
Importi i përkohshëm  

Neni 140  

Procedura e importit të përkohshëm do të lejon përdorimin në Kosovë të mallrave jo-kosovare të 
destinuara për t’u rieksportuar pa pësuar ndryshime, përveç zhvleftësimit normal për shkak të 
përdorimit të tyre, me lirim të plotë apo të pjesërishëm nga detyrimet e importit dhe pa iu nënshtruar 
masave të politikave tregtare.   

Neni 141  

Autorizimi për import të përkohshëm lëshohet në bazë të kërkesës së personit që përdor mallrat ose 
që organizon përdorimin e tyre.  

Neni 142  

1.  Dogana refuzon lëshimin e autorizimit të importit të përkohshëm, nëse është e pamundur të 
sigurohet identifikimi i mallrave të importura.  

2.  Sidoqoftë, Dogana mund të autorizojë shfrytëzimin e procedurës së importit të përkohshëm pa 
siguruar identifikimin e mallrave atëherë kur, duke marrë parasysh llojin e mallrave ose natyrën  

 



e operacioneve që duhet të kryhen, mungesa e masave identifikuese nuk sjell si pasojë asnjë formë të 
keqpërdorimit të procedurës në fjalë.  

Neni 143  

1.  Dogana përcakton afatin brenda të cilit mallrat e importit duhet të ri-eksportohen ose t’u 
caktohet një trajtim apo përdorim i lejuar doganor. Ky afat duhet të jetë i arsyeshëm për 
periudhën kohore për arritjen e qëllimit, për te cilin është lejuar importi i përkohshëm.  

2.  Pa rënë ndesh me afatet e veçanta të parapara me nenit 144, afati gjatë të cilit mallrat mund të 
qëndrojnë nën procedurën e importit të përkohshëm është 24 muaj. Megjithatë, Dogana mund të 
caktojë një afat më të shkurtër me pëlqimin e personit të interesuar.  

3.  Megjithatë, në rrethanat e veçanta, Dogana brenda kufijve kohor të arsyeshëm dhe me kërkesë të 
personit të interesuar, mund ta zgjatë afatin e përmendur në paragrafin 1 dhe 2 për të lejuar 
shfrytëzimin e autorizimit.  

 
Neni 144  

Rastet dhe kushtet e veçanta në të cilat mund të shfrytëzohet procedura e importit të përkohshëm me 
lirim të plotë nga detyrimet e importit, përcaktohen me Udhëzimin Administrative për zbatimin e 
këtij Kodi.  

Neni 145  

1.  Shfrytëzimi i procedurës së importit të përkohshëm me lirim të pjesshëm nga detyrimet e 
importit lejohet për mallrat të cilat nuk janë të përfshira me dispozitat e nenin 144 apo të cilat 
përfshihen me këto dispozita, mirëpo, nuk i plotësojnë të gjitha kushtet e përcaktuara për lejim të 
importit të përkohshëm me lirim të plotë nga detyrimet.   

2.  Lista e mallrave, në lidhje me të cilat mund të mos përdoret procedura e importimit të 
përkohshëm me lirim të pjesshëm nga detyrimet e importit, përcaktohet me Udhëzimin 
Administrativ për zbatimin e këtij Kodi.  

 
Neni 146  

1.  Shuma e detyrimeve të importit që duhet paguar për mallrat e vendosura nën procedurën e 
importit të përkohshëm me lirim të pjesshëm nga detyrimet e importit do të jete 3% në muaj apo 
pjesë të muajit, në të cilin malli është vendosur nën procedurën e importit të përkohshëm me 
lirim të pjesshëm në shumën e detyrimeve, të cilat do të ishin të pagueshme, sikur këto mallra të 
ishin lëshuar në qarkullim të lirë më datën, në të cilën janë vendosur në procedurën e importit të 
përkohshëm.  

2.  Shuma e detyrimeve të importit që duhet paguar nuk duhet të kalojë atë shumë që do të ishte 
kërkuar, nëse mallrat në fjalë do të ishin lëshuar në qarkullim të lirë, më datën që ato janë 
vendosur nën procedurën e importit të përkohshëm, duke mos llogaritur kamatat që mund të 
zbatohen.  



3.  Bartja e të drejtave dhe obligimeve që rrjedhin nga procedura e importit të përkohshëm, sipas 
nenit 95, nuk nënkupton se duhet të zbatohen të njëjtat masa përjashtimi për secilën nga 
periudhat e përdorimit që duhen marrë parasysh.  

4.  Kur bartja e përmendur në paragrafin 3, bëhet me lirim të pjesshëm për të dy personat e 
autorizuar për shfrytëzimin e procedurës gjatë të njëjtit muaj, mbajtësi i autorizimit fillestar është 
i obliguar të paguajë shumën e detyrimeve të importit që duhen paguar për tërë muajin.   

 



Neni 147  

1.  Kur lind një borxh doganor që ka të bëjë më mallra të importuara, shuma e këtij borxhi 
përcaktohet në bazë të elementeve të taksimit në fuqi, për këto mallra, në kohën e pranimit të 
deklaratës për vendosjen e tyre nën procedurën e importit të përkohshëm. Megjithatë, në rastet e 
parashikuara me dispozitat e nenit 144, shuma e borxhit përcaktohet në bazë të elementeve të 
taksimit në fuqi, për mallrat në fjalë, në afatin e përmendur në nenin 219.  

2.  Kur borxhi doganor, për mallin e vendosur nën procedurën e importit të përkohshëm me lirim të 
pjesshëm nga detyrimet e importit lind për shkaqe tjera e jo vendosjen e mallit nën procedurën e 
importit të përkohshëm, shuma e këtij borxhi është e barabartë me ndryshimin ndërmjet shumës 
së detyrimeve të llogaritura, sipas par. 1. dhe atij, që paguhet në pajtim me nenin 146.  

 

 


