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KODI DOGANOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 
Në mbështetje të neneve 81 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të 

Ministrave, 
 

KUVENDI 
I  REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

 
V E N D O S I 

 
P J E S A  I 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 

KREU 1 
FUSHA E ZBATIMIT DHE PËRKUFIZIME BAZË 

 
Neni 1 

 
Legjislacioni doganor përbëhet nga ky Kod, nga legjislacioni doganor ndërkombëtar 

lidhur me konventat në të cilat aderon Republika e Shqipërisë, nga aktet nënligjore në zbatim të 
këtij Kodi, si edhe nga aktet e tjera ligjore që kanë të bëjnë me veprimtarinë doganore. 

 
Neni 2 

 
Veprimtaria doganore siguron mbrojtjen e interesave të Republikës së Shqipërisë, që 

kanë të bëjnë me importet, eksportet dhe tranzitet e mallrave, pavarësisht nga mënyra e 
transportit, lidhur me dërgesat ndërkombëtare, me kalimin në pikat kufitare dhe me qarkullimin e 
lirë të mallrave, të personave dhe të bagazheve të tyre. 

 
Neni 3 

 
Territori doganor përfshin territorin tokësor, ujërat territoriale, ujërat e brendshme dhe 

hapësirën ajrore të Republikës së Shqipërisë. 
 

Neni 4 
 
Vija doganore përbëhet nga bregdeti, brigjet e liqeneve e të lumenjve kufitarë dhe nga 

kufijtë tokësorë me shtetet e tjerë. 
 

Neni 5 
 
1. Zona doganore përfshin atë pjesë të territorit doganor ku veprojnë autoritetet doganore, 

si dhe të gjitha zonat ku këto autoritete ushtrojnë kontroll ose mbikëqyrje doganore. 
2. Zonat doganore vendosen në pikat e kontrollit të kalimit të kufirit, si dhe në pikat e 

tjera të territorit doganor. 
3. Krijimi, shtrirja territoriale dhe klasifikimi i zonave doganore të përhershme ose të 

përkohshme, caktohen nga Këshilli i Ministrave me propozim të ministrit të Financave. 
 



Neni 6 
 
1. Zona doganore e mbikëqyrjes tokësore përbëhet nga territori që përfshin hapësirën nga 

vija doganore e kufirit tokësor deri në 10 km në brendësi. Përgjatë bregdetit kjo zonë 
mbikëqyrjeje shkon deri në 5 km nga bregu në brendësi. 

2. Zona doganore e mbikëqyrjes detare përbëhet nga rripi i detit që shtrihet prej vijës 
doganore deri në kufirin e jashtëm të ujrave territoriale dhe të ujërave të brendshme. 

 
Neni 7 

 
Me autoritete doganore kuptohen autoritetet e ngarkuara me zbatimin e legjislacionit 

doganor, si dhe të akteve të tjera ligjore dhe nënligjore, që lidhen me veprimtarinë doganore. 
 

Neni 8 
 
Për qëllim të këtij Kodi, përdoren përkufizimet e mëposhtme: 
1.“Person” do të thotë: 
a) një person fizik; 
b) një person juridik. 
2.“Person i vendosur në Republikën e Shqipërisë” do të thotë: 
a) në rastin e një personi fizik, çdo person me banim rregullisht në Shqipëri; 
b) në rastin e një personi juridik, çdo person i cili ka në Republikën e Shqipërisë një zyrë 

të regjistruar, selinë qendrore ose një seli të përhershme afariste. 
3. “Administratë doganore” do të thotë: struktura organike e autoriteteve doganore. 
4.“Zyrë doganore” do të thotë: çdo zyrë në të cilën mund të kryhen të gjitha ose një pjesë 

e formaliteteve që parashikon legjislacioni doganor. 
5.“Vendim” do të thotë: çdo akt zyrtar i autoriteteve doganore që ka të bëjë me 

normativat doganore që rregullojnë një çështje të caktuar, i cili ka pasoja ligjore për një ose disa 
persona të caktuar ose të identifikueshëm. 

6.“Status doganor” do të thotë: statusi i mallrave të kategorizuara si mallra shqiptare ose 
joshqiptare. 

7.“Mallra shqiptare” do të thotë: 
a) mallrat që përftohen ose prodhohen tërësisht në territorin doganor të Republikës së 

Shqipërisë sipas kushteve të përcaktuara në nenin 29 dhe që nuk kanë në përbërje mallra të 
importuara nga vende ose territore të tjera; 

b) mallrat e importuara nga vende ose territore të tjera dhe të vendosura në qarkullim të 
lirë në territorin doganor të Republikës së Shqipërisë; 

c) mallrat që përftohen ose prodhohen në territorin doganor të Republikës së Shqipërisë, 
qoftë vetëm prej mallrash të përmendura në nënparagrafin (b), qoftë prej mallrash të përmendura 
në të dy nënparagrafet e mësipërm (a) dhe (b). 

8. “Mallra joshqiptare” do të thotë: të gjitha mallrat që nuk përfshihen në paragrafin 7. 
9. “Borxh doganor” do të thotë: detyrimi që ka një person për të paguar shumën e 

detyrimeve të importit (borxh doganor importi) ose shumën e detyrimeve të eksportit (borxh 
doganor eksporti), që zbatohen për mallra të caktuara sipas dispozitave në fuqi në Republikën e 
Shqipërisë. 

10. “Detyrime importi” do të thotë: detyrimet doganore dhe taksa të tjera që kanë efekt të 
njëjtë me detyrimet doganore që duhen paguar në importimin e mallrave. 

11. “Detyrime eksporti” do të thotë: detyrimet doganore dhe taksa të tjera që kanë efekt të 
njëjtë me detyrimet doganore që duhen paguar në eksportimin e mallrave. 

12. “Debitor” do të thotë: çdo person që ka një borxh doganor për të paguar. 
13. “Mbikëqyrje nga autoritetet doganore” do të thotë: veprimet me karakter të 



përgjithshëm të ndërmarra nga këto autoritete për të siguruar respektimin e legjislacionit doganor 
dhe, kur është e nevojshme, të dispozitave të tjera të zbatueshme mbi mallrat që i nënshtrohen 
mbikëqyrjes doganore. Mbikëqyrja e zonës doganore të mbikëqyrjes tokësore kryhet nga 
autoritetet doganore të brendshme dhe mbikëqyrja e zonës doganore të mbikëqyrjes ujore nga 
autoritetet doganore detare. 

14. “Kontroll nga autoritetet doganore” do të thotë: kryerja e veprimeve specifike si 
kontrolli i mallrave, verifikimi i ekzistencës dhe i vërtetësisë së dokumenteve, shqyrtimi i 
kontabilitetit dhe i dokumenteve të tjerë të ndërmarrjeve, inspektimi i mjeteve të transportit, 
kontrolli i bagazheve dhe i mallrave të tjera që personat mbajnë ose kanë në trupin e vet, kryerja e 
verifikimeve dhe e veprimeve të tjera të ngjashme, për të siguruar respektimin e rregullave 
doganore dhe, kur është e nevojshme, të dispozitave të tjera të zbatueshme mbi mallrat që i 
nënshtrohen mbikëqyrjes doganore në territorin doganor të Republikës së Shqipërisë. 

15. “Destinacion doganor i mallrave” do të thotë: 
a) vendosja e mallrave nën një regjim doganor; 
b) hyrja e tyre në një zonë të lirë ose në një magazinë të lirë; 
c) rieksportimi i tyre nga territori doganor i Republikës së Shqipërisë; 
d) shkatërrimi i tyre; 
e) braktisja dhe kalimi i tyre në favor të buxhetit të shtetit. 
16. “Regjim doganor” do të thotë: 
a) vënia në qarkullim të lirë; 
b) tranziti; 
c) magazinimi doganor; 
d) përpunimi aktiv; 
e) përpunimi nën kontroll doganor; 
f) lejimi i përkohshëm; 
g) përpunimi pasiv; 
h) eksportimi. 
17. “Deklarim në doganë” do të thotë: akti me të cilin një person shpreh, në format dhe 

mënyrat e caktuara, vullnetin për të vendosur mallrat nën një regjim të caktuar doganor. 
18. “Datë e pranimit të deklarimit në doganë” do të thotë: çasti kur bëhet deklarimi në 

doganë dhe pranohet nga zyra doganore. 
19. “Deklarues” do të thotë: personi që bën deklarimin në doganë në emrin e vet ose 

personi për llogari të të cilit bëhet deklarimi në doganë. 
20. “Paraqitje e mallrave në doganë” do të thotë: njoftimi i autoriteteve doganore, në 

mënyrën e parashikuar, për mbërritjen e mallrave në zyrën doganore ose në një vend të caktuar 
ose të miratuar prej autoriteteve doganore. 

21. “Çlirim i mallrave” do të thotë: akti, me anë të të cilit autoritetet doganore e bëjnë një 
mall të disponueshëm për qëllimet e parashikuara nga regjimi doganor, të cilit ai mall i ishte 
nënshtruar. 

22. “Mbajtës i regjimit” do të thotë: personi për llogari të të cilit është bërë deklarimi në 
doganë ose personi të cilit i janë transferuar të drejtat dhe detyrimet e personit të përmendur më 
lart, lidhur me një regjim doganor. 

23. “Mbajtës i autorizimit” do të thotë: personi të cilit i është lëshuar autorizimi. 
 

KREU 2 
ORGANIZIMI I ADMINISTRATËS DOGANORE, I PERSONELIT DHE I VEPRIMTARISË 

DOGANORE 
 

SEKSIONI 1 
ORGANIZIMI I ADMINISTRATËS DOGANORE QENDRORE DHE VENDORE 

 



Neni 9 
 
1. Administrata doganore përbëhet nga drejtoria e përgjithshme, nga drejtoritë rajonale 

dhe nga degët doganore. Ajo varet nga Ministria e Financave dhe është nën mbikëqyrjen e saj. 
2. Drejtoritë rajonale varen nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave dhe janë nën 

mbikëqyrjen e saj. Ato përbëhen nga një ose disa degë doganore, mbi të cilat ushtrojnë kontroll. 
3. Kompetencat dhe organizimi i administratës doganore përcaktohen në aktet nënligjore 

në zbatim të këtij Kodi. 
4. Në varësi të drejtpërdrejtë të ministrit të Financave krijohet organi i policisë së luftës 

kundër kontrabandës dhe trafikut të paligjshëm. Mënyra e organizimit, funksionimit dhe detyrat e 
këtij organi përcaktohen me ligj. 

 
Neni 10 

 
Orari i funksionimit të zyrave të administratës doganore është njëzet e katër  orësh. 

Mënyra e organizimit të punës përcaktohet në aktet nënligjore në zbatim të këtij Kodi. 
 

SEKSIONI 2 
FORMALITETET, KONTROLLET, MBIKËQYRJA DHE KOMPETENCAT E 

AUTORITETEVE DOGANORE 
 

Neni 11 
 
1. Mallrat mund të kalojnë vijën doganore të kufirit tokësor, ujor dhe në aeroporte vetëm 

në pikat e kalimit të kufirit shtetëror, ku ka zona doganore. 
2. Ngarkimi, shkarkimi, imbarkimi, zbarkimi dhe transbortimi i mallrave dhe i mjeteve 

përgjatë vijës doganore kufitare dhe në aeroporte kryhet me lejen e autoriteteve doganore dhe në 
përputhje me mënyrat e përcaktuara prej tyre. 

3. Autoritetet doganore janë përgjegjëse për : 
a) kryerjen e të gjitha veprimeve të përcaktuara në këtë Kod për mallrat në hyrje dhe në 

dalje të territorit doganor shqiptar, sipas rregullave të parashikuara në aktet nënligjore në zbatim 
të këtij Kodi; 

b) verifikimin dhe vjeljen e detyrimeve doganore që duhen paguar; 
c) zbulimin, parandalimin dhe luftën kundër kontrabandës, si dhe trafikut të paligjshëm të 

mallrave të ndaluara; 
d) konstatimin dhe verifikimin e shkeljeve të dispozitave të këtij Kodi, të parashikura në 

pjesën VIII; 
e) kryerjen e veprmeve përgatitore për nënshkrimin e marrëveshjeve e të konventave në 

fushën doganore; 
f) përgatitjen, mbledhjen dhe, mbi bazën e një kërkese me shkrim, dërgimin e të dhënave 

statistikore të tregtisë së jashtme për Ministrinë e Bashkëpunimit Ekonomik e të Tregtisë dhe për 
organet e tjera publike të parashikuara nga legjislacioni në fuqi; 

g) mbikëqyrjen në të gjithë territorin doganor të Republikës së Shqipërisë të mallrave që i 
nënshtrohen mbikëqyrjes së autoriteteve doganore. 

4. Për të siguruar respektimin e dispozitave të përcaktuara nga ky Kod dhe nga akte të 
tjera ligjore dhe nënligjore, zbatimi i të cilave u është ngarkuar autoriteteve doganore, punonjësit 
e doganave ushtrojnë kontroll mbi të gjitha mallrat, mbi mjetet e transportit dhe udhëtarët që 
kalojnë vijën doganore në zonat doganore e përgjatë vijës kufitare tokësore e ujore, në ujërat e 
brendshme dhe në hapësirën ajrore, që janë nën mbikëqyrjen e autoriteteve doganore. Me qëllim 
që të rritet efikasiteti i kontrolleve, autoritetet doganore mund të lidhin edhe marrëveshje për 
shkëmbim informacioni me organizma publikë ose privatë, shqiptarë ose të huaj, të këtij sektori. 



5. Në pikat e kalimit të kufirit tokësor, ujor e në aeroporte, si dhe në dalje nga doganat e 
brendshme, organizohet kontrolli i mallrave dhe i mjeteve të transportit, që dalin nga zonat 
doganore, për të verifikuar nëse cilësia, sasia dhe lloji i mallrave të transportuara janë në 
përputhje me dokumentet doganore shoqëruese. Nëse nuk rezultojnë mospërputhje, punonjësit e 
doganës që kryejnë këtë shërbim vendosin mbi dokumentet doganore vulën që tregon se janë në 
rregull. Në rast të kundërt, ata përpilojnë procesverbalin përkatës, të cilin ia kalojnë Kryetarit të 
zyrës doganore për të kryer formalitetet e mëtejshme. 

6. Kur është e nevojshme, një shërbim i tillë kryhet nga autoritetet doganore edhe 
nëpërmjet kontrollit të mjeteve të transportit përgjatë rrugëve të lëvizjes së këtyre mjeteve. Në 
këtë rast, punonjësit e doganës që janë ngarkuar për të ndaluar mjetet e transportit, përdorin 
tabelën e ndalim-qarkullimit, me të cilën janë pajisur nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 
dhe i tregojnë drejtuesit të mjetit kartën e tyre identifikuese. Në rast se nga kontrolli i bërë 
rezultojnë parregullsi, punonjësit e doganës e shoqërojnë automjetin pranë zyrës doganore më të 
afërt, ku përpilojnë procesverbalin përkatës, i cili i dorëzohet kryetarit të zyrës doganore për të 
kryer formalitetet e mëtejshme. 

7. Me qëllim që të sigurohet zbatimi i legjislacionit doganor dhe i akteve të tjera ligjore 
dhe nënligjore, zbatimi i të cilave i është ngarkuar doganës, autoritetet doganore mund të kryejnë 
të gjitha kontrollet e nevojshme pranë mjediseve të deklaruesit ose të çdo personi tjetër që është 
përfshirë, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, në çlirimin e mallrave, sipas akteve 
nënligjore në zbatim të këtij Kodi. 

8. Në rastet kur autoritetet e tjera që veprojnë në territorin doganor të Republikës së 
Shqipërisë kanë dyshime ose vihen në dijeni për shkelje të normave të këtij Kodi, të akteve 
nënligjore në zbatim të tij, si dhe të ligjeve të tjera, zbatimi i të cilave është detyrë e autoriteteve 
doganore, ato njoftojnë menjëherë zyrën doganore që mbulon territorin në fjalë. Kjo e fundit 
kryen të gjitha verifikimet e formalitetet e rastit, përfshirë këtu edhe njoftimin e organeve 
gjyqësore, sipas procedurave të parashikuara në pjesën VIII të këtij Kodi. 

9. Kur ka dyshime të bazuara për trafik droge, armësh ose për krime të tjera me karakter 
ekonomik e financiar, autoritetet kompetente të policisë mund të ndalojnë automjetet që u 
nënshtrohen formaliteteve doganore dhe që janë të vulosura me plumbç prej autoriteteve 
doganore. Në këto raste, mjetet e transportit shoqërohen në zyrën doganore më të afërt që është 
kompetente territorialisht, ku hiqet vula dhe autoritetet e mësipërme policore, në prani të 
autoriteteve doganore, kryejnë të gjitha kontrollet që ato i konsiderojnë të nevojshme. Këto 
autoritete, në bashkëpunim me autoritetet doganore, përgatisin një raport me shkrim, i cili, nëse 
është rasti, u dërgohet autoriteteve gjyqësore në përputhje me dispozitat e Kodit të Procedurës 
Penale. 

 
 
 

Neni 12 
 
1. Përveç rasteve të forcave madhore, dhe me përjashtim të regjimit të tranzitit dhe 

vendosjes së mallrave në qarkullim të lirë, deklarimi në doganë duhet të bëhet në zyrën doganore 
kompetente për territorin ku është vendosur personi. 

2. Drejtori i Përgjithshëm, duke bërë përjashtim nga rregulli i shprehur në paragrafin e 
mësipërm, kur rrethanat kërkojnë kryerje kontrollesh të veçanta, mund të vendosë që formalitetet 
doganore për disa kategori mallrash të përqendrohen në zyrën doganore kufitare ose në një a disa 
zyra doganore të brendshme, me pjesëmarrjen e një personi të tretë i cili mund të jetë nga 
autoritetet e policisë kufitare apo të pushtetit vendor. 

3. Për nevoja të tregtisë dhe me kërkesë të personit të interesuar, kryetarët e degëve 
doganore mund të lejojnë që disa nga kontrollet doganore të kryhen në mjediset e deklaruesve ose 
në vende të tjera të propozuara prej tyre, të cilat konsiderohen të përshtatshme nga autoritetet 



doganore për kryerjen e të gjitha kontrolleve të nevojshme. Deklaruesit i ngarkohen shpenzimet e 
këtij shërbimi, të cilat përcaktohen me udhëzim të Drejtorit të Përgjithshëm, duke llogaritur 
kohën e harxhuar për kryerjen e kontrollit, si dhe largësinë e këtyre mjediseve nga zyra doganore. 

 
SEKSIONI 3 

ORGANIKAT, PUNËSIMI DHE MARRËDHËNIET E PUNËS SË PERSONELIT  
TË ADMINISTRATËS DOGANORE 

 
Neni 13 

 
1. Brenda 15 ditësh nga data e hyrjes në fuqi të këtij Kodi, Këshilli i Ministrave, me 

propozim të ministrit të Financave, përcakton organikën e administratës doganore, në mënyrë që 
të garantojë, nga njëra anë, mbrojtjen e interesave fiskale të Republikës së Shqipërisë dhe, nga 
ana tjetër, një organizim të përshtatshëm për dinamizmin dhe veçantinë e veprimtarisë doganore. 
Drejtori i Përgjithshëm i Doganave merr masat për caktimin e personelit në zyrat doganore 
qendrore dhe vendore. 

2. Në organikë, personeli sipas detyrave ndahet në funksionarë të lartë, drejtues, 
funksionarë doganorë dhe personel tjetër doganor të kategorizuar në aktet nënligjore në zbatim të 
këtij Kodi. 

3. Detyrat dhe funksionet e secilës prej kategorive të mësipërme, si dhe procedurat e 
kalimit nga një nivel më i ulët në një nivel më të lartë karriere përcaktohen në aktet nënligjore në 
zbatim të këtij Kodi. 

4. Këshilli i Ministrave, brenda 15 ditësh nga data e hyrjes në fuqi të këtij Kodi, 
përcakton nivelin e pagës për çdo kategori të personelit të parashikuar në aktet nënligjore në 
zbatim të këtij Kodi, në përputhje me ligjislacionin në fuqi. 

 
Neni 14 

 
Personeli i administratës doganore, me përjashtim të personelit ndihmës, punësohet 

nëpërmjet një konkurimi publik, sipas procedurave të përcaktuara nga Ligji për Shërbimin Civil 
dhe akteve nënligjore në zbatim të tij. Drejtori i Përgjithshëm i Doganave përcakton kushtet dhe 
kriteret e këtij konkurimi. 

  
 

Neni 15 
 
1. Përveç të ardhurave të përmendura në nenin 296 të këtij Kodi, Drejtorisë së 

Përgjithshme të Doganave i lihen edhe 2 për qind të të ardhurave vjetor të doganave, për t'i 
përdorur për investime, përmirësimin e kushteve të punës e të jetesës së personelit të 
administratës doganore, si dhe për shpërblimin e tij. 

2. Në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi për nëpunësit publikë, personelit të 
administratës doganore, duke pasur parasysh veçantinë e punës që kryen, si dhe vështirësitë që 
përballon gjatë ushtrimit të detyrës, mund t’i njihet një shpërblim stimulues, i bazuar në kriteret e 
mëposhtme: 

a) shërbimi i kryer në zyrat doganore të kufirit tokësor, ujor dhe ajror; 
b) shërbime me rrezik të veçantë për personin; 
c) konstatimi i shkeljeve të Kodit Doganor dhe akteve nënligjore në zbatim të tij; 
d) efikasiteti në punë. 
3. Drejtori i Përgjithshëm, mbi bazën e kritereve të parashikuara në paragrafin 2 më sipër, 

bën shpërndarjen e këtij shpërblimi midis personelit të administratës doganore. 
 



Neni 16 
 
1. Personeli doganor mban uniformën e shërbimit dhe, sipas vendimit të Drejtorit të 

Përgjithshëm të Doganave, mund të pajiset me armë. Në rastet kur, për nevoja të shërbimit, është 
e nevojshme të veprohet pa uniformë, personeli doganor duhet të paraqesë dokumentin e 
identifikimit lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave. 

2. Pajisja me armë dhe përdorimi i tyre nga punonjësit e doganës bëhet në përputhje me 
ligjet për armët dhe për përdorimin e armëve të zjarrit. 

3. Personelit doganor i ndalohet të pranojë, drejtpërdrejt ose tërthorazi, shpërblime në 
para ose në natyrë për shërbimet doganore që kryen. Atij i ndalohet të ushtrojë çfarëdo lloj 
veprimtarie tregtare ose këshillimore, të papajtueshme me ushtrimin e veprimtarisë doganore. 

4. Personeli doganor është i detyruar të ruajë sekretin profesional për të gjitha 
veprimtaritë që lidhen me ushtrimin e detyrës. 

5. Drejtori i Përgjithshëm, mbi bazën e dispozitave në fuqi në këtë fushë, vendos masat 
disiplinore që duhet të merren në rastet e shkeljeve të këtij neni, sipas dispozitave në zbatim të 
këtij Kodi. 

 
KREU 3 

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME, QË KANË TË BËJNË POSAÇËRISHT ME TË DREJTAT 
DHE DETYRIMET E PERSONAVE LIDHUR ME LEGJISLACIONIN DOGANOR 

 
SEKSIONI 1 

E DREJTA E PËRFAQËSIMIT 
 

Neni 17 
 
1. Sipas kushteve të përcaktuara në nenin 89(2), çdo person mund të caktojë një 

përfaqësues të vetin për marrëdhëniet me autoritetet doganore, për të kryer veprimet e për të 
përmbushur formalitetet e parashikuara nga legjislacioni doganor. 

2. Ky përfaqësim mund të jetë: 
a) i drejtpërdrejtë, kur përfaqësuesi vepron në emër e për llogari të një personi tjetër; ose 
b) i tërthortë, kur përfaqësuesi vepron në emër të tij, por për llogari të një personi tjetër. 
3. Përveç rasteve të përmendura në nenin 89(2) (b) dhe (3), përfaqësuesi duhet të jetë i 

vendosur në Republikën e Shqipërisë. 
4. Përfaqësuesi duhet të deklarojë se vepron për llogari të personit të përfaqësuar, të 

specifikojë nëse përfaqësimi është i drejtpërdrejtë ose i tërthortë dhe nëse ka të drejtën të veprojë 
si përfaqësues. 

5. Autoritetet doganore i kërkojnë çdo personi që deklaron se vepron në emër dhe për 
llogari të një personi tjetër, të paraqesë dokumente që provojnë se i është dhënë e drejta të veprojë 
si përfaqësues. 

6. Përfaqësues, sipas kushteve të përcaktuara në këtë nen, mund të jetë edhe agjenti 
doganor i licencuar si i tillë nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave. Kushtet për lëshimin dhe 
revokimin e licencës përcaktohen në aktet nënligjore në zbatim të këtij Kodi. 

 
SEKSIONI 2 

VENDIME LIDHUR ME ZBATIMIN E LEGJISLACIONIT DOGANOR 
 

Neni 18 
 
1. Kur një person kërkon që autoritetet doganore të marrin një vendim në zbatim të 

rregullave doganore, ai duhet të vërë në dispozicion të gjithë informacionin dhe të gjitha 



dokumentet e kërkuara nga autoritetet doganore për marrjen e vendimit. 
2. Vendimi merret dhe i njoftohet kërkuesit brenda 30 ditësh nga data e paraqitjes së 

kërkesës. 
3. Kur vendimet që janë marrë dhe i janë njoftuar kërkuesit me shkrim nga autoritetet 

doganore, hedhin poshtë kërkesën e tij ose janë në dëm të tij, duhet të shpjegohen arsyet në të 
cilat janë bazuar këto vendime. Në to duhet të vihet në dukje e drejta e kërkuesit për t’u ankuar 
siç parashikohet në nenet 19 dhe 20 të këtij Kodi. 

4. Vendimet që janë marrë dhe i janë bërë të ditura kërkuesit zbatohen menjëherë nga 
autoritetet doganore. Kur vendimi kërkon pagesën e detyrimeve të importit ose të detyrimeve të 
eksportit dhe ky vendim kundërshtohet nga kërkuesi, zbatimi i tij mund të pezullohet vetëm në 
qoftë se ekziston ose lëshohet një garanci. 

 
Neni 19 

 
1. Një vendim në favor të kërkuesit anulohet në qoftë se është marrë në bazë 

informacionesh të pasakta ose të paplota dhe kur: 
a) kërkuesi ishte në dijeni ose objektivisht duhej të ishte në dijeni që informacioni i dhënë 

ishte i pasaktë ose i paplotë, dhe 
b) ky vendim nuk do të ishte marrë mbi bazën e një informacioni të saktë e të plotë. 
2. Personi të cilit i adresohet vendimi duhet të njoftohet menjëherë për anulimin e tij. 
3. Anulimi është i vlefshëm që nga data e marrjes së vendimit dhe mund të bëhet vetëm 

brenda periudhës kohore për të cilën është i vlefshëm autorizimi. 
4. Personi i interesuar mund të ankohet kundër vendimit të anulimit të autorizimit pranë 

Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave brenda 10 ditëve që nga data e njoftimit. Drejtori i 
Përgjithshëm i Doganave kthen përgjigje brenda 20 ditëve për pranimin ose jo të ankesës. Në rast 
se Drejtori i Përgjithshëm i Doganave nuk kthen përgjigje brenda këtij afati kohor, kërkesa quhet 
e pranuar. 

 
Neni 20 

 
1. Me përjashtim të rasteve të përmendura në nenin 19, vendimi i marrë në favor të 

personit të interesuar revokohet ose ndryshohet në rastet kur një ose disa prej kushteve të 
përcaktuara për marrjen e vendimit nuk përmbushen më. 

2. Një vendim në favor të personit të interesuar mund të revokohet kur personi të cilit i 
adresohet ai nuk përmbush detyrimet që rrjedhin nga vendimi në fjalë. 

3. Personi, të cilit i adresohet vendimi, njoftohet menjëherë për revokimin ose ndryshimin 
e tij. 

4. Revokimi ose ndryshimi i vendimit është i vlefshëm që nga data e njoftimit. 
5. Personi i interesuar mund të ankohet kundër revokimit ose ndryshimit të vendimit 

pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave brenda 10 ditëve që nga data e njoftimit. Drejtori i 
Përgjithshëm i Doganave kthen përgjigje brenda 20 ditëve për pranimin ose jo të ankesës. Në rast 
se Drejtori i Përgjithshëm i Doganave nuk kthen përgjigje brenda këtij afati kohor, kërkesa quhet 
e pranuar. 

 
SEKSIONI 3 

INFORMACIONI 
 

Neni 21 
 
1. Personat fizikë dhe juridikë për veprimet e tyre doganore, si dhe institucionet 

shtetërore në ushtrimin e funksoneve dhe kompetencave që u ka dhënë ligji mund t’u kërkojnë 



autoriteteve doganore informacion për zbatimin e legjislacionit doganor. Një kërkesë e tillë mund 
të refuzohet kur ajo nuk lidhet me një veprim importi ose eksporti që do të kryhet realisht. 

2. Informacioni i jepet kërkuesit pa pagesë. Megjithatë, në rastin kur autoritetet doganore 
kanë bërë shpenzime të veçanta, që kanë të bëjnë veçanërisht me kryerjen e analizave dhe me 
raportet e ekspertëve për mallrat ose me kthimin e mallrave kërkuesit, shpenzimet i ngarkohen 
këtij të fundit. 

 
Neni 22 

 
1. Autoritetet doganore, kundrejt një kërkese me shkrim, japin informacion tarifor të 

detyrueshëm. 
2. Informacioni tarifor i detyrueshëm është detyrues për autoritetet doganore kundrejt 

mbajtësit të informacionit vetëm përsa i takon klasifikimit tarifor të mallrave. Informacioni tarifor 
i detyrueshëm është detyrues për autoritetet doganore vetëm lidhur me mallrat, për të cilat 
formalitetet doganore janë kryer pas datës së dhënies së informacionit nga ana e tyre. 

3. Mbajtësi i këtij informacioni duhet të provojë që mallrat e deklaruara i korrespondojnë 
në çdo aspekt mallrave të përshkruara në informacion. 

4. Informacioni tarifor i detyrueshëm është i vlefshëm për një afat prej 6 vjetësh. Përveç 
rasteve të parashikuara në nenin 19, informacioni tarifor i detyrueshëm anulohet në rastet kur ai 
bazohet në informacione të paplota ose të pasakta të dhëna nga kërkuesi. 

5. Informacioni tarifor i detyrueshëm pushon së qeni i vlefshëm kur: 
a) nuk përputhet më me aktet ligjore dhe nëligjore në fuqi; 
b) nuk përputhet më me shënimet shpjeguese ose me ndryshimet e bëra në 

Nomenklaturën e Sistemit të Harmonizuar për Përshkrimin dhe Kodifikimin e Mallrave, të 
miratuara nga Organizata Botërore e Doganave. Në këtë rast, data prej së cilës informacioni 
tarifor i detyrueshëm pushon së qeni i vlefshëm, është data në të cilën botohen masat e 
sipërpërmendura; 

6. Klasifikimi tarifor i bërë nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave është detyrues dhe 
mund të ndryshohet vetëm me vendim të Komitetit të Sistemit të Harmonizuar pranë Organizatës 
Botërore të Doganave. 

 
SEKSIONI 4 

DISPOZITA TË TJERA 
 

Neni 23 
 
Autoritetet doganore, në përputhje me kushtet e parashikuara nga dispozitat në fuqi, 

kryejnë të gjitha kontrollet që konsiderohen të nevojshme për të siguruar zbatimin me korrektësi 
të legjislacionit doganor. 

 
Neni 24 

 
Për zbatimin e legjislacionit doganor, çdo person i përfshirë në mënyrë të drejtpërdrejtë 

ose të tërthortë në operacione që lidhen me tregtinë e mallrave, duhet t’u paraqesë autoriteteve 
doganore të gjithë dokumentet dhe informacionin e nevojshëm, pavarësisht nga mënyra e 
përdorur për mbajtjen e tyre, si dhe të japë gjithë ndihmën e nevojshme të kërkuar prej tyre, 
brenda afateve kohore të përcaktuara nga autoritetet doganore. Në këtë rast zbatohet neni 26 i 
këtij Kodi.  

 
Neni 25 

 



Çdo informacion i natyrës konfidenciale ose që është dhënë në konfidencë, mbrohet nga 
detyrimi për ruajtjen e sekretit profesional. Këto lloje infomacionesh nuk jepen nga autoritetet 
doganore pa lejen e shprehur qartë të personit ose të organit që i jep ato. Dhënia e informacionit 
lejohet atëherë kur autoritetet doganore janë të detyruara ose të autorizuara ta japin atë për 
procedura gjyqësore, sipas dispozitave në fuqi, veçanërisht të atyre për mbrojtjen e të dhënave. 

 
Neni 26 

 
1. Personat e interesuar i ruajnë dokumentet e përmendura në nenin 24 për qëllime 

kontrolli nga ana e autoriteteve doganore për një periudhë prej dhjetë vjetësh kalendarikë, 
pavarësisht nga mjeti i përdorur. Kjo periudhë fillon nga fundi i vitit kur: 

a) në rastin e mallrave të vendosura në qarkullim të lirë ose të deklaruara për eksport, 
qysh nga fundi i vitit kur është pranuar deklarata për vendosjen në qarkullim të lirë ose për 
eksport; 

b) në rastin e mallrave të vendosura në qarkullim të lirë me detyrime importi të 
reduktuara ose zero, për shkak të përdorimit të tyre të veçantë, qysh nga fundi i vitit kur mallrat 
pushojnë së qeni objekt mbikëqyrjeje doganore; 

c) në rastin e mallrave të vendosura nën një regjim tjetër doganor, qysh nga fundi i vitit 
kur regjimi doganor në fjalë ka përfunduar; 

d) në rastin e mallrave të vendosura në zonë të lirë ose në magazinë të lirë, qysh nga 
fundi i vitit kur mallrat largohen nga zona ose magazina e lirë. 

2. Megjithatë, dokumentet ruhen më gjatë se afati prej dhjetë vjetësh, në përputhje me 
dispozitat e parashikuara në akte të tjera ligjore, në rastet e mëposhtme: 

a) kur kontrolli i autoriteteve doganore mbi një borxh doganor tregon se kontabiliteti 
përkatës duhet korrigjuar; 

b) në rast se komunikimi me debitorin është pasojë e një veprimi që mund të çonte në 
ndjekje penale dhe autoritetet doganore nuk mund të përcaktonin shumën e saktë që duhet paguar 
sipas ligjit. 

 
Neni 27 

 
Vlera e valutave të huaja në lekë shqiptare që duhet zbatuar në kuadrin e legjislacionit 

doganor llogaritet me kursin e këmbimit të shpallur nga Banka e Shqipërisë. 
 

PJESA II 
FAKTORËT MBI BAZËN E TË CILËVE ZBATOHEN DETYRIMET E IMPORTIT E TË 

EKSPORTIT, SI DHE MASAT E TJERA TË PARASHIKUARA PËR TREGTINË E 
MALLRAVE 

 
KREU 1 

TARIFA DOGANORE DHE KLASIFIKIMI TARIFOR I MALLRAVE 
 

Neni 28 
 
1. Detyrimet doganore ligjore që duhen shlyer kur lind një borxh doganor, bazohen në 

tarifën doganore të Republikës së Shqipërisë. 
2. Masat e tjera, të parashikuara nga dispozitat që rregullojnë fusha të veçanta, që kanë të 

bëjnë me tregtinë e mallrave, zbatohen, kur është e nevojshme, sipas klasifikimit tarifor të këtyre 
mallrave. 

3. Tarifa doganore e Republikës së Shqipërisë përfshin: 
a) nomenklaturën e mallrave të bazuar në sistemin e harmonizuar; 



b) çdo nomenklaturë tjetër, të bazuar tërësisht ose pjesërisht në sistemin e harmonizuar 
ose që i shton nënndarje këtij sistemi dhe që përcaktohet me dispozita të tjera që rregullojnë 
sektorë të veçantë, me synim zbatimin e masave tarifore që kanë të bëjnë me tregtinë e mallrave; 

c) nivelet e detyrimeve doganore dhe të taksave të tjera, që zbatohen normalisht mbi 
mallrat e përfshira në nomenklaturën e bazuar në sistemin e harmonizuar;  

d) masat tarifore preferenciale të përcaktuara në marrëveshjet që Republika e Shqipërisë 
lidh me vende të caktuara ose me grupe vendesh, dhe që parashikojnë dhënien e një trajtimi 
tarifor preferencial; 

e) masat pezulluese autonome që parashikojnë një reduktim në/ose përjashtimin nga 
detyrimet e importit që duhen paguar për disa mallra; 

f) masa të tjera tarifore të parashikuara në kuadrin e politikave tregtare shqiptare; 
g) masa të tjera tarifore të parashikuara nga ligje të tjera shqiptare. 
4. Me kërkesë të deklaruesit, zbatohen masat e përmendura në nënparagrafet 3 (d) dhe 

(e), në vend të atyre të parashikuara në nënparagrafin 3 (c), kur mallrat në fjalë plotësojnë kushtet 
e përcaktuara nga këto masa. Kërkesa mund të paraqitet edhe më pas, me kusht që të plotësohen 
kushtet përkatëse. 

5. Kur zbatimi i masave të përmendura në nënparagrafin 3(d) dhe (e) kufizohet në një 
vëllim të caktuar importesh, ato pushojnë së qeni të vlefshme: 

a) në rastin e kontigjenteve tarifore, sapo arrihet kufiri i vëllimit të përcaktuar të 
importeve; 

b) në rastin e tavaneve tarifore, sipas dispozitave të përcaktuara në aktet ligjore dhe 
nënligjore përkatëse. 

6. Klasifikimi tarifor i mallrave qëndron në përcaktimin, sipas legjislacionit në fuqi: 
a) të nëndarjes së nomenklaturës së bazuar në Sistemin e Harmonizuar ose të nënndarjes 

së çdo nomenklature tjetër të përmendur në nënparagrafin 3(b); ose 
b) të nëndarjes së çdo nomenklature tjetër, të bazuar tërësisht ose pjesërisht në 

 


