KLASIFIKIMI I MALLRAVE SIPAS TARIK-UT
Kodi Doganor i Kosovës jep autoritetin për metodat që duhet të zbatohen në përcaktimin e
përshkrimit (klasifikimit) të mallrave të importuara dhe të eksportuara. [shih nenet 24 dhe 25 të Kodit
Doganor].
Në përmbledhje, Kodi Doganor parasheh se:
Detyrimet e importit që duhet paguar kur një "borxh doganor" lind do të bazohen në
nomenklaturën e mallrave të TARIK-ut, tarifës doganore të Kosovës, ligjet e
zbatueshme në Kosovë dhe çdo marrëveshje me një vend tjetër apo grup vendesh, e
lidhur nga Kosova që parasheh dhënien e trajtimit tarifor preferencial.
Çdo masë tjetër në bazë të ligjeve të aplikueshme në Kosovë që aplikohet për
importimin ose eksportimin e mallrave, atëherë kur është e përshtatshme, do të
zbatohet në bazë të klasifikimit tarifor të këtyre mallrave përbrenda TARIK-ut.
Tarifa doganore e Kosovës është e bazuar në Përshkrimin e Mallrave të Harmonizuar
Ndërkombëtarisht dhe Sistemin i Kodimit ë cilit përgjithësisht i referohet si "Sistemi i Harmonizuar"
ose thjeshtë "SH". SH është nomenklaturën ndërkombëtare e produkteve me qëllime të shumëfishta
e zhvilluar dhe e administruar nga Organizata Botërore e Doganave (OBD).
SH përmban më shumë se 5000 grupe mallrash, secili i identifikuar nga një nëntitull ndërkombëtar
gjashtë-shifror, të organizuar në një strukturë ligjore dhe logjike dhe mbështetur nga rregulla të
përcaktuara mirë për të arritur klasifikime uniforme. Sistemi përdoret nga më shumë se 200 vende
dhe ekonomi si bazë për tarifat doganore të tyre dhe për mbledhjen e statistikave të tregtisë
ndërkombëtare. Mbi 98% e mallrave në tregtinë botërore klasifikohet sipas SH.
Interpretimi zyrtar i SH është dhënë në pesë vëllime të Shënimeve Sqaruese, të publikuara nga
OBD, si pjesë e një database të mallrave duke u dhënë klasifikimin SH më shumë se 200.000
mallrave të tregtuara ndërkombëtarisht.
Vendimet në lidhje me interpretimin dhe zbatimin e Sistemit të Harmonizuar, siç janë vendimet për
klasifikim dhe ndryshimi i Shënimeve Sqaruese ose i përmbledhjes së opinioneve të klasifikimit.
Hyjnë në fuqi dy muaj pas miratimit nga Komiteti për SH i OBD-së.

TARIK-U NË KOSOVË
Kosova miratoi SH-në si bazë për “TARIK-un” e Doganës së Kosovës në vitin 2005 dhe do të
vazhdojë të përdorë SH-në pasi që TARIK-u është i integruar eventualisht me tarifat e jashtme të
bazuara në BE. TARIK-u përbën një plan të normave dhe masave që zbatohen për importimin dhe
eksportimin e mallrave; nën-titulli ndërkombëtar gjashtë-shifror rafinohet më tej me katër shifra tjera
shtesë për të marrë parasysh të gjitha kërkesat për Entin Statistikor të Kosovës, detyrimet doganore,
masat e politikës tregtare për importit dhe eksport, norma preferenciale të detyrimeve (CEFTA),
TVSH-në dhe normat e akcizës.
TARIK-u është pika e përbashkët e referencës për tregtarët, agjentët doganore, Doganën e Kosovës
dhe të gjitha ministritë përkatëse dhe kështu siguron zbatimin uniform të të gjitha ligjeve dhe
rregulloreve në fuqi për import dhe eksport. TARIK-u është përditësuar për të marrë parasysh të
gjitha rregulloret e miratuara rishtazi dhe përditësohet në baza vjetore në përputhje me
Nomenklaturën e Kombinuar të Bashkimit Evropian, të publikuar.

Nomenklatura e harmonizuar e mallrave dhe sistemit të kodimi
Kodi i mallit për import është një numër dhjetë shifror që barazohet me një përshkrim të artikullit.
Çdo artikull do të ketë një numër kodi - megjithatë të ndryshëm ose të panjohur.
Ndaj çdo kodi të mallit është vendosur një normë detyrimi, siç cilido kufizim ka të ngjarë të zbatohet
mund të nevojitet edhe Licenca p. sh. DTI për import. Klasifikimin e produkteve tuaja sipas kodeve të
duhura të mallrave është shumë e rëndësishme pasi që kodi;
Përshkruan mallrat dhe
Përcakton normën e detyrimit.
Shumica e produkteve të importuara do të tërheqë detyrime. Është e rëndësishme që të paguhet
norma e saktë e detyrimit. Nëse paguani shumë, do të jeni në disavantazh financiarisht. Nëse
paguani shumë pak, ka të ngjarë që do të ju duhet paguani shumën shtesë më vonë, ndoshta pasi ti
keni shitur mallrat. Sigurimi se produktet tuaja klasifikohen sipas kodit të saktë të mallrave është
shumë me rëndësi. Kodet e mallrave janë të përfshira në Volumin 2 të Tarifës dhe ka diku 65.000 të
tillë. Tarifa përditësohet çdo muaj siç edhe kodet mund të ndryshojnë, të largohen ose të shtohen të
reja.
Qasje të drejtpërdrejtë në TARIK-un e Kosovës keni në:
http://dogana.rks.gov.net/Uploads/Documents/tarik/indexalb.htm

