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Të nderuar,
Iniciativa për përpilimin e Broshurës për Eksport, e cila do të jetë një Dora-

cak për eksportuesit me udhëzime dhe këshilla për eksport dhe dalje më të shpejtë 
dhe më të lehtë në tregjet e huaja, lindi para së gjithash nga nevoja për të thjeshtuar 
procedurën dhe kohën e shpenzuar nga subjektet afariste për transport dhe ven-
dosje të një pjese ose gjithë prodhimit të tyre në tregjet jashtë kufijve të vendit tonë.

Të dhënat statistikore tregojnë se në Maqedoni eksportojnë më pak se 
3.400 kompani, ose më pak se 5% e numrit të përgjithshëm të kompanive tregtare 
aktive. Sipas madhësisë së kompanive, rreth 53% e kompanive eksportuese nga Ma-
qedonia janë mikro-kompani me më pak se 10 punëtorë, të cilët përbëjnë një të 
tretën e eksportit. Pjesa më e madhe e eksporteve janë bërë nga kompanitë e mëdha 
eksportuese, që punësojnë mbi 250 vetë. Të dhënat tregojnë se Maqedonia ka vetëm 
103 kompani të mëdha eksportuese, që është 3% e numrit të përgjithshëm të kom-
panive eksportuese, kurse ato realizojnë eksporte vjetore prej gatise tre miliardë 
euro, ose në këto njëqind eksportuesit të mëdhenj gjenerohet rreth 70% e eksportit 
të përgjithshëm të vendit.

Për t’u ballafaquar me konkurrencën e madhe në tregun global, nevojit-
en një numër i madh i informacioneve, në kohë dhe të sakta, për tregjet potenciale 
ku vendosen produktet. Nëse merret parasysh fakti se një nga shtytësit kryesorë të 
rritjes krahas konsumit privat dhe investimeve, është edhe eksporti, atëherë është 
e pritshme që duhet të punohet në thjeshtësimin e aktiviteteve të eksportit që do 
të kontribuojë në lehtësimin e tregtisë, kryesisht nga aspekti se ekziston një numër 
i madh i procedurave komplekse administrative. Në këtë drejtim ekziston hapësirë 
për përmirësime në transport dhe logjistikë, që mund të përmirësojnë performancën 
tregtare, kurse dërgimi i mallrave do të jetë më i lehtë, më i shpejtë dhe më i sigurt.

Bllokimi ndërkufitar duhet të tejkalohet për të zvogëluar shpenzimet dhe 
kohën për transport, gjë që do të kontribuojë drejtpërsëdrejti në konkurrueshmërinë 
e kompanive. Republika e Maqedonisë së Veriut është një vend pa dalje në det dhe 
kjo e bë është veçanërisht të varur nga një rrjet i zhvilluar mirë i transportit. Një nga 
sfidat kryesore të vendit është të zvogëlojë distancën deri në tregjet e eksportit dhe 
të zvogëlojë shpenzimet e transportit, të cilat në bazë të analizave dhe hulumtimeve 
të bëra nga institucionet më të mëdha financiare në botë, raportojnë për vonesa të 
mëdha në kalimet kufitare.

Me respekt,

Nga autorët
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HYRJE

Kujt i dedikohet ky doracak?

Ky	doracak	është	në	 funksion	 të	më	shumë	qëllimeve	dhe	
mund ti shërbejë çdo subjekt ekonomik që ka interes për të dalë nga 
kufijtë	e	vendit	dhe	të	shes	produktin	e	tij	në	tregjet	e	treta.

Tregjet	e	reja	paraqesin	edhe	sfida	të	reja.	Është	një		gjë	të	
analizohet	dhe	të	hulumtohet	nëse	ka	nevojë	për	eksport	ose	jo,	cilat	
janë avantazhet konkurruese të produktit, a i plotëson standardet, 
por	është	krejt	tjetër	gjë	të	njihen	procedurat	për	eksport	dhe	doku-
mentacioni	i	nevojshëm	për	transferimin	e	mallrave	nga	një	vend	në	
tjetrin.	Këto	procedura	kufitare	kanë	peshën	e	tyre,	si	në	aspektin	e	
kohës së nevojshme për përgatitjen e dokumenteve, ashtu edhe në 
aspektin e kohës së shpenzuar për transportin e mallrave, ku nën 
kohë	dhe	kosto	merr	pjesë	edhe	pritja	në	terminalet	kufitare	e	cila	
ndikon dukshëm në krijimin e çmimit të transportit.

Në	përputhje	me	përmbajtjen	e	Doracakut,	ai	ofron	informa-
cione	mbi	mënyrën	se	si	mund	të	kryhet	transporti	dhe	distribuimi	
duke	përfshirë	edhe	dokumentacionin	e	nevojshëm.

Doracaku	ofron	informacione	mbi	dokumentet	e	nevojshme	
tregtare që eksportuesi duhet të posedojë për realizimin e pan-
dërprerë	të	procedurës	së	eksportit.	Doracaku	ofron	informacione	
edhe	mbi	mënyrat	e	financimit,	si	dhe	mbi	format	e	marrëveshjes,	
standardet e nevojshme për eksport dhe pjesëmarrje në qarkullimin 
e tregtisë së jashtme.
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1. TRANSPORTI DHE DISTRIBUCIONI

1.1.	 Plani	operativ	dhe	financiar

Plani operativ për eksport

Plani operativ për eksport 
është pjesë e menaxhimit ditor 
të ekipit përgjegjës për zbatimin 
e aktiviteteve eksportuese. I njejti 
duhet t’i përgjigjet disa çështjeve 
paraprakisht	 të	 definuara	 për	
secilin	 nga	 operacionet	 që	 lidhen	
me shitjen në tregjet e huaja: 
çfarë	 duhet	 ndërmarrë;	 nga	 çka	
varet	 suksesi	 i	 aktivitetit;	 kush	
është	përgjegjës;	kur	duhet	të	jetë	gjithçka	gati	dhe	si	të	tejkalohen	
pengesat ose problemet e mundshme?

Plani financiar për eksport

Për të siguruar stabilitetin 
financiar	 dhe	 sigurinë,	 është	 e	
nevojshme të hartohet një plan 
financiar	 i	 cili	 duhet	 të	 parashikojë	
të gjitha shpenzimet në lidhje me 
eksportin, së bashku me një buxhet 
dyvjeçar	 ose	 trevjeçar	me	 të	 cilin	 do	
të mbulohen kostot, si dhe një buxhet 
kapital. Buxheti kapital shërben për 
të	 vlerësuar	 kostot	 dhe	 fitimet	 sipas	
objektivave të eksportit, dhe në të 
njëjtën kohë është një tregues i matjes 

së shpenzimeve dhe të hyrave.
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Për	të	parandaluar	tejkalimin	e	paplanifikuar	të	shpenzimeve	
që rrjedhin nga aktivitetet e eksportit, nevojitet një sinergji e 
përhershme	 midis	 planit	 operativ	 dhe	 atij	 financiar.	 Është	 e	
rëndësishme	të	dihet	se	plani	financiar	është	një	nga	dokumentet	
që	 i	 nënshtrohen	 rishikimit	 nga	 bankat	 dhe	 institucionet	 e	 tjera	
financiare	gjatë	aplikimit	për	mbështetje	financiare	gjatë	furnizimit	
me mjete në lidhje me eksportin.

1.2. Logjistika e transportit gjatë eksportit

Тransporti	 përfshin	 lëvizjen	 e	 mallrave	 dhe	 shërbimeve,	
duke	përfshirë	dërgimin	e	lëndës	së	parë	tek	prodhuesi	dhe	lëvizjen	
e	produktit	të	përfunduar	tek	blerësi.

Logjistika	 përfshin	menaxhimin	 e	 ngarkesës,	magazinimin	
e materialeve, menaxhimin e produkteve dhe mjeteve. Logjistika 
gjithashtu	 përfshin	 paketimin e produkteve për magazinim dhe 
distribuim.

Paketimi i produkteve është i rëndësishëm nga aspekti i 
sigurimit që të njejtit do të arrijnë në mënyrë të sigurtë tek klienti, 
respektivisht blerësi. Kjo do të thotë se produktet duhet të jenë të 
paketuar mirë dhe të mbrojtur mekanikisht nga dëmtime të tjera. 
Është	e	rëndësishme	që	në	paketim	të	jenë	shënuar	karakteristikat	e	
përgjithshme,	pesha	neto	dhe	bruto,	destinacioni	në	të	cilin	udhëton,	
adresa	e	dërguesit	ose	të	agjencisë	për	zhdoganim,	adresa	e	portit	
ose terminalit hekurudhor/ajror, si dhe shenjat paralajmëruese 
gjatë trajtimit të produktit.

Etiketat dhe shenjat e theksuara në paketim duhet të jenë 
në përputhje me emërtimet në listën e mallrave. Paketimi duhet 
gjithashtu	të	përshtatet	me	zonat	klimatike	përmes	të	cilave	produkti	
do të lëviz gjatë transportit, si dhe me rregullat e përshkruara nga 
shteti	 i	 cili	 është	 destinacioni	 përfundimtar	 i	 produktit.	 Etiketimi	 i	
hollësishëm i produktit dhe karakteristikave të tij i mundëson 
konsumatorëve	 të	bëjnë	zgjedhjen	e	duhur	gjatë	blerjes.	Etiketimi	
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duhet	 të	përfshijë	 të	 gjitha	 fjalët,	 detajet,	 brendin	 tregtar,	 shenjat	
mbrojtëse,	foto	materialet	ose	simbolet	që	lidhen	me	produktin.

Sigurimi i produkteve është edhe një element tjetër që 
kërkon vëmendje. Gjatë nënshkrimit të kontratave për eksport, 
është	e	nevojshme	të	specifikoni	se	në	cilin	moment	të	distribuimit	
përgjegjësia	e	kujt	për	produktin	ndërprehet.	Sigurimi	i	kargos	ofron	
mbrojtje nga rreziqet e distribuimit gjatë transportit ajror, ujor dhe 
tokësor të produkteve, veçanërisht nëse gjatë transportit përdoret 
një kombinim i mënyrave të ndryshme.

Organizimi i transportit dhe mënyra e transportit varet nga 
disa	faktorë	sipas	të	cilëve	mund	të	përdoren	tri	mënyra	themelore	
të transportit:

• transporti me ujë (transporti detar, transporti në lumenjë, 
kanale	 dhe	 liqene)	 -	 në	 shumicën	 e	 rasteve	 është	 më	
ekonomik (për produktet me madhësi jo standarde) dhe 
në	të	njëjtën	kohë	mënyra	më	e	ngadalshme	e	transportit;

• transporti	 tokësor	 (rrugë,	 hekurudha,	 tubacione):	
transporti rrugor përdoret kryesisht për dërgim në 
aeroportet për kargo ose në portet detare, si dhe për 
transportin kontinental.Transporti hekurudhor gjithashtu 
përdoret për transport kontinental dhe shpesh është 
ekonomikisht	me	kosto	më	efektive	se	ai	rrugor,	por	në	të	
njëjtën kohë është më i ngadalshëm, ku ndikim në masë 
të	madhe	ka	edhe	cilësia	e	infrastrukturës;

• transporti	 ajror,	 është	 forma	 më	 e	 shpejtë	 dhe	 më	 e	
shtrenjtë e transportit, e përshtatshme për transport në 
distanca	 të	 largëta	dhe	kur	produktet	mund	 të	prishen	
shpejt ose duhet të dorëzohen urgjentisht.
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1.2.1. Dokumentacioni i eksportit - dokumentet 
bazë dhe plotësuese

Aktivitetet	 eksportuese	 përfshijnë	 një	 dokumentacionin	
voluminoz të eksportit. Disa dokumente janë të nevojshme për eksport 
në	cilindo	vend,	ndërsa	 të	 tjerat	mund	 të	kërkohen	për	një	 lloj	 të	
caktuar	të	produktit	ose	të	kërkohen	vetëm	në	disa	vende	të	caktuara.	
Dokumentacioni i eksportit duhet të jetë i saktë dhe preciz, sepse 
edhe një lëshim i vogël nganjëherë mund të shkaktojë problem 
gjatë dërgimit të mallrave, 
duke shkaktuar konfiskimin 
e mallrave nga institucionet 
lokale ose kompetente të 
tregut importues. Përgatitja e 
dokumentacionit	 të	 eksportit	
zakonisht bëhet nga personat 
e	specializuar	dhe	kompanitë	-	
agjencione	doganore	(shpedicion),	por	eksportuesi	ka	përgjegjësinë	
përfundimtare	në	lidhje	me	dokumentacionin	e	papërshtatshëm.

Dokumentacioni	i	eksportit	klasifikohet	në	dy	kategori:

1.2.1. Dokumentacioni i eksportit para dërgesës i 
cili	përmban:
• fatura;

• lista	për	paketim	(për	çdo	kontejner	ose	paletë);

• deklarimi	doganor;

• akreditimi;

• lista	e	mallrave	(i	tërë	paketi	i	dokumenteve);

• licencat	eksportuese;

• çertifikata	e	origjinës;
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• çertifikata	e	inspekcionit	(vërtetime	veterinare	dhe	
fitosanitare);

• dokumente t  tjera (në përputhje me kërkesat e 
akreditimit ose të autoriteteve doganore).

1.2.2.	Dokumentacioni	i	eksportit	pas	dërgimit:

• fatura	e	verifikuar	nga	shërbimi	doganor;

• lista	e	verifikuar	e	paketimit	nga	ana	e	shërbimit	
doganor;;

• një	kopje	e	porosisë/akreditivit;

• fatura;

• licenca	e	eksportit;

• lista	e	mallrave;

• çertifikata	e	origjinës;

• çertifikata	e	inspektimit	(nëse	kërkohet);

• lista	e	mallrave	–	origjinali	(hekurudhor	-	CIM	ose	për	
anije	-	konosman,	transporti	rrugor	-	CMR	ose	TIR);

• deklaracioni	i	eksportit	(kopje);

• dokumente të tjera, në përputhje me kërkesat e 
përcaktuara	në	akreditiv.

Një pjesë e madhe e dokumentacionit të nevojshëm 
pas	dërgimit	përfshin	kopje	të	verifikuara	të	dokumenteve	të	
njëjta të cilat përgaditen para dërgimit, kurse dorëzohen edhe 
dokumente	 shtesë	që	konfirmojnë	 se	 dërgimi	 është	 kryer	në	
mënyrë adekuate dhe se i gjithë dokumentacioni i kërkuar 
është i plotë dhe i saktë.
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Dokumentet doganore përpilohen në përputhje me 
standardet	e	Organizatës	Botërore	të	Doganave.	Gjatë	procedurës	
doganore përdoren dokumentet e përshkruara nga konventat TIR 
dhe	 ATA,	 dokumenti	 i	 vetëm	 doganor	 -	 DVD,	 si	 dhe	 dokumentet	
nacionale	të	standardizuara.

Në varësi të llojit të mallrave që janë objekt i eksportit, mund 
të	 kërkohen	edhe	dokumente	 shtesë.	Gjatë	eksportit	 të	 kafshëve,	
mallrave	 me	 origjinë	 shtazore	 dhe	 nën-produkteve	 të	 tyre,	 por	
gjithashtu	edhe	farat,	bimët	dhe	produktet	me	origjinë	bimore,	është	
e detyrueshme të posedohet një çertifikatë për sigurinë veterinare 
dhe fitosanitare. Atesti i produktit shërben si dëshmi se i njejti 
plotëson standardet e përshkruara ose të kërkuara nga importuesi.

1.3. Rregullat – Incoterms®

Çdo eksportues duhet të dijë se gjatë eksportit të mallrave 
dhe	shërbimeve,	duhet	të	zbatohen	rregullat	–	Incoterms®	të	Odës	
Ndërkombëtare	 të	 Tregtisë	 (International	 Chamber	 of	 Commerce	
–	 ICC)	 me	 qëllim	 që	 të	 parandalohen	 interpretimet	 e	 ndryshme	
të	 kushteve	 të	 paraqitura	 në	 ofertën	 e	 eksportuesit,	 respektivisht	
detyrimet	e	secilës	palë	në	transaksionin	e	import-eksportit.

Rregullat	 –	 Incoterms®	 janë	 të	 njohura	 dhe	 të	 pranuara	
ndërkombëtarisht si një standard për tregtinë ndërkombëtare dhe 
përditësohen rregullisht në përputhje me ndryshimet në kushtet e 
tregut.
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Përfshirja	e	klauzolave	të	Incoterms®	(paritetet)	në	kontratat	
e shitblerjes, ndjeshëm zvogëlojnë gjasat e keqkuptimeve që mund 
të	 çojnë	 në	 komplikime	 ligjore.	 Me	 ato	 përcaktohen	 detyrimet	 e	
secilës	palë,	respektivisht	cila	palë	e	kontratës	është	e	detyruar	të	
organizojë transportin ose sigurimin, kur shitësi ia dërgon mallin 
blerësit	dhe	cila	palë	është	përgjegjëse	për	shpenzimet.	Gjatë	kësaj	
duhet	të	merret	parasysh	se	Incoterms®	nuk	mbulojnë	transferimin	
e pronësisë së mallrave.

Momentalisht	 në	 fuqi	 janë	 rregullat	 –	 Incoterms®	2010	 të	
cilat	janë	në	përdorim	që	nga	viti	2011	dhe	do	të	jenë	të	vlefshme	deri	
në vitin 2021. Disa nga rregullat zbatohen për çdo lloj të transporti, 
ndërsa	të	tjerat	i	referohen	vetëm	transportit	detar	dhe	transportit	
në rrugë të brendshme ujore.

Tabela 1: Pasqyrë e klauzolave të Incoterms 2010
INCOTERMS® 2010 QUICK REFERENCE CHART 

www.phoenixintl.com      INCOTERMS® 2010 

INCOTERMS® IS A REGISTERED TRADEMARK OF THE INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE.  THIS DOCUMENT IS NOT INTENDED AS LEGAL ADVICE BUT IS BEING PROVIDED FOR REFERENCE 
PURPOSES ONLY.  USERS SHOULD SEEK SPECIFIC GUIDANCE FROM INCOTERMS® 2010 AVAILABLE THROUGH THE INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE AT WWW.ICCBOOKS.COM 

Rules for any mode or modes of transport Rules for sea and inland waterway transport 

EXW FCA CPT CIP DAT DAP DDP FAS FOB CFR CIF

Ex Works Free
Carrier

Carriage
Paid To 

Carriage & 
Insurance 

Paid To 
Delivered at 

Terminal 
Delivered 
at Place 

Delivered 
Duty Paid 

Free
Alongside 

Ship
Free on 
Board

Cost & 
Freight 

Cost,
Insurance 
& Freight 

SERVICES Who Pays Who Pays Who Pays Who Pays Who Pays Who Pays Who Pays Who Pays Who Pays Who Pays Who Pays 

Export Packing Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller

Marking & Labeling Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller

Block and Brace 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Export Clearance (License, 

EEI/AES) Buyer Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller
Freight Forwarder 

Documentation Fees Buyer Buyer Seller Seller Seller Seller Seller Buyer Buyer Seller Seller

Inland Freight to Main Carrier Buyer 2 Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller

Origin Terminal Charges Buyer Buyer Seller Seller Seller Seller Seller Buyer Seller Seller Seller

Vessel Loading Charges Buyer Buyer Seller Seller Seller Seller Seller Buyer Seller Seller Seller

Ocean Freight / Air Freight Buyer Buyer Seller Seller Seller Seller Seller Buyer Buyer Seller Seller

Nominate Export Forwarder Buyer Buyer Seller Seller Seller Seller Seller Buyer Buyer Seller Seller

Marine Insurance 3 3 3 Seller 3 3 3 3 3 3 Seller

Unload Main Carrier Charges Buyer Buyer 4 4 Seller Seller Seller Buyer Buyer 4 4

Destination Terminal Charges Buyer Buyer 4 4 4 Seller Seller Buyer Buyer 4 4 

Nominate On-Carrier Buyer Buyer 5 5 5 5 Seller Buyer Buyer Buyer Buyer 
Security Information 

Requirements Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer 
Customs Broker Clearance 

Fees Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Seller Buyer Buyer Buyer Buyer 

Duty, Customs Fees, Taxes Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Seller Buyer Buyer Buyer Buyer 

Delivery to Buyer Destination Buyer Buyer 5 5 5 5 Seller Buyer Buyer Buyer Buyer 

Delivering Carrier Unloading Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer 

Notes: 1 – Incoterms® 2010 do not deal with the parties’ obligations for stowage within a container and therefore, where relevant, the parties should deal with this in the sales contract.   
 2 – FCA Seller’s Facility – Buyer pays inland freight; other FCA qualifiers.  Seller arranges and loads pre-carriage carrier and pays inland freight to the “F” delivery place 

3 – Incoterms® 2010 does not obligate the buyer nor must the seller to insure the goods, therefore this issue be addressed elsewhere in the sales contract. 
4 – Charges paid by Buyer or Seller depending on contract of carriage. 
5 – Charges paid by Seller if through Bill of Lading or door-to-door rate to Buyer’s destination 
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2. PROCEDURAT DOGANORE GJATË 
EKSPORTIT

2.1. Procedurat e zhdoganimit

Eksporti	 i	mallrave	 nga	 Republika	 e	Maqedonisë	 së	 Veriut	
kryhet në pajtim me Ligjin për Doganë dhe Rregulloren për Zbatimin 
e	 Kodit	 Doganor.	 Me	 procedurën	 e	 eksportit,	 autoriteti	 doganor	
miraton produktet vendore që do të eksportohen nga territori 
doganor	 i	 vendit	 tonë.	 Eksporti	 përfshin	 aplikimin	e	 formaliteteve	
për eksport, masat e politikës tregtare, dhe nëse parashikohet edhe 
pagesa e detyrimeve të eksportit. Me eksport, mallrat vendore të 
eksportuara ndryshojnë statusin në mallra të huaja.

Procedura	 për	 eksportin	 e	 produkteve	 përfshin	 këto	
procedura	doganore:

• eksporti	përfundimtar,	respektivisht	shitja	e	produkteve;

• eksporti i produkteve të marra nga mallrat ekuivalente 
në	një	procedurë	 të	 ri-përpunimit	 (sistemi	 i	pagesës	 së	
shtyrë), përpara se mallrat e importuara të vendosen në 
procedurë;

• eksport	 i	 përkohshëm	 në	 procedurën	 e	 eksportit	 për	
ri-përpunim	 –	 eksport	 i	 produkteve	 të	 destinuara	 për	
përpunim	dhe	kthim	në	një	gjendje	të	modifikuar;

• eksport i përkohshëm për kthimin e produkteve në 
eksportin e pandryshuar – eksport i dedikuar për panaire, 
pajisje	 të	 cilat	 përdoren	 për	 organizimin	 e	 ngjarjeve,	
miratimin e kontratave etj. dhe

• ri-eksport	–	eksport		i	produkteve	që	janë	importuar	ose	
eksport i produkteve që paraprakisht janë magazinuar. 
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2.2. Procedura e eksportit

Procedura	 e	 eksportit	 mund	 të	 kryhet	 nga	 eksportuesi	
ose	 përfaqësuesi	 i	 tij	 doganor,	 respektivisht	 	 agjencion	 doganor	
(shpedicion),	me	autorizim	të	lëshuar	nga	eksportuesi.	Personi	i	cili	
do	të	kryejë	procedurën	e	eksportit	duhet	të	ketë	leje	përkatëse	për	
kryerjen	e	veprimtarive	për	përfaqësim	në	procedurat	doganore,	të	
lëshuara nga Drejtoria Doganore e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut.

Avantazhi	 i	 përdorimit	 të	 përfaqësuesit	 doganor	 (agjent	 i	
shpedicionit)	 për	 kryerjen	
e	 procedurave	 doganore	
është që këta persona të 
specializuar	kanë	njohuri	për	
ligjet dhe aktet nënligjore 
të nevojshme për kryerjen 
e duhur dhe me kohë të 
procedurave,	 komunikimin	
e vazhdueshëm me 
shërbimet doganore kompetente dhe përvojën e gjerë të punës.

Në	mënyrë	që	përfaqësuesi	doganor	(agjent	i	shpedicionit)	
të	përfaqësojë	eksportuesin	në	zbatimin	e	procedurave	doganore,	
është	e	nevojshme	të	ketë	një	autorizim,	i	cili	mund	të	jetë	në	disa	
lloje:

• autorizim i drejtpërdrejtë – agjenti merr veprime në 
emër të dhe për llogari të një personi tjetër, por agjenti 
i	 shpedicionit	 nuk	 merr	 përgjegjësinë	 gjatë	 paraqitjes	
eventuale	të	një	borxhi	doganor;

• autorizim	indirekt	–	përfaqësuesi	merr	veprime	në	emër	të	
tij, por për llogari të një personi tjetër dhe gjatë paraqitjes 
eventuale	 të	 një	 borxhi	 doganor,	 agjenti	 i	 shpedicionit	
dhe eksportuesi marrin përgjegjësinë.
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2.3. Procedura e zhdoganimit të eksportit

Për produktet që eksportohen, dorëzohet një deklaratë 
doganore. Produktet vendore të deklaruara për eksport i 
nënshtrohen mbikëqyrjes doganore nga momenti i pranimit të 
deklaratës doganore, deri nga dalja nga territori doganor i Republikës 
së	Maqedonisë	së	Veriut,	me	qëllim	që	produktet	në	fjalë	të	mbeten	
në	të	njëjtën	gjendje	(lloj	dhe	sasi)	në	të	cilën	ata	ishin	në	momentin	
e pranimi të deklaratës doganore të eksportit.

2.4. Mbikëqyrja doganore

Produktet	që	kanë	hyrë	në	procedurën	doganore	nuk	lirohen	
për eksport, përderisa nuk janë të plombuara. Mjetet e transportit 
në	 të	 cilat	 ndodhen	mallrat	 për	 eksport	mund	 të	 pranohen	 si	 të	
përshtatshme për plombim vetëm nëse:

• plombat mund të vendosen në to në mënyrë të thjeshtë 
dhe	efikase;

• janë	të	dizajnuara	që	mallrat	të	mos	hiqen	ose	të	futen	pa	
lënë	gjurmë	ose	të	dëmtohen	plombat;

• të mos ekzistojnë hapësira sekrete ku mallrat mund të 
fshihen,	respektivisht	hapësira	e	destinuar	për	ngarkesë	
të jetë lehtësisht e qasshme për kontroll nga autoriteti 
doganor.

Çdo	 veturë,	 rimorkio,	 gjysmë-rimorkio	 ose	 kontejner,	 të	
miratuar për transport nën plombën doganore sipas Konventës TIR 
do të konsiderohet e përshtatshëm për plombim.

Zyra	doganore	fillestare	mund	të	heqë	dorë	nga	plombimi	
nëse	me	 zbatimin	 e	masave	 tjera,	mallrat	mund	 të	 identifikohen	
menjëherë dhe lehtësisht sipas përshkrimit të dhënë në deklaratën 
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e eksportit ose në dokumentet tjera shoqëruese.

Përshkrimi	 i	mallrave	mund	të	kontribuojë	në	identifikimin	
e	 mallrave	 kur	 ai	 është	 mjaftueshëm	 i	 saktë	 për	 të	 mundësuar	
identifikimin	e	lehtë	të	sasisë	dhe	llojit	të	mallrave.

2.5. Dorëzimi i deklaratës së eksportit

Deklarata	 e	 eksportit	 dorëzohet	me	 shkrim	 në	 formularin	
DET.	 Eksportues	 është	 një	 person	 me	 vendbanim	 në	 Republikën	
e	Maqedonisë	 së	Veriut	në	emër	 të	 cilit	 është	dorëzuar	deklarata	
dhe	i	cili	zotëron	mallrat	ose	
ka të drejta të ngjashme të 
posedon ato në kohën e 
pranimit të deklaratës. Kur 
pronësia ose të drejtat e 
ngjashme me posedimin 
e mallrave i përkasin 
një personi të vendosur 
jashtë Republikës së 
Maqedonisë	 së	 Veriut	 në	
bazë	të	marrëveshjes	e	cila	
është bazë e eksportit, si 
eksportues do të llogaritet 
pala kontraktuese me seli në 
Republikën e Maqedonisë 
së	Veriut.

Deklarata e 
eksportit dorëzohet në 
zyrën	doganore	e	cila	është	
përgjegjëse për mbikëqyrjen e vendit ku është regjistruar eksportuesi 
ose vendit ku kryhet paketimi ose ngarkimi i mallrave për eksport. 
Nëse mallrat eksportohen me rrugë hekurudhore, postë, ajër ose 
me rrugë ujore, autoriteti doganor në dalje është autoriteti në të 
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cilin	mallrat	 janë	marrë	nën	një	kontratë	 transporti,	për	 transport	
në një vend tjetër nga një kompani hekurudhore, shërbim postar, 
kompani ajrore ose të liqenit.

Për	 mallrat	 e	 eksportuara	 nga	 tubacione	 ose	 për	 energji	
elektrike,	autoriteti	doganor	në	dalje	është	autoriteti	 i	caktuar	nga	
Drejtoria Doganore.

Nëse mallrat eksportohen me mjete ose rrethana të tjera që 
nuk janë përmendur më sipër (transporti rrugor), autoriteti doganor 
në	dalje	është	autoriteti	i	fundit	përpara	se	mallrat	të	largohen	nga	
territori	doganor	i	Republikës	së	Maqedonisë	së	Veriut.

2.6. Procedurat e thjeshtuara doganore

Për të siguruar një lëvizje të shpejtë dhe të pandërprerë 
gjatë	 eksportit,	mund	 të	përdoren	edhe	procedura	 të	 thjeshtuara	
doganore,	 respektivisht	 zhdoganim	 lokal.	 Me	 këto	 procedura	
mundësohet	kryerja	më	e	shpejtë	dhe	më	efikase	e	formaliteteve	të	
eksportit, në ambientet e eksportuesit

Në	mënyrë	që	të	përdoren	procedurat	e	thjeshtuara,	nevojitet	
një	 evidencë	 transparente	 dhe	 e	 gjurmueshme	 i	 cila	 mundëson	
mbikëqyrje	të	lehtë	dhe	efikase	doganore	mbi	procedurat	e	zbatuara	
të importit dhe eksportit, të mos dorëzohen deklarata vetëm herë 
pas	here,	të	plotësohen	dispozitat	për	ndalime	dhe	kufizime,	të	mos	
bëhen	shkelje	serioze	ose	të	shumëfishta	të	dispozitave	doganore	
dhe tatimore.

Për këtë qëllim, Drejtoria Doganore e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut ka hartuar Udhëzime për procedurat e 
thjeshtuara.

(http://www.customs.gov.mk/index.php/mk/biznis-
zaednica-mk/carinski-postapki/poednostaveni-postapki)
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Një	nga	format	e	procedurave	të	thjeshtuara	doganore	është	
marrja e statusit të Operatorit të Autorizuar Ekonomik - OAE, i 
cila	është	definuar	si	një	operator	ekonomik	 i	 cili	 është	plotësisht	
i	 sigurt	 në	 aspektin	 e	 përmbushjes	 së	 të	 gjitha	 operacioneve	 të	
ndërlidhura	doganore	dhe	për	këtë	arsye	ka	të	drejtë	në	beneficione	
brenda	territorit	doganor	të	Maqedonisë	së	Veriut,	dhe	në	rastet	e	
ekzistencës	 së	marrëveshjeve	 për	 njohjen	 reciproke	 të	 statusit	 të	
miratuar,	që	Republika	e	Maqedonisë	së	Veriut	ka	lidhur	me	vendet	
e	tjera,	gëzon	beneficione	në	kuadër	të	marrëveshjeve	të	arritura.	
Statusi	 i	 OAE	mund	 të	 miratohet	 për	 çdo	 operator	 ekonomik	 që	
plotëson	disa	kritere	të	përbashkëta	të	përcaktuara	në	doracakun	
për operator të autorizuar ekonomik.

(http://www.customs.gov.mk/index.php/mk/biznis-
zaednica-mk/aeo-mk)
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3. DOKUMENTE NDËRKOMBËTARE 
TREGTARE

Dokumentet në tregtinë e jashtme që zbatohen në Republikën 
e	Maqedonisë	së	Veriut	janë	në	përputhje	me	standardet	e	UNCTAD	
(Konferencën	 e	 Kombeve	 të	 Bashkuara	 për	 Tregti	 dhe	 Zhvillim),	
Organizata Botërore e Doganave dhe dokumentet standarde 
nacionale,	 ku	 vlejnë	 parimet	 e	mosdiskriminimit	 në	 tregti,	 parimi	
i	 transparencës	 dhe	 parashikueshmërisë	 së	 politikave	 tregtare	
dhe parimi i liberalizimit të mëtejshëm dhe qasje gjithnjë më të 
lehtë në tregje. Në bazë të këtyre parimeve dhe klauzolave, janë 
miratuar	marrëveshje	me	 të	 cilat	 unifikohen	 dispozitat	 e	 tregtisë	
së	 jashtme	në	të	gjitha	vendet	nënshkruese,	për	transparencë	më	
të madhe dhe zvogëlim të barrierave ligjore, nga njëra anë, dhe 
zvogëlimin	e	mundësive	për	kufizimin	e	 importeve	duke	përdorur	
të	 ashtuquajturat	 barriera	 jo-doganore,	 nga	 ana	 tjetër.	 Në	 këto	
marrëveshje marrin pjesë:

• Marrëveshja	për	anti-damping;

• Marrëveshja	për	barrierat	teknike	në	tregti;

• Marrëveshje	për	vlerat	doganore;	Marrëveshja	për	
rregullat	për	origjinën	e	mallrave;	Marrëveshja	për	
procedurat	e	lëshimit	të	licencave	të	importit;

• Marrëveshja	për	subvencione;

• Marrëveshje	për	masat	sanitare	dhe	fitosanitare.

Disa rajone në botë kanë marrëveshje të veçanta me të 
cilat	 vendet	 nënshkruese	 të	 këtyre	 marrëveshjeve	 rregullojnë	
marrëdhëniet e tyre me parime dhe dispozita ende më liberale, si 
ASEAN,	NAFTA,	CEFTA,	BE	dhe	të	tjerët.

Bashkimi	Evropian	është	tregu	më	i	madh	tregtar	në	botë.	
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Unioni	është	tërheqës	për	biznesin,	sepse	të	gjitha	shtetet	anëtare	
kanë	harmonizuar	legjislacionin	për	të	bërë	biznes,	kanë	ratifikuar	
marrëveshjet	 tregtare,	 tarifat	 dhe	 rregullativat	 doganore.	 Për	
kompanitë	e	RMV	që	synojnë	të	ndërkombëtarizojnë	biznesin	e	tyre,	
mund të thuhet lirshëm se tregtia në tregjet e vendeve anëtare të 
Bashkimit	Evropian	është	një	nga	pjesët	më	 të	 lehta	 të	botës	për	
fillimin	e	shitjes	së	produkteve	dhe	shërbimeve.

Në	çdo	fazë	të	procedurave	doganore	përdoren	dokumente	
të standardizuara të tregtisë dhe transportit, të ndara në grupe:

• Dokumentet	Ndërkombëtare	të	Standardizuara:	
Dokumenti	i	vetëm	doganor	(DVD);	Deklarata	për	vlerën	
doganore;	lista	Paking;	dokumentet	komerciale	të	
transportit, dhe të dhënat e kontabilitetit që mund të 
zëvendësojnë	dokumentet	themelore	doganore;

• Dokumentet e parashikuara në Konventën për 
Transportin Ndërkombëtar të Mallrave (TIR) dhe 
Konventën Ndërkombëtare mbi Importin/Eksportin 
e Përkohshëm të Mallrave (ATA);

• Dokumenti i standardizuar nacional -	Deklaracioni,	
i	cila	mund	të	përdoret	në	raste	të	caktuara	kur	
dokumenti i transportit nuk mund të pranohet.

Lloji	 dhe	 numri	 i	 dokumenteve	 të	 cilët	 ndjekin	mallrat	 në	
tregtinë	e	jashtme	varen	nga	specifikat	e	tyre,	nga	rregullativën	ligjore	
të vendit importues, si dhe nga kërkesat e blerësit. Nëse ndonjë 
dokument	mungon,	procedura	mund	të	ngadalësohet,	madje	edhe	
të pamundësojë eksportin, respektivisht importin. 
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3.1. Dokumente për tregti të jashtme

Dokumentet e zakonshme ndërkombëtare të miratuara në 
legjislacionin	e	vendeve	të	botës	dhe	në	praktikën	e	kompanive	janë:

• kontratat	me	partnerin;

• dokumentet	tregtare;

• dokumentet	e	transportit;

• dokumentet e sigurimit dhe

• dokumentet doganore.

Dokumentet tregtare i ndjekin mallrat nga vendi i eksportit 
deri	në	destinacionin	përfundimtar	dhe	më	së	shpeshti	i	referohen	
përshkrimit të produkteve që eksportohen. Grupi i dokumenteve 
tregtare	përfshin	dokumentet	e	mëposhtme:

• Fatura tregtare – kjo është një llogaritje që lëshohet 
nga shitësi i mallrave/produkteve dhe e njejta i 
përmban dokumentet e mëposhtme:

1. data	e	lëshimit	dhe	numri	i	kontratës	të	cilit	i	
referohet	fatura;

2. sasia	e	mallrave;
3. përshkrimi	dhe	karakteristikat	e	mallrave;
4. çmimi njësi i shprehur në monedhën dhe masën e 

njësisë	së	rënë	dakord;
5. vlera	totale	e	mallrave	në	valutën	e	rënë	dakord;
6. numrin	e	faturave	proformale	të	miratuara	

paraprakisht	nga	blerësi;
7. emri i vendit të eksportit dhe shenjat e mjeteve të 

transportit	me	të	cilat	do	të			barten	mallrat;
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8. paritet në përputhje me dispozitat e rëna dakord të 
Incoterms,	dhe

9. udhëzimet për pagesën e mallrave 

Elementet	e	mbetura	të	faturës	varen	nga	llojet	e	mallrave	të	
përcaktuara	në	kontratë.

• fatura komerciale;

• fatura pro-formale;

• specifikimin	e	mallrave;

• çertifikata	e	cilësisë;

• fletë-dërgesa.	

3.2.	Çertifikatat	e	Origjinës

Çertifikatat	 e	 origjinës	 janë	 dokumente	 ndërkombëtare	
tregtare	të	cilat	përdoren	për	të	përcaktuar	origjinën	e	mallrave	për	
nevojat	 dhe	 arsyet	 zyrtare,	 komerciale	 dhe	financiare.	 Praktikisht,	
çdo vend në botë merr parasysh origjinën e mallrave të importuara 
kur	është	e	nevojshme	të	përcaktohet	se	cilat	detyra	dhe	detyrime	
rrjedhin nga malli ose, në disa raste, a mund të importohen ligjërisht 
ato	 mallra.	 Çertifikatat	 e	 origjinës	 vërtetojnë	 që	 mallrat	 në	 një	
dërgesë të veçantë janë tërësisht të prodhuara dhe përpunuara në 
një vend ose vend të origjinës.

Në këtë grup të dokumenteve marrin pjesë: 

• Çertifikata	 komerciale	 dhe	 jo-preferenciale	 e	 origjinës	 -	
Certificate of origin

• çertifikata	preferenciale	e	origjinës	FORM A.

Me	 nënshkrimin	 e	 Marrëveshjes	 së	 Stabilizim	 Asociimit	
ndërmjet	 Republikës	 së	 Maqedonisë	 së	 Veriut	 dhe	 komuniteteve	
Evropiane	 dhe	 shteteve-anëtare	 të	 saj,	 lëshimi	 i	 çertifikatave	 EUR	
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1,	 kaloi	 në	 kompetenca	 të	 Drejtorisë	 Doganore	 të	 Republikës	 së	
Maqedonisë	së	Veriut.	Kjo	procedurë	u	prezantua	edhe	në	të	gjitha	
republikat	e	tjera	ish-Jugosllave.

Partneriteti	ndërmjet	Odës	Ekonomike	Botërore	 (ICC	WCF)	
me	Organizatën	Botërore	 të	Doganave	 (WCO)	daton	nga	viti	1950	
dhe	u	 forcua	mëpas	me	Memorandumin	 e	Mirëkuptimit	 (MOU),	 i	
nënshkruar	në	qershor	1996	në	Hong	Kong.	ICC	punon	ngushtë	me	
Doganën	përmes	veprimtarive	 lehtësuese	komerciale	 të	WCF-së	–	
ATA	Carnet,	Çertifikata	e	Origjinës	 (CO),	si	dhe	Polisa	e	 ICC-së	dhe	
punon	për	avokimin	e	pronës	intelektuale,	falsifikimit	dhe	piraterisë,	
dhe taksat dhe çështjet ne lidhje me transportin.

3.2.1.	Çertifikatat	e	origjinës	në	botë	

Odat luajnë një rol të rëndësishëm si palë të treta 
të besuara, të cilat sjellin siguri, integritet, neutralitet dhe 
paanësi	në	lëshimin	e	çertifikatave	të	origjinës.	Në	botë	rreth	
dy	mijë	oda	tregtare	ofrojnë	më	shumë	se	12	milion	çertifikata	
të	origjinës	 çdo	vit!	 Çertifikimi	është	një	përgjegjësi	 e	madhe	
për odat që marrin autorizim nga qeveritë në secilin vend. 
Sipas	 studimit	 botëror	mbi	 Çertifikatat	 e	Origjinës	 për	 vitin	 2009,	
çertifikatat	elektronike	të	origjinës	njihen	nga	autoritetet	nacionale	
të 29 vendeve në mbarë botën.

Nëse	Oda	ka	ndonjë	dyshim	në	lidhje	me	saktësinë	e	çertifikatës	
së	origjinës,	ajo	nuk	është	e	detyruar	 të	 lëshojë	çertifikatën.	Nëse	
ka	raste	të	mashtrimit,	duhet	të	njoftohen	autoritetet	përkatëse.	Në	
raste	të	tilla,	duhet	të	ndiqet	udhëzimi	i	Federatës	Botërore	të	Odave	
për	Çertifikatat	e	Origjinës.

Forma	e	çertifikatave	të	origjinës	është	e	njëjtë	në	të	gjitha	
shtetet-anëtare	të	BE-së,	por	numri	i	kopjeve	është	i	ndryshëm	sipas	
gjuhës	së	përdorur	në	çdo	vend.	Për	 shembull,	Oda	e	Barcelonës	
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ofron	 një	 çertifikatë	 në	
pesë	 gjuhë,	 në	 Francë	
çertifikata	 është	 në	 dy	
gjuhë.

Çertifikatat	 e	
origjinës kanë çmime të 
ndryshme,	të	përcaktuara	
nga	 secila	 Odë	 Tregtare	
dhe ndryshojnë nga një 
vend në tjetrin. Çështjet 
në lidhje me çmimet 
mbulohen	nga	WCF	WCC	
-	Njësia	për	Bashkëpunim	
me	 Çertifikatat	 e	
Origjinës. Për shembull, 
në disa shtete me oda 
publike-juridike,	 çmimet	
mund të jenë dukshëm 
më të ulëta se sa në odat 
private-juridike.	Në	vende	
të	caktuara,	doganat	kanë	
një	 çmim	 të	 përcaktuar	
ligjërisht	që	mund	të	paguhet	për	çertifikatat	e	origjinës.

Italia dhe Britania e Madhe kanë përvojë të ndryshme 
nga	 procedurat	 standarde	 në	 të	 gjitha	 shtetet	 anëtare	 të	 BE-së.	
Rregullat italiane nuk e pranojnë deklaratën e origjinës si dëshmi të 
origjinës	jashtë	BE-së	dhe	vetëm	njohin	çertifikatën	jo-BE	të	origjinës	
(lëshuar	 nga	 organizata	 jo-BE)	 ose	 zhdoganimin.	 Në	 Britaninë	 e	
Madhe,	pranohet	deklarata	e	origjinës	së	furnizuesit	në	mungesë	të		
çertifikatës	së	origjinës	jo-BE,	por	deklarata	duhet	të	vërtetohet	nga	
një noter ose e ngjashme.

Në	 Turqi	 nuk	 ka	 asnjë	 kopje	 të	 çertifikatave.	 Ekziston	 një	
treplikat	 të	 çertifikatave	 të	 origjinës	 që	 përdoret	 në	 Turqi,	 ku	
vetëm	faqja	e	parë	është	e	gjelbër,	kurse	të	 tjerat	 janë	të	bardha.	
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Odat lokale në Turqi 
kërkojnë dokumente 
mbështetëse, siç është 
raporti	 i	 kapacitetit	
të prodhuesit për të 
provuar se prodhuesi 
mund ta prodhojë atë 
produkt.

Përfitimet	 e	
përdorimit	të	çertifikatës	
arabe	janë	se	ofron	siguri	
se të gjitha kërkesat 
e importit për mallrat 
do të përmbushen. 
Çertifikatat	 e	
përbashkëta arabe janë 
të përshtatshme për 
çdo eksport në vendet 
e Ligës Arabe, por nëse 
aplikanti	kërkon	një	EU-
Çertifikatë	 	 për	 eksport	
në një vend arab, 
aplikanti duhet të nënshkruajë një letër të dëmshpërblimit për Odën 
(mund të siguron tekst, nëse është e nevojshme) para se ta përdorë 
një	EU-Çertifikatë.

Peru,	si	përfitues	i	skemës	preferenciale	të	Zvicrës,	lëshon	një	
çertifikatë	të	origjinës	Formulari	A	për	produkte	dhe	origjinë.	Kolona	
12	e	Formularit	A	tregon	vendin	(Peru)	ku	produkti	është	prodhuar	
dhe kjo do të thotë se është në përputhje me origjinën.

Kanadaja	e	pranon	faturën	e	eksportit	të	ofruar	nga	aplikanti	
si	 dëshmi	 e	 mjaftueshme	 e	 origjinës.	 Në	 mungesë	 të	 faturës	 së	
eksportit	kërkohet	një	dokument	tjetër	autentik,	siç	është	çertifikata	
tej-oqeanike	(e	huaj)	e	origjinës	nga	odat	tej-oqeanike	(të	huaja)	të	
tregtisë ku prodhohen mallrat.
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 3.3.	АТА-Carnet

ATA-Carnet	 është	 një	 dokument	 i	 thjeshtë	 ndërkombëtar	
doganor që përdoret për të lehtësuar importimin e përkohshëm 
në	 një	 vend	 të	 huaj,	 me	 një	 periudhë	 vlefshmërie	 prej	 një	 viti.	
Thjeshtësimi	i	procedurës	doganore	nëkupton	një	dokument	të	vetëm	
për të gjitha transaksionet doganore (eksport i përkohshëm, transit, 
import	i	përkohshëm,	ri-eksport	dhe	ri-import).	Pagesa	e	detyrimeve	
doganore dhe detyrimeve të tjera, taksave apo depozitave, që është 
e	zakonshme	për	importimin	e	përkohshëm	në	vende	të	caktuara,	
bëhet	e	panevojshme.	Vlefshmëria	e	ATA-Carnet	deri	në	një	vit	lejon	
përdorimin	e	saj	të	shumëfishtë	për	import	të	përkohshëm	në	një	
ose më shumë vende anëtare të zinxhirit ATA.

Për	doganat,	ATA-Carnet	do	të	thotë	më	pak	administrim	dhe	
siguri	se	do	të	paguhen	detyrimet	e	importit,	nëse	nuk	vjen	deri	në	ri-
eksport.	ATA-Carnet	të	lëshuara	nga	Oda	Ekonomike	e	Maqedonisë	
së	Veriut	vlejnë	për	të	gjitha	78	shtetet	në	botë	që	e	kanë	pranuar	
Konventën	Ndërkombëtare	mbi	Importet	e	Përkohshme	nga	Evropa,	
Amerika,	Azia	dhe	Afrika.

Përdoruesit e ATA-Carnet  janë kompanitë, tregtarët, 
ekspozuesit në panaire tregtare, udhëtarët komercialë 
dhe njerëzit e biznesit që duan të zgjerojnë tregjet e tyre, të 
promovojnë kontaktet e biznesit dhe të rrisin konkurrencën në 
tregjet e huaja duke paraqitur mostrat e tyre, duke përdorur 
pajisje profesionale dhe shkencore, materiale pedagogjike dhe 
kështu me radhë.

ATA-Carnet	 përdoret	 gjithashtu	 nga	 arkitektë,	 kirurgë,	
inxhinierë, piktorë, muzikantë, aktorë, kinologë, mbarështues të 
kuajve	dhe	shumë	të	tjerë.	Gjatë	tridhjetë	viteve	të	fundit	të	aplikimit,	
ATA-Carnet	 u	 tregua	 si	 një	mjet	 i	 pashmangshëm	 për	 të	 kursyer	
kohë	dhe	para.	Me	ndihmën	e	ATA-Carnet	 importohen	mallra	për	
përdorim të gjërë: kompjutera, vegla, kamera, video dhe pajisje 
zyrash, rroba, piktura, lazer, makineri industriale dhe bujqësore, etj. 
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Në të njëjtën mënyrë, 
mund të importohen 
përkohësisht edhe 
kuaj, qen, instrumente 
muzikore, pajisje 
teatrore dhe kostume.

Në bazë të ATA-
Carnet nuk duhet të 
importohen mallrat 
të cilat lehtësisht 
prishen, mallra 
të destinuara për 
përpunim ose riparim. 
Importi i përkohshëm 
i mallrave në bazë të 
ATA-Carnet	 i	 referohet	
mallrave që do të 
rieksportohen në të 
njëjtën gjendje sikurse 
është importuar.

Carnet-at	që	më	
nuk do të përdoren, ose 
të	 cilave	 vlefshmëria	 u	 ka	 skaduar,	 duhet	 t’i	 kthehen	Odës	me	 të	
gjitha	fletët	e	përdorura	dhe	të	papërdorura.
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3.4.	ТIR-carnet

Konventa	mbi	Transportin	Ndërkombëtar	të	Mallrave	(TIR	-	
“Transports Internationaux Routiers” ose “Konventa Ndërkombëtare 
e Transportit Rrugor”) është një marrëveshje multiraterale 
që	 mundëson	 të	 thjeshtohen	 dhe	 harmonizohen	 formalitetet	
administrative të transportit ndërkombëtar rrugor. Konventa TIR 
krijon një sistem tranziti doganor ndërkombëtar me një mundësi 
maksimale	 për	 transferimin	 e	 mallrave.	 Transporti	 kryhet	 në	
automjete	ose	kontenierë	të	mbyllur;	nga	zyra	doganore	e	nisjes	në	
një	vend,	deri	në	zyrën	doganore	të	destinacionit	final	në	një	vend	
tjetër	 pa	 nevojë	 për	 kontrolle	 të	 gjëra	 kufitare	 dhe	 afatgjata	 për	
kufijtë	e	ndërmjetëm.	Në	të	njëjtën	kohë,	autoriteteve	doganore	u	
sigurohen	garancitë	e	nevojshme.	

Sistemi TIR jo vetëm që mbulon tranzitin doganor rrugor, por 
një kombinim është i mundshëm me mënyrat e tjera të transportit, 
siç është hekurudha, transporti ujor në brendësi dhe transporti 
detar.



29

4. FINANCIMI

Gjatë	 eksportit,	 kompanitë	 zakonisht	 ballafaqohen	 me	
çështjet	e	mëposhtme:	kur	 të	kërkojnë	 fonde	shtesë;	 cilat	burime	
financimi	 janë	 në	 dispozicion	 dhe	 në	 cilat	 kushte?	 Pyetja	 më	 e	
shpeshtë është se si të sigurojnë mbrojtje kundër rrezikut?

Një	nga	opsionet	për	sigurimin	e	 fondeve	është	kreditimi 
përmes	institucioneve	financiare	bankare	në	tregun	e	brendshëm,	
për	 çka	është	e	nevojshme	 të	përgatitet	një	plan	financiar	dhe	 të	
ketë	një	pasqyrë	të	qartë	të	hyrjes	dhe	daljes	së	fondeve.

Në marrëveshjet e eksportit, shpesh përdoret – akreditivi 
dokumentar, që ka një histori të gjatë të aplikimit në tregtinë 
ndërkombëtare dhe konsiderohet si një nga instrumentet më të 
sigurta për pagesën e kërkesave në transaksionet ndërkombëtare. 
Akreditivi	siguron	një	 lloj	garancie	dhe	siguri	për	eksportuesit	dhe	
importuesit, pasi që të dyja palët mbështeten në banka që janë 
përgjegjëse	për	të	kontrolluar	dokumentacionin	e	plotë	dhe	kushtet	
e	dorëzimit	dhe	garantojnë	pagesën	e	fondeve.	Për	këto	arsye,	gjatë	
realizimit të marrëveshjeve të reja me klientë të rinj, akreditivi është 
një nga mënyrat më të sigurta për realizimin e eksportit, por edhe 
pagesa në të njëjtën kohë.

Gjatë	procesit	të	pagesës së dokumenteve, pas dorëzimit 
të produkteve, eksportuesi dorëzon një urdhër në bankën e 
tij me qëllim që të paraqesë në bankën e importuesit të gjithë 
dokumentacionin	 e	 plotë	 të	 eksportit,	 duke	 kërkuar	 që	 i	 njejti	 t’i	
paraqitet importuesit me qëllim të pagesës me kohë. Kur dorëzon 
dokumentet,	 eksportuesi	 është	 i	 detyruar	 të	 specifikojë	 kohën	
dhe	 kushtet	 në	 të	 cilat	 dokumentacioni	 duhet	 t’i	 bashkëngjitet	
importuesit.	Krahas	dokumentacionit	të	pagesës,	eksportuesi	duhet	
të	paraqesë	në	bankë	gjithashtu	listën	e	mallrave	-	konosmanin,	në	
të	cil	n	tregohet	qartë	se	ato	janë	obligim	i	blerësit	të	mallrave.	Banka	
e	 eksportuesit	 do	 të	 përcjellë	 tërë	 dokumentacionin	 në	bankën	 e	
klientit/importuesit.
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Në shumë raste, importuesi nga eksportuesi mund të kërkojë 
një	ofertë	me	afate	të	caktuara	të	kreditimit,	respektivisht	pagesë 
të shtyrë. Kërkesa për produktin e eksportuesit, çmimi i produktit 
dhe vlerësimi i importuesit për atë se sa ka nevojë eksportuesi 
për	 atë	 biznes	 në	 atë	moment,	 janë	 faktorët	më	 të	 rëndësishëm	
që	përcaktojnë	nëse	kjo	metodë	e	pagesës	do	të	jetë	subjekt	 i	një	
kontrate ose jo. Në këtë mënyrë 
të pagesës, eksportuesit do t’i 
transferohen	mjete,	 vetëm	pasi	
ai të ketë dorëzuar mallrat, me 
faturën	 dhe	 dokumentacionin	
tjetër të eksportit, duke 
përfshirë	edhe	listën	e	mallrave.	
Kjo metodë e pagesës është 
e ngjashme me metodën e 
pagesës së shtyrë në tregun 
e brendshëm, ku pikënisja 
është besimi se përdoruesi 
përfundimtar	 do	 të	 transferojë	
fondet	 pas	 një	 periudhe	 të	
caktuar.

Nëse klienti nuk dëshiron të marrë në konsideratë mundësinë 
e	 pagesës	 së	 pjesërishme,	 prej	 në	 fillim	 mund	 të	 konsiderohet	
edhe	mundësia	e	 faktoringut,	një	shërbim	që	mundëson	shitjen	e	
produkteve dhe shërbimeve me pagesë të shtyrë, ku një pjesë e 
fondeve	(80%)	të	prezantuara	në	faturë	merren	menjëherë.	Faktoring	
është një kombinim i mbrojtjes kreditore, regjistri i kërkesave, pagesa 
e	 kërkesave	 dhe	 mbështetja	 financiare	 për	 kompanitë/shoqëritë	
tregtare	me	veprimtari	të	regjistruar	në	vend	e	cila	eksporton	mallra	
dhe shërbime me pagesë të shtyrë, më pak se 180 ditë.
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5. MARRËDHËNIET KONTRATUESE  
 NË QARKULLIMIN E MALLRAVE  
 DHE SHËRBIMEVE

5.1. Marrëveshje tregtare

Gjatë punës së tyre, subjektet tregtare hyjnë në qarkullimin 
ligjor çdo ditë dhe lidhin lloje të ndryshme të marrëveshjeve. 
Dinamika	në	 të	 cilën	 kryhet	qarkullimi	 i	mallrave	dhe	 shërbimeve	
në mënyrë të pashmangshme çon në një rritje të vazhdueshme të 
aktiviteteve tregtare. Aktivitetet e qarkullimit tregtar mund të ndahen 
në dy pjesë themelore: 

• marrëveshjet tregtare si punë në qarkullimin tregtar, dhe

• çështjet bankare, si punë në qarkullimin me para.

Miratimi i marrëveshjeve tregtare është një praktikë e 
përditshme	 në	 funksionimin	 e	 subjekteve	 tregtare.	 Por,	 jo	 çdo	
kontratë që miratohet nga kompanitë është një marrëveshje tregtare, 
sepse përveç tregtare, kompanitë gjithashtu miratojnë edhe lloje 
të tjera të kontratave që nuk mund të vendosen nën kategorinë e 
marrëveshjeve tregtare.

5.2. Llojet e marrëveshjeve në tregtinë 
   ndërkombëtare

Ligji	 në	 RMV	 njeh	më	 shumë	 lloje	 të	 marrëveshjeve,	 mes	
të	 cilave	 mund	 të	 bëhet	 dallimi	 në	 marrëveshjet	 e	 detyrueshme	
ligjore dhe tregtare, por të gjitha rregullohen me një dispozitë të 
vetme	 ligjore	 -	Ligjin	mbi	Marrëdhëniet	Obligative.	Megjithatë,	për	
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funksionim	në	qarkullimin	e	 tregtinë	së	 jashtme,	për	menaxhimin	
e suksesshëm të biznesit dhe orientimin eksportues të kompanive, 
marrëdhëniet	tregtare	shpesh	kalojnë	kufijtë	e	një	shteti.

Në marrëveshjet me element të huaj, shpesh shtrohet pyetja 
se	cila	e	drejtë	do	të	jetë	ligj-dhënëse	nëse	lind	një	mosmarrëveshje	në	
rast të shkeljes së një marrëveshje të tillë. Prandaj, këto marrëveshje 
përmbajnë	edhe	një	klauzolë	për	ligjin	në	fuqi	që	përcakton	se	cila	e	
drejtë do të zbatohet në rast të një mosmarrëveshjeje lidhur me atë 
kontratë. Kjo çështje në vendin tonë rregullohet me Ligjin për të 
Drejtën Ndërkombëtare Private.

Për marrëveshjet, ligji i aplikueshëm është ai që zgjidhet nga 
palët	 kontraktuese,	 përveç	 nëse	 përcaktohet	 ndryshe	me	 ligj	 ose	
me	marrëveshje	ndërkombëtare.	Palët	mund	të	përcaktojnë	ligjin	e	
aplikueshëm për të gjithë marrëveshjen ose vetëm për një pjesë të 
saj. Nëse nuk zgjidhet asnjë ligj i aplikueshëm, për kontratën është i 
aplikueshëm	ligji	i	shtetit	me	të	cilin	kontrata	është	në	marrëdhënien	
më të ngushtë.

Subjektet gjithnjë avokojnë që mosmarrëveshjet të zgjidhen 
para gjykatës në shtetin e tyre, duke vënë në dyshim paanësinë 
dhe pavarësinë e gjykatës së shtetit të palës tjetër kontraktuese. 
Për	 të	 shmangur	 fenomenet	 e	 tilla,	 në	 ligjin	 modern	 gjithnjë	më	
aktuale, veçanërisht në aspektin e marrëdhënieve tregtare, është që 
mosmarrëveshjet të zgjidhen me arbitrazh.

Arbitrazhi është një mënyrë alternative e zgjidhjes së 
mosmarrëveshjeve	që	lejon	zgjidhje	më	efikase	dhe	më	ekonomike	
të mosmarrëveshjeve në lidhje me gjykatat shtetërore. Pagesa e 
shpejtë	e	kërkesave,	shmangia	e	formaliteteve	strikte	të	proceseve	
gjyqësore	 dhe	 konfidencialiteti	 gjatë	 procedurave	 janë	 një	 nga	
karakteristikat	e	arbitrazhit,	të	cilat	komuniteti	i	biznesit	i	ka	njohur	
si të dobishme për tejkalimin e mosmarrëveshjeve që lindin në 
operacionet	 e	 përditshme	 të	 kompanive	 dhe	 për	 krijimin	 e	 një	
mjedisi	të	favorshëm	afarist.
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6. PJESËMARRJA NË QARKULLIMIN E 
TREGTISË SË JASHTME

Qarkullimi në tregtinë e jashtme të Republikës së Maqedonisë 
së	Veriut	është	në	përputhje	me	dispozitat	e	Kodit	Doganor,	Ligjit	
për	 Tarifa	 Doganore,	 Rregulloren	 për	 Zbatimin	 e	 Ligjit	 Doganor,	
dispozita	dhe	marrëveshje	tjera	që	Republika	e	Maqedonisë	së	Veriut	
ka	miratuar.	Vlen	të	përmenden	marrëveshjet	ndërkombëtare	për	
shmangien	e	taksimit	të	dyfishtë.

https://www.finance.gov.mk/mk/node/385

dhe	për	nxitjen	dhe	mbrojtjen	reciproke	të	investimeve

https://www.finance.gov.mk/mk/node/4842

Ligji Doganor rregullon të drejtat dhe detyrimet e personave 
(fizikë	 dhe	 juridikë)	 dhe	 të	 autoriteteve	 doganore	 në	 lidhje	 me	
mallrat në qarkullimin rrugor dhe të mallrave midis territorit 
doganor	të	Republikës	së	Maqedonisë	së	Veriout	dhe	territoreve	të	
huaja	doganore,	kurse	me	Ligjin	mbi	Tarifat	Doganore	përcaktohen	
rregullat për mënyrën e llogaritjes të detyrimeve doganore, sistemin 
e emrave të mallrave të importuara dhe të eksportuara në vendin 
tonë,	numrat	e	tarifave	dhe	kodet	tarifore	dhe	tarifat	doganore	të	
aplikueshme.

Drejtoria Doganore është përgjegjëse për zbatimin e 
rregullave doganore, respektivisht për mbikëqyrjen doganore, 
kontrollin doganor dhe zhdoganimin e mallrave. Sipas nevojës së 
kohës së re në lidhje me gjetjen e zgjidhjeve që do të kursenin kohë 
dhe	mjete	financiare	për	klientët,	u	vendos	nevoja	për	digjitalizimin	
e	institucioneve.

Në	 fushën	 e	 operacioneve	 të	 tregtisë	 së	 jashtme,	 16	
institucione	në	shtet	përdorin	sistemin	elektronik	EXIM që është një 
one-stop-shop	 sistem	për	 import,	 eksport	 dhe	 tranzit	 të	mallrave	
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dhe	 kuotave	 tarifore.	 I	 njejti	 përmes	 opcionit	 “Kërko”	 mundëson	
kërkim	sipas	numrit	tarifor	të	mallrave	dhe	jep	informacion	në	lidhje	
me	atë	se	cilat	 licenca	 janë	 të	nevojshme	për	 import,	eksport	ose	
transit,	kurse	me	opcionin	“kuota	tarifore”,	nën	“sasi	të	përcaktuara	
të	kuotave	tarifore”,	informon	për	atë	se	cilat	kuota	tarifore	dhe	nga	
cilat	vende	janë	në	dispozicion	për	zbatim.

 

Në	përputhje	me	funksionalitetin	e	sistemit	elektronik	EXIM,	
kompanitë mund të paraqesin në mënyrë elektronike kërkesat 
e	 tyre	për	 licenca	 të	 importit,	 eksportit	dhe	 tranzitit	dhe	mund	 të	
marrin	 licencat	 specifike	 në	mënyrë	 elektronike	 nga	 institucionet	
kompetente. Përmes sistemit, aplikantët mund të monitorojnë 
statusin e përpunimit të kërkesave të tyre, deri në miratimin e tyre 
përfundimtar.

Përmes	 EXIM,	 importuesit	 gjithashtu	 kanë	 mundësinë	 të	
paraqesin kërkesa në mënyrë elektronike për ndarjen e kuotave 
tarifore	 të	 disponueshme	 sipas	marrëveshjeve	 tregtare	 të	 lidhura	
nga	 Republika	 e	Maqedonisë	 së	 Veriut.	 Kuotat	 e	 tarifave	 në	 baza	
ditore ndahen sipas parimit “ kush vjen i pari, i pari shërbehet”.
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6.1. Procedurat doganore 

Për mallrat që i nënshtrohen kontrollit doganor zbatohen 
procedurat	e	mëposhtme	doganore:

Tranzit - me procedurë tranzitore lejohet lëvizja nga një 
vend në tjetrin në kuadër të territorit doganor nën kontrollin e 
autoritetit	doganor.	Lëvizjet	tranzitore	kryhen	sipas	procedurave	të	
përcaktuara	në	*Doracakun	për	Procedurën	Tranzitore	nga	Drejtoria	
Doganore	e	Republikës	së	Maqedonisë	së	Veriut.

Importi -	 Mallrat	 që	 kanë	 hyrë	 në	 territorin	 doganor	 i	
nënshtrohen	mbikëqyrjes	doganore	që	nga	momenti	i	futjes	së	tyre.	
Mallrat e tilla mund t’i nënshtrohen kontrollit nga autoriteti doganor 
në	përputhje	me	dispozitat	në	fuqi.	Mallrat	mbesin	nën	mbikëqyrje	
doganore	 për	 aq	 kohë	 sa	 është	 e	 nevojshme	 për	 të	 përcaktuar	
statusin e tyre doganorë.

Eksporti	 -	 me	 procedurën	 e	 eksportit,	 autoriteti	 doganor	
miraton mallrat vendore që do të eksportohen nga zona doganore. 
Eksportet	 përfshijnë	 aplikimin	 e	 formaliteteve	 të	 eksportit,	masat	
e politikës tregtare dhe, nëse është e zbatueshme, pagesën e 
detyrimeve të eksportit. Me eksport, mallrat vendore të eksportuara 
ndryshojnë statusin në mallra të huaja.

Deklarata e eksportit -	për	mallrat	e	eksportuara	lëshohet	
një	 deklaratë	 doganore	 e	 eksportit,	 me	 shkrim	 në	 formularin	
DVD.	Deklarata	 e	 eksportit	 depozitohet	 në	 zyrën	doganore,	 e	 cila	
është përgjegjëse për mbikëqyrje në vendin ku është regjistruar 
eksportuesi ose në vendin ku është kryer paketimi ose mbi mallrat 
për eksport.
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7. STANDARDE

Standardet	dhe	çertifikatat	janë	çelësi	i	konkurrueshmërisë	
ndërkombëtare të produktit.

Kur	standardi	dhe	cilësia	e	çertifikuar	e	një	produkti	lidhen	
në	mënyrë	kognitive	me	një	firmë	të	caktuar	tregtara	ose	një	zonë	të	
caktuar	(vend),	bëhet	fjalë	për	produktet	të	brenduara.

Standardizimi i produkteve dhe shërbimeve në Republikën 
e	Maqedonisë	 së	 Veriut	 rregullohet	me	 Ligjin	 për	 Standardizim,	 i	
cili	rregullon	sistemin	e	standardizimit	të	produkteve,	mallrave	dhe	
shërbimeve	(“Gazeta	Zyrtare	e	Republikës	së	Maqedonisë	së	Veriut”	
nr. 54/2002, 84/12, 23/13, 41 / 14, 53/16 dhe 83/18 “)

Për	eksport	në	shtetet-anëtare	të	BE-së,	është	e	detyrueshme	
të	poseohet	një	CE-Çertifikatë	për	kontrollin	e	prodhimit	të	fabrikës.	
Me	 këtë	 çertifikatë,	 produktet	 kanë	 shenjën	 “CE”	 dhe	 e	 njejta	
dëshmon që tek ai produkt janë zbatuar direktiva që përmbushin 
kërkesat	themelore	të	BE-së	(për	shëndetin	dhe	sigurinë,	vlerësimin	e	
konformitetit	për	dokumentacionin	teknik	si	dëshmi	të	konformitetit).

Organi	 nacional	 i	 standardizimit	 në	 vendin	 tonë	 është	
Instituti	 i	 Standardizimit	 i	 Republikës	 së	 Maqedonisë	 së	 Veriut	 
(www.isrm.gov.mk).
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8. BAR KODET

Funksioni	primar	 i	bar	kodit	është	të	transferojë	të	dhënat	
nga vendi ku produkti origjinon në vendin ku përdoren të dhënat. 
Bar kodi është një lidhje jetike në zinxhirin e komunikimit në çdo 
aplikacion	softuerik.	Me	qëllim	të	vendosjes	së	produktit	në	shitje	
me	pakicë	ose	për	t’u	eksportuar,	duhet	të	ketë	një	bar	kod.

Identifikimi	 dhe	 etiketimi	 me	 simbolin	 e	 njësisë	 tregtare	
mundëson	 automatizimin	 e	 shitoreve	 me	 pakicë,	 pranimin	 e	
produkteve, menaxhimin e rezervave.

Numrat	e	paraqitur	në	formatin	e	bar	kodeve	mundësojnë	
përfshirjen	automatike	të	të	dhënave	në	secilën	pikë	të	hyrjes	dhe	
daljes së njësisë.

Bar	 kodet	 shtypen	 së	 bashku	 me	 informacionet	 tjera	 të	
dhëna në paketim ose etiketa ngjitet në njësinë e linjës së produktit.
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Strukturat	e	të	dhënave	që	ofrohen,	garantojnë	statusin	unik	
në	mbarë	botën	në	kuadër	të	fushave	përkatëse	të	aplikimit.

Bar	kodet	kanë	domethënie	substanciale	edhe	në	kursimet	
në	të	gjithë	procesin	e	zinxhirit	të	furnizimit	nga	aspekti	i	gjurmimit	
të produktit si përpara dhe pas.

“GS1 Maqedoni” është organizata e vetme e autorizuar nga 
“GS1”	–	Zyra	Globale	për	caktimin	dhe	menaxhimin	e	bar	kodeve	në	
territorin	e	Republikës	së	Maqedonisë	së	Veriut.

Për të marrë një bar kod për njësi tregtare (produkte ose 
shërbime), kompania duhet të anëtarësohet në “GS1 Maqedoni” 
(www.gs1mk.org.mk). Pas anëtarësimit, duhet të kalohen dhjetë 
hapa për të përdorur bar kodin e marrë nga “GS1 Maqedoni”.





Broshurë për Eksport

Udhëzime dhe këshilla për 
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СТОПАНСКА КОМОРА 
НА МАКЕДОНИЈА  

ECONOMIC CHAMBER 
OF MACEDONIA

ISO  9001:2015

 

T


