XKT2303100482190 10/6/2021 7.58333 

1281 21ALAL19000000076366 10/8/2021 7.15 

1282 21XKT2303100486345 10/8/2021 5.03333 

1283 21ALAL02000000118479 10/10/2021 8.5 

1284 21ALAL24000000038035 10/12/2021 8.15 

1285 21XKT2302300056553 10/12/2021 7.95 

1286 21ALAL19000000078035 10/13/2021 6.61667 

1287 21ALAL15000000138269 10/18/2021 6.73333 

1288 21XKT2303100505280 10/19/2021 5.31667 

1289 21ALAL21000000014076 10/20/2021 5.58333 

1290 21ALAL07000000096241 10/20/2021 6.11667 

1291 21ALAL02000000123069 10/20/2021 6.56667 

1292 21ALAL07000000096239 10/20/2021 7.06667 

1293 21ALAL15000000140518 10/22/2021 6.65 

1294 21ALAL15000000140505 10/22/2021 6.73333 

1295 21ALAL07000000096878 10/22/2021 6.83333 

1296 21ALAL07000000096880 10/22/2021 6.76667 

1297 21ALAL07000000096893 10/22/2021 6.7 

1298 21ALAL15000000140546 10/22/2021 6.43333 

1299 21ALAL07000000097075 10/23/2021 8.33333 

1300 21ALAL07000000097088 10/23/2021 8.48333 

1301 21ALAL07000000097090 10/23/2021 8.13333 

1302 21ALAL19000000081349 10/24/2021 6.55 

1303 21ALAL24000000039413 10/24/2021 6.95 

1304 21ALAL24000000039400 10/24/2021 7.01667 

1305 21ALAL02000000124624 10/24/2021 6.2 

1306 21ALAL19000000081607 10/25/2021 7.06667 

1307 21ALAL02000000125650 10/26/2021 6.86667 

1308 21ALAL19000000084820 11/3/2021 7.85 

1309 21XKT2302400397149 11/6/2021 8.05 

1310 21XKT2302400397157 11/6/2021 7.76667 

1311 21ALAL07000000101854 11/9/2021 7.38333 

1312 21ALAL15000000152214 11/11/2021 7.28333 

1313 21ALAL15000000152227 11/11/2021 7.4 

1314 21ALAL19000000088034 11/12/2021 6.88333 

1315 21ALAL07000000103658 11/15/2021 6.7 

1316 21ALAL02000000135918 11/17/2021 6.68333 

1317 21ALAL19000000089709 11/18/2021 7.46667 

1318 21ALAL19000000089765 11/18/2021 5.51667 

1319 21ALAL19000000090025 11/19/2021 6.55 

1320 21ALAL15000000156489 11/19/2021 7.51667 

1321 21ALAL24000000042920 11/23/2021 6.11667 

1322 21ALAL02000000138900 11/23/2021 6.31667 

1323 21ALAL15000000159957 11/25/2021 6.96667 

1324 21ALAL15000000159960 11/25/2021 8.66667 

1325 21XKT2302400425051 11/27/2021 6 

1326 21ALAL25000000000450 11/28/2021 6.83333 

1327 21XKT2302400429689 12/1/2021 5.05 

1328 21XKT2302400429697 12/1/2021 5.03333 

1329 21ALAL02000000142695 12/1/2021 8.21667 
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1330 21ALAL15000000162811 12/1/2021 8.23333 

1331 21ALAL24000000044533 12/3/2021 7.15 

1332 21ALAL24000000044559 12/3/2021 7.06667 

1333 21ALAL19000000094408 12/3/2021 6.56667 

1334 21XKT2303100585708 12/3/2021 7.18333 

1335 21ALAL24000000044627 12/3/2021 6.06667 

1336 21ALAL02000000145730 12/7/2021 8.03333 

1337 21ALAL02000000145701 12/7/2021 6.73333 

1338 21ALAL02000000145727 12/7/2021 7.8 

1339 21ALAL02000000146971 12/9/2021 6.83333 

1340 21ALAL02000000146956 12/9/2021 8.81667 

1341 21ALAL21100000016427 12/9/2021 5.31667 

1342 21ALAL21100000016430 12/9/2021 5.08333 

1343 21ALAL02000000147630 12/11/2021 8.46667 

1344 21ALAL02000000148911 12/13/2021 8.15 

1345 21ALAL02000000148897 12/13/2021 8.21667 

1346 21ALAL15000000171308 12/17/2021 6.56667 

1347 21ALAL15000000171310 12/17/2021 6.25 

1348 21XKT2204100318625 12/20/2021 5.08333 

1349 21XKT2203500833865 12/20/2021 7.2 

1350 21XKT2302400457036 12/21/2021 5.23333 

1351 21ALAL02000000153841 12/22/2021 8.53333 

1352 21ALAL15000000174478 12/23/2021 7.61667 

1353 21ALAL19000000102840 12/27/2021 7.46667 

1354 21ALAL02000000157178 12/29/2021 6.43333 

1355 21ALAL19000000103580 12/29/2021 5.41667 

1356 21ALAL07000000002995 1/17/2021 5.26667 

1357 21ALAL15000000003524 1/17/2021 6.96667 

1358 21ALAL15000000023510 3/7/2021 7.15 

1359 21ALAL15000000056659 5/18/2021 5.5 

1360 21ALAL02000000055884 5/18/2021 5.8 

1361 21ALAL15000000113039 9/3/2021 5.1 

1362 21ALAL07000000105710 11/23/2021 7.23333 

 

 

Aneksi nr. 4.3.“Auditimi i procedurave doganore ne Zonen se Lire Porto Romano”, faqe 180 deri 201 të PRA 

 

 

 

 

Aneksi nr.5 “Auditimi i gjendjes se borxhit doganor dhe masat per rikuperimin e tij” faqe 201-210 te PRA 

Date 
Benzin/ 

Diezel/litra 
detyrimi penaliteti deklaruesi Perfaq Zona e Lire/Magazine Pronesi/DEPO Perfaqesues 

24.12.2021 20198   O.S A. D Certifkate/Laborator ZONA e LIRE   

12.08.2021 37717 3281379 

 

O.S A. D D.U ZONA e LIRE   

12.08.2021 2767 240729 240729 O.S A. D Z/G/O G. O. E.Sh 

12.08.2022 6701 582987 582987 O.S A. D A A D.D 

26.02.2021 14742 1282554 1282554 O.S A. D Z/G/O G. O. E.Sh 

26.02.2022 16338   O.S A. D Certifikat/Laborator ZONA e LIRE   

25.07.2021 13469 1171803 

 

O.S A. D D. U ZONA e LIRE   

  32888 2861256 2861256 O.S A. D Z/G/O G. O. E.Sh 

  12484 1086108 1086108 O.S A. D Z /P/R.O P/R. O O.K 

  15757 1370859 1370859 O.S A. D E.P E. P E.H 

27.11.2021 41808 3637296 3637296 O.S A. D Z/G/O G. O. E.Sh 

18.08.2021 9673 841551 

 

O.S A. D D. U ZONA e LIRE   

  46528 4047936 4047936 O.S A. D Z/G/O ZONA e LIRE E.Sh 

  1560 135720 135720 O.S A. D A A D.D 

22.11.2021 23586 2051982 

 

O.S A. D D. U ZONA e LIRE   

15.12.2021 40109   O.S A. D Certifikat/Laborator ZONA e LIRE   

30.10.2021 13372 1163364 1163364 O.S A. D Z/G/O G. O. E.Sh 

24.07.2021 285337   O.S A. D Certifikat/Laborator ZONA e LIRE   

22.03.2021 36516 3176892 

 

O.S A. D D. U ZONA e LIRE   

  16899 1470213 1470213 O.S A. D Z/G/O G. O. E.Sh 
29.12.2021 15254 1327098 1327098 O.S A. D Z/G/O G. O. E.Sh 
15.11.2021 3238 281706 281706 O.S A. D MD-A A Dj.D 

10.09.2021 21891 1904517 1904517 O.S A. D Z/G/O G. O. E. Sh 

04.08.2021 25703 2236161 2236161 O.S A. D Z/G/O G. O. E.Sh 

  3539 307893 307893 O.S A. D Z. E Z.E O. K 

20.10.2021 86960 7565520 7565520 O.S A. D Z/G/O G. O. E.Sh 

  11423 993801 993801 O.S A. D Z.E Z.E O. K 

06.11.2021 16046 1396002 1396002 O.S A. D Z/G/O G. O. E. Sh 

  12599 1096113 1096113 O.S A. D Z.E Z.E O.K 

31.01.2021 100820 8771340 

 

O.S A. D D.U ZONA e LIRE   

Totali 88,600,197 leke  54,785,211 leke 33,814,986 leke      
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në lekë 

  

 DEBITORE  DEBITORE TE SHTUAR DEBITORE TE SHLYER GJENDJA DEBITORE NE  

NE FILLIM TE MUAJIT GJATE MUAJIT GJATE MUAJIT FUND TE MUAJIT 

Raste Debitore Vlera Raste Debitore Vlera Raste Debitore Vlera Raste Debitore Vlera 

Janar 919 798 7,102,880,839 253 220  24,973,851  142 119 11,093,483 1,030 899 7,116,761,207 

Shkur  1,030 899 7,116,761,207 141 119  13,052,641  186 169 12,891,566 985 849 7,116,922,282 

Mars 985 849 7,116,922,282 52 51  9,178,554  110 97 8,137,922 927 803 7,117,962,914 

Prill 927 803 7,117,962,914 63 62  9,068,531  69 67 6,856,361 921 798 7,120,175,084 

Maj 921 798 7,120,175,084 82 80  7,133,776  69 69 5,878,912 934 809 7,121,429,948 

Qershor 934 809 7,121,429,948 69 65  5,997,431  87 78 10,799,508 916 796 7,116,627,871 

Korrik 916 796 7,116,627,871 124 96  11,543,760  96 88 7,407,703 944 804 7,120,763,928 

Gusht 944 804 7,120,763,928 89 86  4,552,507  81 74 4,681,597 952 816 7,120,634,838 

Shtator 952 816 7,120,634,838 85 80  9,705,219  101 90 6,637,013 936 806 7,123,703,044 

Tetor 936 806 7,123,703,044 172 160  16,242,549  135 131 13,596,881 973 835 7,126,348,712 

Nentor 973 835 7,126,348,712 154 133  12,814,413  132 118 24,725,868 995 850 7,114,437,257 

Dhjetor 995 850 7,114,437,257 121 106  92,184,381  169 143 19,162,731 947 813 7,187,458,907 

Burimi: Dega Doganore Durrës, përpunuar nga grupi i auditimit 

 

 

Aneksi nr.6 “Auditimi i veprimtarisë se subjekteve qe operojnë sipas ligjit nr.61/2012” faqe 210-218 te PRA 

 

 

Operatori Lloji aktivitetit 
Depo te pakalibruara nga DPMja/Te 

tjera Sanksion/leke/Detyrim dhe gjobe 
R. O Prodhim Pije alkolike   Po  50,000 
J Prodhim Pije alkolike   Po  50,000 
I.A Prodhim Pije alkolike   Po  50,000 
K.S Prodhim Pije alkolike   Po  50,000 
A.Xh Prodhim Pije alkolike   Po  50,000 
G. Xh Prodhim Pije alkolike   Po  50,000 
N. Gj Prodhim Pije alkolike   Po  50,000 
J. C Prodhim Pije alkolike   Po  50,000 
P.D  Perpunim Mbetje Vajore  Po  50,000 
R. O Perpunim Mbetje Vajore  Po  50,000 
J. C Prodhim Vere Nxjerrje Vendimi Administrativ 262,322 
 Total   762.322 leke 

 
Aneksi nr. 7.1“Auditimi i Vendimeve Administrative”, faqe 218 deri 240 të PRA 

 

 NR.VENDIMI DATA SUBJEKTI SHUMA(LEKE) NR.VENDIMI 

1 1333 22.11.2021 “R” 30,000 1 

2 1492  29.12.2021 “A.S.P” 30,000 2 

3 1503 29.12.2021   “A.S.P” 40,000 3 

3 1502 29.12.2021 “S” 30,000 3 

4 1241 08.11.2021 “D.G.A  20,000 4 

5 1240 08.11.2021 “F.I”  30,000 5 

TOTALE    180,000  

 

 

.Aneksi nr. 7.2 

 NR.VENDIMI DATA SUBJEKTI SHUMA (LEKE) 

1 1288 11.11.2021 3.M 30,000 

2 1289 11.11.2021 3.M 40,000 

3 580 20.05.2021 K.F   30,000 

TOTALE    100,000 

 

Aneksi nr. 7.3 

 NR. VENDIMI DATA SUBJEKTI SHUMA(LEKE) 

1 1259 09.11.2021  G.C 30,000  

2 1258 10.11.2021  D. M 30.000 

3 1254 08.11.2021  F.B 30.000 

4 1253 08.11.2021  F.J 30.000. 

5 1236 05.11.2021 M. M 30.000 

6 1234 04.11.2021 A.V 30.000 

7 1231 03.11.2021 E. S 30.000 

8 1230 03.11.2021 L.M 30.000 

9 1224 02.11.2021 L 30.000 

10 1221 02.11.2021 Th. Z 30.000 

11 1220 02.11.2021 A. M 30.000. 

12 1297 11.11.2021 E. L 30.000 

13 1298 11.11.2021 D.H 30.000 

14 1312 15.11.2021 L. F 30.000. 

15 1316 16.11.2021 K 30.000 

16 1327 18.11.2021 J.O 30.000 

17 1329 18.11.2021 E.B 30.000 

18 1332 19.11.2021 S.X 30.000 

19 1352 23.11.2021 D. H 30.000 

20 1358 23.11.2021 A. J 30.000 

21 1359 23.11.2021 M.R 30.000 

22 1361 23.11.2021 E.V 30.000 

23 1364 25.11.2021 E. L 30.000 

24 1366 25.11.2021 E. K 30.000 
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25 1367 25.11.2021 E. S 30.000 

26 1370 25.11.2021 R. M 30.000 

27 1508 30.12.2021 B.T 30.000 

28 1504 29.12.2021 R. R 30.000 

29 1499 29.12.2021 A. C 30.000 

30 1490 24.12.2021 E.Th 30.000 

31 1489 24.12.2021 M. K 30.000 

32 1488 24.12.2021 A.P 30.000 

33 1481  23.12.2021 B.K 30.000 

34 1480 23.12.2021 J.H 30.000 

35 1479 22.12.2021 A.B 30.000 

36 1478 22.12.2021 G.M 30.000 

37 1476 21.12.2021 A.T 30.000 

38 1466 20.12.2021 L.I 30.000 

39 1459 17.12.2021 E. H 30.000 

40 1452 17.12.2021 H R A.L 30.000 

41 1451 17.12.2021 A. O 30.000 

42 1448 14.12.2021 E.Ll 30.000 

43 1443 10.12.2021 A.Gj 30.000 

44 1437 09.12.2021 S.P 30.000 

45 1436 09.12.2021 E. Sh 30.000 

46 1435 09.12.2021 D.B 30.000 

47 1432 07.12.2021 O.D 30.000 

48 1426 07.12.2021 B.C 30.000 

49 1425 07.12.2021 E. J 30.000 

50 1420 03.12.2021 A.P 30.000 

51 1412 02.12.2021 A. D 30.000 

52 1411 02.12.2021 P. Sh 30.000 

53 1405 01.12.2021 I. S 30.000 

54 1404 01.12.2021 Gj. S 30.000 

55 1390 01.12.2021 E. R 30.000 

56 1377 01.12.2021 L.V 30.000 

57 631 01.06.2021 R.T 30.000 

58 636 02.06.2021 B. 30.000 

59 639 02.06.2021 H.N 30.000 

60 643 03.06.2021 F. O 30.000 

61 644 03.06.2021 B.A 30.000 

62 628 31.05.2021 E.Z 30.000 

63 625 31.05.2021 E.H 30.000 

64 602 25.05.2021 A.L 30.000 

65 617 28.05.2021 S. K 30.000 

66 614 28.05.2021 J.K 30.000 

67 603 25.05.2021 F.H 30.000 

68 601 25.05.2021 A.M 30.000 

69 593 24.05.2021 Y. P 30.000 

70 585 21.05.2021 R.l Gj 30.000 

71 584 21.05.2021 D.H 30.000 

72 583 21.05.2021 A.A 30.000 

73 582 21.05.2021 K. T 30.000 

74 577 19.05.2021 Gj. V 30.000 

75 576 18.05.2021 B.D 30.000 

76 575 18.05.2021 E.Z 30.000 

77 579 14.05.2021 R G R 30.000 

78 568 14.05.2021 E&A P 30.000 

79 567 14.05.2021 I.S 30.000 

80 563 14.05.2021 L. C 30.000 

81 561 12.05.2021 D. M 30.000 

82 557 11.05.2021 E. S 30.000 

83 555 11.05.2021 R K 30.000 

84 552 10.05.2021 S.M 30.000 

85 542 06.05.2021 Xh. V 30.000 

86 541 05.05.2021 B.B 30.000 

87 540 05.05.2021 E.S 30.000 

88 538 04.05.2021 A. K 30.000 

89 668 09.06.2021 E.N 30.000 

90 669 09.06.2021 A.S 30.000 

91 707 30.06.2021 Xh.H 30.000 

92 663 09.06.2021 A. B 30.000 

93 653 08.06.2021 A.C 30.000 

94 650 07.06.2021 F. F 30.000 

95 648 04.06.2021 A. C 30.000 

96 645 03.06.2021 D. P 30.000 

97 705 28.06.2021 A.A 30.000 

98 703 28.06.2021 F.K 30.000 

99 699 25.06.2021 A.K 30.000 

100 697 25.06.2021 F. B 30.000 

101 695 24.06.2021 R. P 30.000 

102 689 22.06.2021 L.Q 30.000 

103 682 15.06.2021 L. L 30.000 

104 677 14.06.2021 A.A  30.000 

105 675 14.06.2021 G. P 30.000 

106 671 11.06.2021 S.M 30.000 

107 670 11.06.2021 S.P 30.000 

TOTALE    3,210,000 

 

Aneksi nr. 7.4 

NR. NR. VENDIMI DATA SUBJEKTI SHUMA (LEKE) 

1 1223 02.11.2021 F.C 25,807 

2 573 14.05.2021 A. C 71,152 
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Aneksi nr. 7.5 

 NR.VENDIMI DATA SUBJEKTI SHUMA (LEKE) 

1 1449 29.12.2021 “B”shpk 4,230,531 

2 647 04.06.2021 “Xh. C”shpk 4 176 234 

 TOTALE   8,406,765 

 

 

Aneksi nr.7.6 

 

Nr Vendim Nr. Data Subjekti Personat pergjegjes 

1 1259 09.11.2021 G. C 
H. M 

K.B, S.T DVQ, 

2 1258 10.11.2021  D.M A. Sh, J C, AT dvq, ZJ, KD 

3 1254 08.11.2021  F.B R. B dog, I.R, M.T DVQ PTurni, ZJ, KD 

4 1253 08.11.2021  F. J E. N Dog, I.R,M.T,  

6 1234 04.11.2021 A.V M,B,T,ZJ,KD. 

7 *1233* 04.11.2021 A. S *C,B,T,ZJ.KD penalizim 23 000 leke.* 

8 1231 03.11.2021 E. S D, C.T, ZJ,KD. 

9 1230 03.11.2021 L.M C.D,T, ZJ, KD. 

10 1224 02.11.2021 L. M. R. T, ZJ.KD. 

11 1221 02.11.2021 Th.Z D,T,P, ZJ,KD. 

12 1220 02.11.2021 A.M T. B. T, ZJ KD 

13 1297 11.11.2021 E.L A. D dog, I. R .A T, ZJ,KD 

14 1298 11.11.2021 D. H E. K, I. R, A .T, ZJ,KD. 

15 1312 15.11.2021 L.F H M, K. B. A. T, ZJ,KD. 

16 1316 16.11.2021 K R .K, B. T, ZJ,KD. 

17 1327 18.11.2021 J. O A Sh,S .C,T,ZJ,KD 

18 1329 18.11.2021 E. B H, C.T, ZJ,KD. 

19 1332 19.11.2021 S.Xh H, B.T, ZJ,KD. 

20 1352 23.11.2021 D.H T, R.T 

21 1358 23.11.2021 A. J K, R, Ti, ZJ,KD 

22 1359 23.11.2021 M. Ri V,R, Ti,ZJ,KD 

23 1361 23.11.2021 E.V H, R, T, ZJ.KD 

24 1364 25.11.2021 E.L D. H, T K, ZJ,KD 

25 1366 25.11.2021 E. K C,B, T, ZJ KD 

26 1367 25.11.2021 E.S Xh.R. T ZJ KD 

27 1370 25.11.2021 R. M T.R. T. ZJ KD 

28 1508 30.12.2021 B.T G.C. T, 

29 1504 29.12.2021 R.R T. R.T 

30 1499 29.12.2021 A.C J C.R. T 

31 1490 24.12.2021 E. Th D. C.T 

32 1489 24.12.2021 M.K H.C.T 

33 1488 24.12.2021 A.P K, I 

34 1481 23.12.2021 B.K E D. 

35 1480 23.12.2021 J.H   

36 1479 22.12.2021 A. B K. K. T 

37 1478 22.12.2021 G. M EM, B.T 

38 1476 21.12.2021 A.T D C.T 

39 1466 20.12.2021 L. I M.T 

40 1459 17.12.2021 E. H AB,J .C 

41 1452 17.12.2021 H .R .A.L V.T 

42 1451 17.12.2021 A.O M. R. T 

43 1448 14.12.2021 E.Ll D.C. T 

44 1443 10.12.2021 A. Gj --- 

45 1437 09.12.2021 S. P N. C. T 

46 1436 09.12.2021 E.Sh M.C. T 

47 1435 09.12.2021 D.B Sh. C.T 

48 1432 07.12.2021 O. D B.T 

49 1426 07.12.2021 B.C Sh. B.T 

50 1425 07.12.2021 E. J V.B.T 

51 1420 03.12.2021 A.P FSH,D H 

52 1412 02.12.2021 A. D G, R,T 

53 1411 02.12.2021 P.Sh K. Xh 

54 1405 01.12.2021 I. S Xh. R.T 

55 1404 01.12.2021 Gj.S V. B.T 

56 1390 01.12.2021 E.R A D. B. T 

57 1377 01.12.2021 L.V D. R. T 

58 631 01.06.2021 R.T D. R DM, 

59 636 02.06.2021 B.S B.B.M 

60 639 02.06.2021 H. N D. B. T 

61 643 03.06.2021 F. O RK,SD,DM 

62 644 03.06.2021 B. A S. D. M 

63 628 31.05.2021 E. Z D 

64 625 31.05.2021 E. H D. N. T 

65 602 25.05.2021 A.L B. D. T 

66 617 28.05.2021 S. K N.D.M 

67 614 28.05.2021 J. K D. M 

68 603 25.05.2021 F.H H.D.T 

69 601 25.05.2021 A. M K. D. T 

70 593 24.05.2021 Y. P D. D.T 

71 585 21.05.2021 R.Gj K.B 

72 584 21.05.2021 D.H Sh. R. M 

73 583 21.05.2021 A.A K. B 

74 582 21.05.2021 K.T T. R.M 

75 577 19.05.2021 Gj.V G.D.M 

76 576 18.05.2021 B.D N. D.M 

77 575 18.05.2021 E.Z K .B.T 

78 579 14.05.2021 R G R Xh.D.M 

79 568 14.05.2021 E&A P T. D.M 
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80 567 14.05.2021 I. S Gj.D. M 

81 563 14.05.2021 L. C Sh.H 

82 561 12.05.2021 D.M Gj.D.T 

83 557 11.05.2021 E. S D. D. T 

84 555 11.05.2021 R. K Sh. B.T 

85 552 10.05.2021 S.M Z.M 

86 542 06.05.2021 Xh. V D.B.T 

87 541 05.05.2021 B. B M. R. T 

88 540 05.05.2021 E.S Juridike 

89 538 04.05.2021 A.K D. M 

90 668 09.06.2021 E.N B D. T 

91 669 09.06.2021 A.S S.D. T 

92 707 30.06.2021 Xh. H H.T 

93 663 09.06.2021 A. B B.D.T 

94 653 08.06.2021 A.C K. B. T 

95 650 07.06.2021 F.F R. T 

96 648 04.06.2021 A. C I. R. T 

97 645 03.06.2021 D. P C. D. M 

98 705 28.06.2021 A.A Xh.B.T 

99 703 28.06.2021 F. K T.B 

100 699 25.06.2021 A. K R. T.M 

101 697 25.06.2021 F.B V.D.T 

102 695 24.06.2021 R. P D.T 

103 689 22.06.2021 L.Q K.D.T 

104 682 15.06.2021 L. L Z.D.T 

105 677 14.06.2021 A.A  M. D. T 

106 675 14.06.2021 G.P B.B.T 

107 671 11.06.2021 S. M C.R.T 

108 670 11.06.2021 S.P C. R.T 

 

 

Për sa më sipër paraqitet ky Raport Auditimi. 

 

 

 


