Seksioni 3
Operatori ekonomik i autorizuar
Nënseksioni 1
Përfitimet që rezultojnë nga statusi i operatorit ekonomik të autorizuar
Neni 42
Lehtësirat në lidhje me deklaratat e paranisjes
(Shkronja “b”, e pikës 2, të nenit 40, të Kodit)
1. Kur një Operator Ekonomik i Autorizuar për Sigurinë dhe Mbrojtjen, siç referohet në
shkronjën “b”, të pikës 2, të nenit 40, të Kodit, (OEAS) dorëzon në emër të tij një deklaratë para
nisjes në formën e një deklarate doganore ose të rieksportit, nuk kërkohen detaje të tjera nga ato
të deklaruara në këto deklarata.
2. Kur një OEAS dorëzon në emër të një personi tjetër, i cili është gjithashtu një OEAS, një
deklaratë para nisjes në formën e një deklarate doganore ose të rieksportit, nuk kërkohen detaje
të tjera nga ato ato të deklaruara në këto deklarata.
Neni 43
Trajtim më i favorshëm për sa i përket vlerësimit dhe kontrollit të riskut
(Pika 5, e nenit 40, të Kodit)
1. Operatori ekonomik i autorizuar (OEA) i nënshtrohet më pak kontrolleve fizike dhe
dokumentare krahasuar me operatorët e tjerë ekonomikë.
2. Kur një OEAS ka paraqitur një deklaratë përmbledhëse të hyrjes ose në rastet e përmendura në
nenin 122 të Kodit, një deklaratë doganore ose një deklaratë për magazinim të përkohshëm ose
kur një OEAS ka depozituar një njoftim dhe ka ofruar akses ndaj detajeve që lidhen me
deklaratën përmbledhëse të hyrjes në sistemin e tij informatik, siç referohet në pikën 8, të nenit
119, të Kodit, zyra doganore e hyrjes, e referuar në paragrafin e parë, të pikës 3, të nenit 119, të
Kodit, duhet të njoftojë OEAS në rastet kur ngarkesa është përzgjedhur për kontroll fizik.
Njoftimi duhet të bëhet para mbërritjes së mallrave në territorin doganor të Republikës së
Shqipërisë.
Ky njoftim duhet t’i vihet në dispozicion edhe transportuesit nëse është i ndryshëm nga OEAS, e
referuar në paragrafin e parë, të pikës 3, të nenit 259, me kusht që transportuesi të jetë një OEAS
dhe të jetë i lidhur me sistemet informatike në lidhje me deklaratat e referuara në këtë paragraf.
Njoftimi nuk jepet kur rrezikohen kontrollet që duhet të kryhen ose rezultatet që rrjedhin prej
tyre.
3. Kur një OEA depoziton një deklaratë për magazinim të përkohshëm ose një deklaratë
doganore në përputhje me nenin 156 të Kodit, zyra doganore kompetente për pranimin e
deklaratës për magazinim të përkohshëm apo deklaratës doganore në përputhje me nenin 156 të

Kodit duhet të njoftojë OEA kur ngarkesa përzgjidhet për kontroll doganor. Njoftimi duhet të
bëhet përpara paraqitjes së mallrave në doganë.
Njoftimi nuk jepet kur rrezikohen kontrollet që duhet të kryhen ose rezultatet që rrjedhin prej
tyre.
4. Kur dërgesat e deklaruara nga një OEA janë përzgjedhur për kontroll fizik apo dokumentar,
këto kontrolle duhet të kryhen me prioritet.
Me kërkesë të një OEA kontrollet mund të kryhen në një vend tjetër, të ndryshëm nga vendi ku
mallrat duhet të paraqiten në doganë.
5. Njoftimet e referuara në pikat 2 dhe 3 nuk përfshijnë kontrollet doganore të vendosura në bazë
të deklaratës për magazinim të përkohshëm ose të deklaratës doganore pas paraqitjes së mallit.
Neni 44
Përjashtimi nga trajtimi më i favorshëm
(Pika 5, e nenit 40, të Kodit)
Trajtimi më i favorshëm i referuar në nenin 43 nuk zbatohet për kontrollet doganore që lidhen
me nivele të larta të riskut apo me detyrimet e kontrollit të përcaktuara në një legjislacion tjetër
në Republikën e Shqipërisë.
Megjithatë, autoritetet doganore kryejnë përpunimin, formalitetet dhe kontrollet e nevojshme për
dërgesat e deklaruara nga një OEAS si çështje prioritare.
Nënseksioni 2
Aplikimi për statusin e operatorit ekonomik të autorizuar
Neni 45
Aplikimi dhe kushtet për pranimin e aplikimit për statusin OEA
(Pikat 1, dhe 2, të nenit 27, të Kodit)
1. Aplikimi për një autorizim OEA duhet të bëhet me shkrim ose në formë elektronike, në
përputhje me specimenin e përcaktuar në aneksin 12, të shtojcës C.
2. Aplikimi për marrjen e një autorizimi OEA, paraqitet në Drejtorinë e Përgjithshme të
Doganave.
3. Përveç kushteve për pranimin e një aplikimi, të parashikuara në pikën 1, të nenit 19, me qëllim
që aplikuesi të aplikojë për statusin OEA, së bashku me aplikimin duhet të paraqesë pyetësorin e
vetëvlerësimit, sipas aneksit 13, “Pyetësori i vetëvlerësimit”, të shtojcës C, të plotësuar në
mënyrën e duhur.

4. Operatori ekonomik duhet të paraqesë një aplikim të vetëm për statusin OEA që mbulon të
gjitha ambientet ekzistuese të biznesit në territorin doganor të Republikës së Shqipërisë.
5. Aplikuesi duhet të caktojë një pikë qëndrore informacioni ose të emërojë një person kontakti
brenda administratës së tij, për ti bërë lehtësisht të disponueshëm autoritetit doganor të gjithë
informacionin e nevojshëm që provon përputhshmërinë me kërkesat për lëshimin e autorizimit
OEA.
6. Aplikuesi, për aq sa është e mundur, i paraqet me mjete elektronike të dhënat e nevojshme për
autoritetet doganore.
7. Drejtoria e Përgjithshme e Doganave lëshon autorizimin OEA në përputhje me modelin e
përcaktuar në aneksin 14, të shtojcës C.
Neni 46
Afati kohor për marrjen e vendimeve
(Pika 3, e nenit 27, të Kodit)
1. Afati kohor për marrjen e vendimit të referuar në paragrafin e parë të pikës 3, të nenit 27, të
Kodit, mund të zgjatet për një periudhë deri në 60 ditë.
2. Kur ka proces hetimi penal që ngre dyshime nëse aplikuesi plotëson kushtet e përcaktuara në
shkronjën “b”, të nenit 41, të Kodit, atëherë afati për të marrë vendimin zgjatet deri sa të
përfundojnë ky proces.
Neni 47
Data e hyrjes në fuqi të autorizimit OEA
(Pika 4, e nenit 27, të Kodit)
Duke anashkaluar pikën 4, të nenit 27, të Kodit, autorizimi që siguron statusin OEA (autorizimi i
OEA) hyn në fuqi në ditën e pestë pas marrjes së vendimit.
Neni 48
Efektet ligjore të pezullimit
(Shkronja “b”, e pikës 4, të nenit 28, të Kodit)
1. Kur autorizimi OEA është pezulluar për shkak të mosrespektimit të ndonjë prej kritereve të
përmendura në nenin 41 të Kodit, çdo vendim i marrë në lidhje me atë OEA, i cili është bazuar
në autorizimin e OEA në përgjithësi ose në ndonjë nga kriteret specifike të cilat çuan në
pezullimin e këtij autorizimi, autoriteti doganor që e ka marrë këtë vendim, do ta pezullojë atë.
2. Pezullimi i një vendimi lidhur me zbatimin e legjislacionit doganor të marrë në lidhje me një
OEA nuk duhet të çojë në pezullimin automatik të autorizimit të OEA.
3. Kur një vendim në lidhje me një person që është njëkohësisht OEAS dhe Operator Ekonomik i
Autorizuar për Thjeshtësimet Doganore, siç përmendet në shkronjën “a”, të pikës 2, të nenit 40,

të Kodit (OEAD), është pezulluar në përputhje me pikën 1, të nenit 24, për shkak të
mospërmbushjes së kushteve të përcaktuara në shkronjën “d”, të nenit 41, të Kodit, autorizimi i
tij si OEAD pezullohet, ndërsa autorizimi si OEAS mbetet i vlefshëm.
Kur një vendim në lidhje me një person që është njëkohësisht OEAS dhe OEAD është
pezulluar në përputhje me pikën 1, të nenit 24, për shkak të mospërmbushjes së kushteve të
përcaktuara në shkronjën “dh”, të nenit 41, të Kodit, autorizimi i tij si OEAS pezullohet, ndërsa
autorizimi si OEAD mbetet i vlefshëm.
Nënseksioni 3
Kriteret për dhënien e statusit OEA
Neni 49
Konformiteti
(Shkronja “a”, e nenit 41, të Kodit)
1. Kur aplikuesi është një person (individ), kriteri i përcaktuar në shkronjën “a”, të nenit 41, të
Kodit, do të konsiderohet i përmbushur nëse gjatë 3 viteve të fundit, aplikuesi dhe kur është
rasti, punonjësi i ngarkuar me çështjet doganore të aplikuesit, nuk ka kryer shkelje serioze ose
shkelje të përsëritura të legjislacionit doganor dhe tatimor dhe nuk ka kryer vepra penale që lidhen
me veprimtarinë e tij ekonomike.
Kur aplikuesi nuk është një person (individ), kriteri i parashikuar në shkronjën “a”, të nenit
41, të Kodit, do të konsiderohet i përmbushur kur gjatë tre viteve të fundit, asnjë nga
personat në vijim, nuk ka kryer shkelje serioze apo shkelje të përsëritura të legjislacionit
doganor dhe tatimor apo nuk ka kryer vepra penale që lidhen me veprimtarinë e tij ekonomike:
a) aplikuesi;
b) personi i ngarkuar nga aplikuesi ose që ushtron kontroll mbi menaxhimin e tij;
c) personi përgjegjës në shoqërinë aplikuese për çështjet doganore.
2. Megjithatë, kriteri referuar në shkronjën “a”, të nenit 41, të Kodit, mund të konsiderohet i
përmbushur kur, DPD e konsideron shkelje me rëndësi të papërfillshme, në raport me numrin
apo madhësinë e operacioneve doganore dhe autoritetet doganore nuk krijojnë dyshime në lidhje
me mirëbesimin e aplikuesit.
3. Kur personi i referuar në shkronjën “b”, të pikën 1, është i vendosur ose ka
vendqëndrimin e tij në një vend tjetër, jashtë territorit doganor të Republikës së Shqipërisë,
DPD do të vlerësojë përmbushjen e kriterit të përmendur në shkronjën “a”, të nenit 41, të
Kodit, mbi bazën e të dhënave dhe informatave që disponon.
4. Kur aplikuesi është i themeluar për më pak se 3 vjet, DPD do të vlerësojë përmbushjen e
kriterit të përmendur në shkronjën “a”, të nenit 41, të Kodit, mbi bazën e të dhënave dhe
informacioneve që disponon.
Neni 50

Sistem efikas i menaxhimit të të dhënave tregtare dhe të transportit
(Shkronja “c”, e nenit 41, të Kodit)
1. Kriteri i përcaktuar në shkronjën “c”, të nenit 41, të Kodit, do të konsiderohet i përmbushur nëse
plotësohen kushtet e mëposhtme:
a) Aplikuesi mban një sistem kontabiliteti në përputhje me parimet e përgjithshme të
pranuara të kontabilitetit të Republikës së Shqipërisë, që lehtëson kontrollin doganor të
bazuar në auditim dhe mban një raport historik të të dhënave që sigurojnë një gjurmë të
auditimit nga momenti që të dhënat hyjnë në regjistra;
b) Të dhënat e mbajtura nga aplikuesi për qëllime doganore, janë të integruara në sistemin
e kontabilitetit të aplikuesit, ose lejojnë që të bëhen kontrolle të kryqëzuara të
informacionit me sistemin e kontabilitetit;
c) Aplikuesi lejon aksesin fizik të autoritetit doganor në sistemet e tij kontabël dhe kur
është e zbatueshme, në regjistrimet e tij tregtare dhe të transportit;
ç) Aplikuesi lejon aksesin elektronik të autoritetit doganor në sistemet e tij kontabël dhe kur
është e zbatueshme në regjistrimet e tij tregtare dhe të transportit, nëse të dhënat ose
regjistrimet janë mbajtur në mënyrë elektronike;
d) Aplikuesi ka një sistem logjistik që identifikon mallrat si mallra shqiptare ose
joshqiptare dhe tregon, kur është e mundur, vendndodhjen e tyre;
dh) Aplikuesi ka një organizim administrativ që korrespondon me llojin dhe madhësinë e
biznesit, e cila është e përshtatshme për menaxhimin e qarkullimit të mallrave dhe ka
kontrolle të brendshme të afta për parandalimin, zbulimin dhe korrigjimin e gabimeve
dhe parandalimin dhe zbulimin e transaksioneve të parregullta, ose të paligjshme;
a) Kur është e zbatueshme, aplikuesi ka procedura efikase për trajtimin e licencave dhe
autorizimeve të dhëna, sipas masave të politikave tregtare ose në lidhje me tregtinë e
produkteve bujqësore;
ë) Aplikuesi ka procedura efikase për arkivimin e të dhënave dhe informacionit dhe për
mbrojtjen kundër humbjes së informacionit;
b) Aplikuesi siguron që punonjësit përkatës të jenë udhëzuar të informojnë autoritetet
doganore nëse zbulohen vështirësi të përmbushjes së kritereve dhe përcakton procedurat
për informimin e autoriteteve doganore për vështirësi të tilla;
c) Aplikuesi ka miratuar masat e duhura të sigurisë për të mbrojtur sistemin kompjuterik të
tij nga ndërhyrja e paautorizuar dhe për të siguruar dokumentacionin e aplikuesit;
gj) Kur është e zbatueshme, aplikuesi ka procedura efikase për trajtimin e licencave të
importit dhe eksportit lidhur me ndalimet dhe kufizimet, duke përfshirë masa për të
dalluar mallrat që i nënshtrohen ndalimeve ose kufizimeve nga mallra të tjera dhe
masa për të siguruar pajtueshmërinë me këto ndalime dhe kufizime.
2. Kur aplikuesi aplikon vetëm për një autorizim si një operator ekonomik i autorizuar për
sigurinë dhe mbrojtjen, siç referohet në nenin shkronjën “b”, të pikës 2, të nenit 40, të Kodit
(OEAS), kërkesa e përcaktuar në shkronjën “d”, të pikës 1, nuk do të zbatohet.
Neni 51
Aftësia paguese financiare
(Shkronja “ç”, e nenit 41, të Kodit)

1. Kriteri i përcaktuar në shkronjën “ç”, të nenit 41, të Kodit, do të konsiderohet i përmbushur,
kur:
a) aplikuesi nuk është subjekt i procedurave të falimentimit;
b) gjatë 3 viteve të fundit, para dorëzimit të aplikimit, aplikuesi i ka përmbushur detyrimet
e tij financiare për pagesat e detyrimeve doganore dhe të gjitha detyrimet e tjera, taksat
apo pagesa të cilat janë mbledhur ose që kanë lidhje me importin ose eksportin e
mallrave;
c) aplikuesi, në bazë të regjistrimeve dhe informacioneve në dispozicion për 3 vitet e
fundit, para dorëzimit të aplikimit, ka qëndrueshmëri të mjaftueshme financiare për të
përmbushur detyrimet dhe angazhimet e tij, duke pasur parasysh llojin dhe vëllimin e
aktivitetit të biznesit, duke përfshirë që nuk ka asete negative neto, përveç rasteve
kur ato mund të mbulohen.
2 . Në qoftë se aplikuesi është i themeluar për më pak se 3 vjet, aftësia paguese e tij financiare,
siç përmendet në shkronjën “ç”, të nenit 41, të Kodit, do të verifikohet në bazë të dhënave dhe
informacioneve që janë në dispozicion.
Neni 52
Standarded praktike të kompetencave ose kualifikimet profesionale
(Shkronja “d”, e nenit nenit 41, të Kodit)
1. Kriteri i përcaktuar në shkronjën “d”, t ë n enit 41, të Kodit, konsiderohet i përmbushur në
qoftë se plotësohet ndonjë nga kushtet e mëposhtme:
a) aplikuesi ose personi i ngarkuar me çështjet doganore të aplikuesit, plotëson një nga
standardet praktike të kompetencës në vijim:
i. një eksperiencë praktike të provuar me një minimum prej 3 vitesh në çështjet doganore;
ii. standardet e cilësisë në lidhje me çështjet doganore të miratuara nga një organ i
standardizimit shqiptar apo evropian;
b) aplikuesi ose personi i ngarkuar me çështjet doganore të aplikuesit, ka përfunduar me
sukses trajnimin që mbulon legjislacionin doganor në fuqi, në masën e përfshirjes së tij në
aktivitetet që kanë të bëjnë me doganat, të mbajtura nga një nga organet në vijim:
i. DPD;
ii. një institucion shkollor i njohur për qëllime të sigurimit të kualifikimit të tillë, nga
DPD, ose një institucion publik përgjegjës për trajnim profesional;
iii. një shoqatë profesionale apo tregtare e njohur nga DPD ose e akredituar në Republikën
e Shqipërisë, me qëllim dhënien e një kualifikimi të tillë.
2 . Kur personi i ngarkuar për çështjet doganore të aplikuesit është një person i kontraktuar,
kriteri i përcaktuar në shkronjën “ç”, tënenit 41, të Kodit, do të konsiderohet i përmbushur nëse
personi i kontraktuar është një operator ekonomik i autorizuar për thjeshtësime doganore, siç
referohet në shkronjën “a”, të pikës 2, të neni 40, të Kodit (OEAD).

Neni 53
Standardet e sigurisë dhe të mbrojtjes
(Shkronja “dh”, e nenit 41, të Kodit)
1. Kriteri i përcaktuar në shkronjën “dh”, të nenit 41, të Kodit, konsiderohet i përmbushur nëse
plotësohen kushtet e mëposhtme:
a) Ndërtesat që do të përdoren në lidhje me operacionet e mbuluara nga autorizimi
OEAS, sigurojnë mbrojtje nga ndërhyrjet e paligjshme dhe janë ndërtuar nga materiale
të cilat i rezistojnë hyrjes së paligjshme;
b) Të jenë vendosur masat e duhura për të parandaluar hyrjen e paautorizuar në zyra,
zonat e transportit, bankinat e ngarkimit, zonat e ngarkesave dhe vende të tjera
përkatëse;
c) Të jenë marrë masat për lëvizjen e mallrave, të cilat përfshijnë mbrojtje kundër
hyrjes ose shkëmbimit të paautorizuar, keqpërdorimit të mallrave dhe kundër
ndërhyrjes në njësitë e ngarkesave;
ç) Aplikuesi të ketë marrë masa që lejojnë identifikimin e qartë të partnerëve të tij të
biznesit dhe të sigurojë, nëpërmjet implementimit të marrëveshjeve përkatëse
kontraktuale, apo masave të përshtatshme të tjera në përputhje me modelin e biznesit
të aplikuesit, se ata partnerë të biznesit garantojnë sigurinë e pjesës së tyre në
zinxhirin ndërkombëtar të furnizimit;
d) Aplikuesi kryen për aq sa e lejon legjislacioni kombëtar, kontrolle të sigurisë për të
punësuarit e ardhshëm që do të punojnë në pozicione sensitive të sigurisë dhe sipas
rrethanave kryejnë kontrolle periodike të punonjësve aktualë në pozita të tilla;
dh) Aplikuesi ka miratuar procedura të përshtatshme të sigurisë për çdo ofrues të jashtëm
të shërbimeve të kontraktuara;
e) Aplikuesi siguron që stafi i tij të ketë përgjegjësinë e duhur për çështjet e sigurisë
dhe të marrë pjesë rregullisht në programet e tyre për të rritur ndërgjegjësimin për këto
çështje të sigurisë;
ë) Aplikuesi ka caktuar një person kontakti kompetent për çështjet lidhur me sigurinë dhe
mbrojtjen.
2. Kur aplikanti është mbajtës i një certifikate të sigurisë dhe të mbrojtjes të lëshuar në bazë të
një konvente ndërkombëtare ose të një standardi ndërkombëtar të Organizatës Ndërkombëtare
për Standardizim, ose nga një standard evropian i një organi evropian standardizimi, këto
certifikata merren parasysh kur kontrollohet pajtueshmëria me kriteret e përcaktuara në shkronjën
“d”, të nenit 41, të Kodit.
Kriteret do të konsiderohen të përmbushura në masën që është vërtetuar se kriteret për
lëshimin e certifikatës janë identike ose ekuivalente me ato të përcaktuara në shkronjën “d”, të
nenit 41, të Kodit.
Kriteret do të konsiderohen të përmbushura kur aplikuesi është mbajtës i një certifikate të
sigurisë dhe të mbrojtjes të lëshuar nga një vend i tjetër me të cilin Republika e Shqipërisë ka
lidhur një marrëveshje që parashikon njohjen e asaj certifikate.

Neni 54
Shqyrtimi i kritereve
(Neni 27 i Kodit)
1. Për qëllime të shqyrtimit të kritereve të përcaktuara në shkronjat “b” dhe “d”, të nenit
41, të Kodit, DPD duhet të sigurojë që verifikimet janë kryer në vend, në të gjitha ambientet
që janë të lidhura me aktivitetet doganore të aplikuesit.
2. DPD për të marrë një vendim mund të marrë në konsideratë rezultatet e vlerësimeve apo
auditimeve të kryera, në masën që i përket shqyrtimit të kritereve të përmendura në nenin 41, të
Kodit.
3. Për qëllimet e shqyrtimit nëse kriteret e përcaktuara në shkronjat “b”, “c”, “d”, të nenit 41,
të Kodit, janë plotësuar, autoritetet doganore mund të marrin në konsideratë konkluzionet e
ekspertëve të ofruara nga aplikuesi, kur eksperti që i ka hartuar konkluzionet nuk është i lidhur
me aplikuesin, në kuptim të nenit 96.
4. Autoritetet doganore kur shqyrtojnë përmbushjen e kritereve të përcaktuara në nenin 41, të
Kodit, duhet të marrin në konsideratë karakteristikat specifike të operatorëve ekonomikë, në
veçanti të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.
5. Shqyrtimi i kritereve të përcaktuara në nenin 41, të Kodit, si dhe rezultatet e tij, duhet të
dokumentohen nga DPD.
Neni 55
Sistemi elektronik lidhur me statusin OEA
(Pika 1, e nenit 17, të Kodit)
1. Në mbështetje të pikës 1, të nenit 17, të Kodit, për shkëmbimin dhe ruajtjen e informacionit
që ka të bëjë me aplikimet për një autorizim si operator ekonomik i autorizuar (OEA) dhe
autorizimet e dhëna OEA për çdo ngjarje të mëvonshme apo akt që mund më pas të ndikojë në
vendimin e parë, duke përfshirë anulimin, pezullimin, revokimin ose ndryshimin apo rezultatet e
çdo monitorimi apo rivlerësimi, do të përdoret një sistem elektronik i ndërtuar për ato qëllime.
2. Kur është e zbatueshme, në mënyrë të veçantë kur statusi OEA është bazë për miratimin e
autorizimeve apo lehtësirave sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë, autoritetet doganore
kompetente mund t’i japin autoritetit përkatës kombëtar përgjegjës për sigurinë e aviacionit
civil, informacionin e mëposhtëm:
a) autorizimet OEAS, duke përfshirë emrin e mbajtësit të autorizimit dhe kur është e
zbatueshme, ndryshimin e tyre ose revokimin ose pezullimin e statusit të operatorit
ekonomik të autorizuar dhe arsyet për to;
b) çdo rivlerësim të autorizimeve OEAS dhe rezultatet e tyre.
Autoritetet kombëtare përgjegjëse për sigurinë e aviacionit civil do ta përdorin informacionin në
fjalë vetëm për qëllime sigurie dhe do të zbatojnë masat e duhura teknike dhe organizative për

mbrojtjen e këtij informacioni.
3. Deri në implementimin e sistemit të informatizuar të referuar në Planin e punës të miratuar
nga ministri i Financave dhe Ekonomisë, do të përdoret baza e të dhënave të sistemit qendror të
DPD.
4. Deri në datën e përmirësimit të sistemit të informatizuar për OEA sipas Planit të Punës të
Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, autoritetet doganore mund të lejojnë përdorimin e
mjeteve të tjera, të ndryshme nga teknika elektronike e përpunimit të të dhënave në lidhje me
aplikimet dhe vendimet dhe për çdo veprim/ngjarje pasues të cili mund të ndikojë në aplikimin
ose vendimin.
5. Në rastet e përmendura në pikën 4, për aplikimet për statusin e OEA dhe autorizimet për
dhënien e statusit të OEA, do të përdoren formularët e përcaktuar në anekset përkatëse të
shtojcës C.
6. Një aplikues nuk është e nevojshme të jetë i vendosur në territorin doganor të Republikës së
Shqipërisë kur një marrëveshje ndërkombëtare ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe një vendi
tjetër në të cilin është vendosur operatori ekonomik parashikon njohjen reciproke të certifikatave
OEA dhe përcakton masat administrative për kryerjen e kontrolleve të duhura në emër të
autoritetit doganor të Republikës së Shqipërisë në qoftë se kërkohet.
Neni 56
Procedura e konsultimit dhe shkëmbimi i informacionit midis institucioneve
(Neni 27 i Kodit)
1. Nëse vlerësohet e nevojshme, autoritetet doganore mund të konsultohen me institucione të
tjera brenda dhe jashtë vendit, sa i takon verifikimit të plotësimit të kritereve të përcaktuara në
nenin 41, të Kodit. Konsultimet kryhen në qoftë se shqyrtimi i një ose më shumë kritereve të
përcaktuara në nenet 49 deri 54, nuk mund të bëhet nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave për
shkak të mungesës së informacionit apo për pamundësinë e kontrollit të tij. Në këto raste,
konsultimet do të bëhen brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve, duke filluar nga data e komunikimit të
informacionit nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, në mënyrë që të lejojnë lëshimin e
“Certifikatës OEA” ose refuzimin e aplikimit, brenda afateve të përcaktuara.
2. Kur pas shqyrtimit të përcaktuar në nenin 54, institucioni i konsultuar vendos që aplikuesi nuk
përmbush një ose më shumë kritere, rezultatet e konsultimeve, të dokumentuara në mënyrë të
rregullt, do të dërgohen te Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, e cila refuzon aplikimin.
Neni 57
Refuzimi i aplikimit
(Neni 27 i Kodit)
Refuzimi i aplikimit për OEA nuk cenon vendimet e favorshme të marra në lidhje me aplikuesin
në përputhje me legjislacionin doganor ekzistues, përveç rasteve kur dhënia e këtyre vendimeve
të favorshme është e bazuar në përmbushjen e ndonjë prej kritereve OEA, që provohen se nuk

janë përmbushur gjatë shqyrtimit të aplikimit OEA.
Neni 58
Kombinimi i të dyja llojeve të autorizimeve
(Pika 3, e nenit 40, të Kodit)
Kur një aplikues ka të drejtë t’i jepet edhe autorizimi OEAD dhe OEAS, DPD mund të lëshojë
një autorizim të kombinuar.
Neni 59
Revokimi i një autorizimi
(Neni 32 i Kodit)
1. Revokimi i një autorizimi OEA nuk cenon asnjë vendim të favorshëm i cili është marrë në
lidhje me të njëjtin person, përveç nëse statusi OEA ishte një kusht për këtë vendim të
favorshëm, ose nëse vendimi ishte bazuar në një kriter të listuar në nenin 41, të Kodit, i cili nuk
është më i përmbushur.
2. Revokimi ose ndryshimi i një vendimi të favorshëm, i cili është marrë në lidhje me mbajtësit
e autorizimit, nuk cenon automatikisht autorizimin OEA të atij personi.
3. Kur i njëjti person është një OEAD dhe një OEAS dhe kur neni 32 i Kodit ose neni 15 ,
është i zbatueshëm për shkak të mospërmbushjes së kushteve të përcaktuara në s h k r o n j ë n
“ ç ” , t ë n enit 41,të Kodit, autorizimi OEAD revokohet dhe autorizimi OEAS mbetet i
vlefshëm.
Kur i njëjti person është një OEAS dhe një OEAD dhe kur neni 32 i Kodit ose neni 32, është i
zbatueshëm për shkak të mospërmbushjes së kushteve të përcaktuara në shkronjën “d”, të nenit
41, të Kodit, autorizimi OEAS revokohet dhe autorizimi OEAD mbetet i vlefshëm.
Neni 60
Monitorimi
(Pika 5, e nenit 28, të Kodit)
1. Autoritetet doganore duhet të informojnë DPD, pa vonesë, për çdo faktor që lind pas dhënies
së statusit të OEA, i cili mund të ndikojë në vazhdimësinë apo përmbajtjen e tij.
2. Kur një autoritet doganor revokon një vendim të favorshëm, i cili është marrë në bazë të
statusit të OEA, ai njofton DPD.

