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Bashkimi doganor ishte një nga arritjet më të hershme 
të Bashkimit Evropian dhe mbetet një aset i rëndësishëm 
në mjedisin global të shekullit të 21-të. Një bashkim 
doganor do të thotë se anëtarët aplikojnë të njëjtat 
tarifa për mallrat e importuara në territorin e tyre nga 
pjesa tjetër e botës, dhe se nuk aplikojnë tarifa brenda 
vendeve anëtare. Bashkimi doganor i BE-së është shumë i 
sofistikuar, kështu që ai tashmë zbaton një grup të madh 
rregullash të përbashkëta për importe dhe eksporte, dhe 
ka hequr tërësisht të gjitha kontrollet në mes të anëtarëve 
të saj.
Bashkimi doganor i BE-së vepron si lëkura e trupit. Ai 
rrethon tregun e brendshëm të BE-së, duke lejuar që 
mallrat të lëvizin lirshëm brenda vendit, duke kontrolluar 
importin dhe eksportin e tyre të jashtëm. Në fakt, tregu i 
brendshëm, ku bizneset mund të shesin mallrat e tyre dhe 
të investojnë në ndonjë shtet anëtar të BE-së, nuk do të 
mund të paramendohej pa bashkimin doganor të BE-së.
Bashkimi doganor i BE-së është menaxhuar nga 28 
shërbime kombëtare doganore të shteteve anëtare të BE-
së duke vepruar sikur të ishin një. Doganierët mbikëqyrin 
lëvizjen e mallrave në BE, si në kufijtë e jashtëm, që do të 
thotë portet, aeroportet dhe vendkalimet kufitare të tokës, 
ashtu edhe në territorin e BE-së. 

Përmes kësaj, ata i mbrojnë konsumatorët nga mallrat e 
rrezikshme dhe rreziqet shëndetësore dhe kafshët, dhe 
mbrojnë mjedisin nga sëmundjet e bimëve dhe kafshëve. 
Ata parandalojnë aksidentet dhe ofrojnë një linjë të parë 
të mbrojtjes kundër rreziqeve në zinxhirin e furnizimit, 
duke përfshirë luftën kundër krimit të organizuar dhe 
terrorizmit. Mallrat e importuara të shitura në Evropë, që 
nga lodrat e deri te ushqimi dhe ilaçet, janë më të sigurta 
falë vigjilencës së doganave.

Dogana gjithashtu kontrollon eksportet e ndjeshme, të 
tilla si: mallrat kulturore, në mënyrë që thesaret evropiane 
të mos kontrabandohen jashtë. Për më tepër, si pjesë 
e përgjegjësisë të BE-së ndaj pjesës tjetër të botës, 
ata gjithashtu parandalojnë eksportet e paligjshme të 
mbeturinave.

Në të vërtetë, mbrojtja e mjedisit është një ndër 
karakteristikat në mesin e detyrave të shumta që kryen 
dogana. Kjo përfshin kontrollimin e tregtisë te speciet e 
rralla të kafshëve, si dhe te druri ekzotik nga pyjet e 
rrezikuara. Ajo gjithashtu përfshin kontrollimin nëse 
kafshët janë të mirëmbajtura dhe të kujdesura si duhet 
gjatë transportit. Doganat janë kryesisht të përfshira në 
trafikun komercial, mirëpo ato gjithashtu kontrollojnë 
pasagjerët për mallra të paligjshme ose të rrezikshme, 

si për droga apo armë, dhe për mallrat që, për shembull, 
përbëjnë një rrezik duke mbajtur sëmundje të kafshëve. 
Dogana nuk kontrollon në mënyrë rutinore lëvizjen e 
qytetarëve ose nuk kontrollon pasaportat e tyre, një rol ky 
që i takon rojeve kufitare ose policisë. 

Për bizneset e përfshira në tregtinë dhe transportin 
ndërkombëtar, bashkimi doganor i BE-së do të thotë 
procedura të përbashkëta dhe të efektshme në gjithë 
Bashkimin Evropian. Pavarësisht se ku në BE deklarohen 
mallrat, të njëjtat rregulla zbatohen, dhe pasi mallrat të kenë 
kaluar nëpër doganë, ato mund të qarkullojnë lirshëm apo 
mund të shiten kudo brenda territorit doganor të BE-së. 

Edhe pse më nuk është detyra më e rëndësishme, taksat 
e importit të mbledhura nga doganat mbeten një burim 
i rëndësishëm i të ardhurave për BE-në. Në vitin 2013, 
ato kanë përfaqësuar rreth 11% të buxhetit të BE-së, i cili 
arrin shumën 15.3 miliardë €.

BE-ja është blloku më i madh tregtar në botë, kështu që 
në terma globale, bashkimi doganor i BE-së është një 
faktor shumë i rëndësishëm për tregtinë ndërkombëtare. 
Pozita e tij negociuese në këtë mënyrë tejkalon atë të çdo 
shteti të vetëm anëtar që vepron më vete.

Mbrojtja e qytetarëve tanë, mirëqenia e bizneseve 
tona dhe promovimi i tregtisë së BE-së varen nga 
shërbimet e klasës më të lartë të ofruara nga një 
bashkim doganor funksional.

Operacionet doganore në BE tani përbëjnë rreth 16% të 
tregtisë botërore, trajtimin e importeve dhe eksporteve 
me vlerë mbi 3 400 miliardë € për çdo vit. Shkalla 
e operacioneve për dogana është e tmerrshme: çdo 
minutë, mesatarisht 4 200 tonë mallra importohen 
ose eksportohen, me deklarata doganore mbi 500, 

Pse na duhet një bashkim doganash?

Video: provoni 1 minutë nga një sitë e zakonshme në dogana
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ndërsa rreth 70 mallra të falsifikuara dhe pirate 
konfiskohen. Me rritjen e tregtisë ndërkombëtare, edhe 
dogana zgjerohet, për të mbuluar një larmi mallrash në 
rritje. Koordinimi në nivel të BE-së ndihmon autoritetet 
doganore që të mbajnë ritmin me këtë përhapje të 
shpejtë.

Çfarë është bashkimi doganor?
Një bashkim doganor krijohet kur një grup i vendeve 
bashkohen për të aplikuar norma të njëjta ose taksa 
të njëjta të importit për mallrat nga pjesa tjetër e 
botës. Vendet brenda këtij bashkimi dakordohen 
edhe për të mos aplikuar taksa në mes tyre. Kjo 
nënkupton që pasi mallrat të kenë kaluar doganën, 
ato mund të lëvizin lirshëm midis këtyre vendeve në 
kuadër të atij bashkimi doganor.  
 
Në pjesët e tjera të botës ka edhe sindikata 
doganore. Për shembull, Merkozur përbën disa 
vende në jug të Amerikës, ndërkohë që ka një 
bashkim midis Rusisë dhe një numër të fqinjëve të 
saj. 
 
Një bashkim doganor ndryshon nga një marrëveshje 
e tregtisë së lirë në atë se një marrëveshje e 
tregtisë së lirë vetëm shfuqizon detyrimet doganore 
midis vendeve në fjalë. Nuk ka asnjë marrëveshje 
për të aplikuar te njëjtën normë të taksave për 
mallrat që vijnë nga vendet e tjera.

Tërheqja e kufijve — si filloi e gjithë kjo

Belgjika, Luksemburgu dhe Holanda themeluan 
bashkimin doganor të Beneluksit në vitin 1944, i cili 
hyri në fuqi në vitin 1948. Demonstruesit e rinj në këtë 
fotografi janë duke bërë thirrje për heqjen e kufijve, 
doganave dhe kontrolleve. 

Gjermania, Franca dhe Italia i ishin bashkuar vendeve 
të Beneluksit në themelimin e Komunitetit Evropian 
për Qymyrin dhe Çelikun në vitin 1951. Presidenti i 
saj, ish-kryeministri belg Paul Henri Spaak, filloi të 
punojë në idenë e një bashkimi më të gjerë doganor më 
1955. Raporti i tij formoi një pjesë të rëndësishme të 
bazës për Traktatin e Romës më 1957, i cili themeloi 
Komunitetin Evropian dhe mori masa për një bashkim 
doganor në mes të të gjithë anëtarëve të tij deri në 
fund të dekadës së ardhshme.

Anëtarët e pjesës belge të Lëvizjes Evropiane që demonstroi 
kundër kontrolleve kufitare në Liège në vitin 1953.

©
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Bashkimi doganor u bë i mundur 18 muaj para datës 
së planifikuar, më 1 korrik 1968, kur detyrat e mbetura 
doganore mbi tregtinë brenda-Komunitetit u shfuqizuan 
dhe kur u prezantua tarifa e përbashkët doganore për të 
zëvendësuar detyrimet doganore kombëtare në tregtinë 
me pjesën tjetër të botës. 
Në vitin 1993, kontrollet doganore në kufijtë e 
brendshëm u shfuqizuan dhe radhët e gjata të 
automjeteve tregtare në kalimet kufitare tani janë një 
kujtim i largët. 

Në çdo zgjerim të mëvonshëm të Bashkimit Evropian, 
vendet e reja iu bashkuan gjithashtu bashkimit doganor, 
duke pajtuar ligjet e tyre kombëtare me Kodin Doganor 
Komunitar. Monako, një shtet jashtë BE-së, ishte tashmë 
në një bashkim doganor me Francën, ndërsa Andorra 
dhe San Marino themeluan marrëveshjet në vitin 1991. 
Bashkimi doganor BE-Turqi ka hyrë në fuqi në vitin 
1995, por, si Marrëveshja me Andorran, ai bashkim 
është i kufizuar vetëm për prodhimet industriale dhe të 
produkteve bujqësore të përpunuara. 
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Si është qasja e BE-së për këtë — menaxhimi i 
bashkimit doganor

Mbrojtja me ligj

Traktati i Romës i vitit 1957 inicioi bashkimin doganor 
si një themel esencial të komunitetit. Sot, dispozitat 
që rregullojnë lëvizjen e lirë të mallrave gjenden në 
Traktatin mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian 
(Pjesa 3, Titulli II). Këto ndalojnë tarifat doganore për 
mallrat e tregtuara midis shteteve anëtare të BE-së 
dhe përcaktojnë se po qe se një tarifë e përbashkët 
doganore është zbatuar një herë në kufijtë e jashtëm të 
BE-së, mallrat duhet të qarkullojnë lirisht. 

Një nga objektivat e Komisionit Evropian kur 
propozohen taksat është promovimi i tregtisë me 
vendet jashtë BE-së derisa merren parasysh nevojat 
e ekonomive të Shteteve Anëtare. Këshilli i Bashkimit 
Evropian vendos se çfarë taksash të caktohen, dhe 
bashkë me Parlamentin Evropian është  përgjegjës për 
mbikëqyrjen e bashkëpunimit doganor midis Shteteve 
Anëtare dhe midis Shteteve Anëtare dhe Komisionit 
Evropian.

Politika e përbashkët tregtare, homologu i bashkimit 
doganor, siguron sjelljen uniforme të marrëdhënieve 
tregtare me vendet jo anëtare të BE-së dhe mbështet 
regjimet e përbashkëta të importit dhe eksportit të 
BE-së. 

Baza për menaxhimin e bashkimit doganor është Kodi 
Doganor i Bashkimi (ish-Kodi Doganor i Komunitetit), mbi 
të cilin janë pajtuar Parlamenti Evropian dhe Këshilli i 
Bashkimit Evropian. Me zbatimin e proceseve të reja dhe 
paraqitjen e sfidave të reja, Komisioni dhe autoritetet 
kombëtare doganore punojnë së bashku për të rishikuar 
procedurat e ndryshme zbatuese të këtij kodi.

Puna e përbashkët

Zyrtarët e doganave kombëtare punojnë së bashku 
me kolegët nga e gjithë BE-ja, nga jug-perëndimi 
i Portugalisë e deri te Estoni në veri-lindje, për të 
mundësuar një kalim të qetë të mallrave nga kufiri për 
në destinacionin e tyre përfundimtar. BE-ja ka rreth 
450 aeroporte ndërkombëtare dhe kufiri tokësor lindor 
shtrihet pothuajse 10 000 km, me 133 rrugë komerciale 
dhe pika të hyrjes hekurudhore. Në nivelin e BE-së, 
ekziston një përpjekje e vazhdueshme për të siguruar 
përmirësimin e procedurave doganore dhe për të 

Përgjegjësia për politikën doganore është në nivel të 
Bashkimit Evropian: ajo është një nga fushat e pakta 
të njohura si një kompetencë e veçantë e BE-së. 
Megjithatë, zbatimi i bashkimit doganor mbështetet në 
partneritetin e ngushtë me dhe midis Shteteve Anëtare. 
Komisioni Evropian propozon legjislacionin doganor të 
BE-së dhe monitoron zbatimin e tij. Ai gjithashtu punon 
për të siguruar se bashkimi doganor është i pajisur 
plotësisht me administrata doganore moderne, efektive 
dhe të ndërlidhura, për t'u përballur si me sfidat aktuale 
ashtu edhe të ardhshme. 

Prapa skenave, Komisioni ndihmon në koordinimin e 
aktiviteteve të laboratorëve doganorë dhe zhvillimin 
dhe zbatimin e sistemeve të TI-së dhe materialeve 
trajnuese. 

Doganat bashkëpunojnë me autoritetet përkatëse për 
të garantuar sigurinë e qytetarëve dhe mbrojtjen e 
mjedisit. Zyrtarët dhe autoritetet doganore janë një 
partner me rëndësi për Zyrën e Policisë Evropiane, 
Europol, në luftimin e krimit të organizuar. Ata 
gjithashtu janë urë lidhëse midis Eurojust, rrjetin 
evropian të autoriteteve gjyqësore që mbështet 
bashkëpunimin evropian në rastet e drejtësisë penale, 
dhe Zyrës Evropiane Kundër Mashtrimit (OLAF).

Garantimi i sigurisë së qytetarëve është një aktivitet I 
teknologjisë së lartë gjithnjë e në rritje.

©
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Shërbimet doganore kontrollojnë edhe për kontrabandim 
kafshësh, zogjsh dhe bimësh. 

siguruar që mallrat që hyjnë ose dalin në BE trajtohen 
njësoj pavarësisht pikë hyrjes ose pikë daljes doganore. 

Tradicionalisht, roli primar i doganave në BE ishte 
mbledhja e taskave doganore dhe taksave indirekte 
në import, si akcizës ose tatimit në vlerë të shtuar 
(TVSH). Megjithatë, në vitet e fundit, ato kanë filluar 
të kryejnë një sërë detyrash të tjera të kontrollit 
lidhur me mbrojtjen dhe sigurinë. Kjo përfshin 
punët lidhur me sigurinë e produktit dhe rreziqet 
shëndetësore nga ushqimet e importuara, si dhe 
punë lidhur me përputhshmërinë me legjislacionin 
mjedisor dhe rregulloret veterinare. Në fushën e 
sigurisë, rritja e kërcënimeve e sulmeve terroriste dhe 
ndërkombëtarizimi i krimit të organizuar kanë shtuar 
një numër të konsiderueshme të detyrave në aktivitetet 
e doganave. Përveç kësaj, zgjerimet e BE-së në vitet 
2004, 2007 dhe 2013 për të përfshirë 13 vende të reja 
dhe kufijtë e tyre të rinj, si në tokë ashtu edhe në det, 
kanë paraqitur sfidat e veta.

Përtej verifikimit të mallrave për të parë nëse ato 
janë në përputhje me standardet, doganat gjithashtu 
kontrollojnë mallrat falso, prekursorët e drogës 
(kimikatet që mund të konvertohen në drogë) dhe 
tregtinë e paligjshme me specie të rralla dhe të 
rrezikuara. Laboratorët e specializuar sigurojnë 
bashkimin doganor me ekspertizën shkencore 
të nevojshme për të përcaktuar vërtetësinë dhe 
prejardhjen e produkteve ose për të identifikuar natyrën 
e substancave. 

Po ashtu zyrtarët doganorë janë të përfshirë në detyrat 
kombëtare, për shembull mbrojtjen ndaj drogave të 
paligjshme ose pornografisë dhe mbështetjen e punës 
së policisë dhe shërbimeve të emigracionit, sidomos në 
luftën e tyre kundër krimit të organizuar. Me rritjen e 
trafikut, rritet edhe nevoja për efikasitet më të madh, 

për shembull nëpërmjet përdorimit të teknologjisë më 
të fundit të zbulimit. 

Viteve të fundit, askund tjetër kjo nuk është më e qartë 
se sa te rritja e kontrollit të sigurisë së mallrave për 
të luftuar kërcënimin nga terrorizmi. Një shqetësim 
i veçantë është përdorimi i kontejnerëve për të 
kontrabanduar material bërthamor ose ndonjë pajisje 
radiologjike: përtej efekteve të drejtpërdrejta, ndoshta 
shkatërruese, të një sulmi, ku transporti ndërkombëtar 
dhe tregtia do të ndaleshin, me pasoja të mëdha për 
ekonominë globale. 

Pajisjet e inspektimit që përdorin teknologji me rreze 
x dhe gama po vendosen në vendkalimet kufitare dhe 
nëpër dete dhe aeroporte, për të kursyer kohën që 
marrin kontrollimet e dërgesave të mallrave. Doganierët 
tani mund të kenë një imazh vizual të përmbajtjes së 
një kontejneri pa e shkarkuar fare atë.

Megjithatë, në mënyrë që të shfrytëzohen sa më 
mirë burimet e pakta dhe të mos ketë vonesa të 
paarsyeshme në trafikun e ligjshëm, kontrollet duhet 
të kenë në shënjestër atë në të cilën janë më të 
efektshëm, duke përdorur teknika të menaxhimit të 
riskut. Përdorimi i kritereve të vendosura për gjithë 
bashkimin, sistemet e avancuara për analizën e rrezikut 
u mundësojnë doganave të identifikojnë një ngarkesë 
me rrezik të lartë madje edhe para se ajo të arrijë në 
kufi. 

Koordinimi i BE-së mundëson shkëmbimin me kohë të 
informacioneve të rrezikut, duke siguruar që mallrat 
që refuzohen në një pikë të hyrjes mund të zbulohen 
nëse përpiqen të hyjnë në një pikë tjetër hyrjeje. Në 
mënyrë të ngjashme, sa herë që identifikohet një trend 
i madh në tregtinë e paligjshme, veprimi i përbashkët 
i autoriteteteve doganore është kritik në luftën 
kundër valës aktuale dhe shmangien e përhapjeve të 
mëtejshme.

Kontrollimi doganor mund të 
ndihmojë luftimin e 

terrorizmit dhe krimit të 
organizuar

©
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Kontrollimi i produkteve të falsifikuara që janë konfiksuar.

Kontrollimi i vagonëve në 
hekurudha: një skaner treni 
në kufirin midis Ukrainës dhe 
Polonisë. 

Bashkëpunimi ndërmjet Evropës dhe 
vendeve jashtë saj

Komisioni Evropian koordinon programet ndërmjet 
Shteteve Anëtare themeluese të BE-së dhe shteteve që 
kanë hyrë së fundi për bashkimin doganor. Kjo ndihmon 
Administratat Doganore të Shteteve të reja Anëtare që 
të marrin mbi vete përgjegjësinë shtesë të mbrojtjes 
në të gjithë Evropën, jo vetëm në kufijtë e tyre. 
Programet e tjera ndihmojë në forcimin dhe zbatimin e 
procedurave të kontrollit te vendet kandidate dhe fqinje. 

Bashkëpunimi më i gjerë ndërkombëtar është gjithashtu 
i rëndësishëm në mbrojtjen e interesave të qytetarëve 
evropianë dhe të biznesit evropian në të gjithë botën. 
Çështjet doganore shfaqet dukshëm kur Bashkimi 
Evropian realizon marrëveshje tregtare bilaterale me 
vendet jo të BE-së, me qëllim të sigurimit dhe lehtësimit 
të tregtisë ndërkombëtare. Bashkimi Evropian ka 
nënshkruar bashkëpunime doganore dhe marrëveshje 
të ndërsjella të asistencës administrative me Kanadanë, 
Kinën, Hong Kongun, Indinë, Japoninë, Korenë e 
Jugut dhe Shtetet e Bashkuara. Këto marrëveshje 
thjeshtësojnë dhe harmonizojnë procedurat doganore, 
të cilat nga ana tjetër reduktojnë barrën administrative 
dhe kostot për kompanitë evropiane. Marrëveshjet 
ndërkombëtare ndihmojnë gjithashtu për të zbatuar 
të drejtat e pronës intelektuale dhe për të luftuar 
mashtrimin. 

Autoritetet doganore të Shteteve Anëtare të BE-së, 
si dhe ato të disa vendeve jo-të BE-së rregullisht 
kryejnë operacione të përbashkëta doganore: veprime 
të koordinuara dhe të shënjestruara për të luftuar 
kontrabandimin apo mashtrimin në rrugët e veçanta të 
tregtisë. Zyra Evropiane kundër Mashtrimit mbështet 
këto operacione, veçanërisht duke siguruar analiza 
strategjike, një platformë të sigurt të TI-së për 
shkëmbimin e inteligjencës në kohë reale dhe vendosjen 
e hetuesve dhe ekzaminerëve të mjekësisë ligjore. Herë 
pas here operacionet përfshijnë Europolin, Interpolin 
dhe Organizatën Botërore të Doganave. 

Autoritetet doganore gjithashtu kryejnë një rol jetik në 
mbledhjen e statistikave. Të dhënat e fluksit të tregtisë 
ndihmojnë politikëbërësit evropianë për të zbuluar 
trendet ekonomike, ndërsa informacionet në të dhënat 
e tyre kontribuojnë në vendimet nëse duhet të futen 
kufizimet në mallra që mund të konkurrojnë në mënyrë 
të padrejtë me produktet e BE-së.
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Falsifikimi nuk prek vetëm mallrat luksoze të modës. 
Doganat në mënyrë rutinore ndalojnë produkte të 
falsifikuara për përdorim të përditshëm që mund të jenë 
potencialisht të rrezikshme për shëndetin dhe sigurinë 

publike, të tilla si artikuj për kujdesin e trupit, lodra, 
pajisje elektrike, syze dielli që mund të dëmtojnë 
shikimin dhe pjesë të makinave, duke përfshirë frenat. 
Shqetësim më të madh paraqesin ilaçet e falsifikuara, 
të cilat numërojnë gati një të katërtën e 36 milionë 
artikujve të konfiskuar në vitin 2013, me vlerë rreth 
770 milionë €.

Numri i dërgesave të dyshuara për shkelje të të drejtave 
të pronës intelektuale mbetet stabil, me më shumë se 
dy të tretat e artikujve të ndaluar që vijnë nga Kina. 
Një faktor i rëndësishëm është zgjerimi i tregtisë 
elektronike: mbi 70% e konfiskimeve përfshijnë artikuj 
të dërguar me shërbime të shpejta ose postare. 

Konsumatorët gjithashtu mund të ndihmojë BE-në që 
të luftojë piraterinë, duke mos blerë produkte falso. 
Duke bërë blerje të tilla, blerësit janë bashkëfajtorë 
në vjedhjen e pronës intelektuale, që nuk është një 
krim pa viktima. Tregtimi me mallra të falsifikuara dhe 
piraterie privon prodhuesit e produkteve të mirëfillta që 
të fitojnë në mënyrë të ligjshme, dekurajon inovacionin, 
kreativitetin dhe rezulton në humbje të vendeve të 
punës. Kjo gjithashtu mund të financojë në mënyrë të 
tërthortë edhe krimin e organizuar. 

Autoritetet doganore gjithashtu mbrojnë shëndetin 
publik duke përcjellë me kujdes prekursorët (substancat 
biokimike që përdoren për droga). Ekzistojnë substanca 
kimike që përdoren në prodhimin ligjor, për shembull, 

Doganat dhe qytetarët

NUMRI I RASTEVE TË REGJISTRUARA DHE ARTIKUJVE TË NDALUAR NGA SHËRBIMET E DOGANAVE TË BE-SË NË MES TË 2007 DHE 2013
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Si t’u lehtësohet jeta bizneseve 

Në vitet e fundit, Komisioni Evropian ka zgjeruar 
dialogun me komunitetin e biznesit. Kjo ndihmon 
në arritjen e thjeshtësimit dhe harmonizimit efektiv 
të procedurave ndërkombëtare të tregtisë, sidomos 
në riorganizimin e praktikave dhe formaliteteve që 
përfshihen në mbledhjen, prezantimin, komunikimin dhe 
përpunimin e të dhënave të nevojshme për procedurat 
e importit dhe eksportit. Organizatat e tregtisë ftohen 
rregullisht në seminare dhe grupe punuese për të 
kontribuuar në zhvillimin e politikës së re dhe nismave 
legjislative. 

Për të shmangur procedurat e kontrollimit të mallrave 
nga doganat në secilën fazë të udhëtimit të tyre, 
bashkimi doganor harmonizon procedurat për transit 
doganor. Kjo lejon pezullimin e përkohshëm të 
obligimeve, taksave dhe masave të politikës tregtare që 
janë të zbatueshme në import, ashtu që formalitetet për 
zhdoganim të bëhen vetëm në destinacion e jo në pikën 
e hyrjes.

Në mënyrë të ngjashme, Komisioni Evropian ofron 
këshilla për deponimin doganor që i mundëson pronarit 
që t'i mbajë mallrat e importuara, qoftë para se të 
paguajë taksën për import, ose kur i ri-eksporton ato. 
Në disa raste, është e mundur që mallrat të përpunohen 
në produkte nën kontrollin doganor, që janë subjekt i 
një takse më të ulët të importit para se ato të vihen në 
qarkullim të lirë: kursimet kontribuojnë në krijimin ose 
mbajtjen e aktiviteteve të përpunimit në këto objekte.

Komisioni Evropian është vazhdimisht duke punuar në 
përditësimin dhe automatizimin e procedurave, duke 
ndihmuar doganat që të bëjnë një hap kalimi nga 
formularët e letrës në rrjete të integruara plotësisht 
elektronike dhe të sigurojnë një shitore për të gjitha 
gjërat për tregtarët. 

Gjithashtu për të paraqitur kontrolle të duhura të 
sigurisë, për të garantuar mbrojtjen e tregut të 
brendshëm, programi i sigurisë doganore të BE-së 
bashkëpunon ngushtë me partnerë globalë tregtare 
për të siguruar zinxhirët ndërkombëtarë të furnizimit. 
Tregtarët e besueshëm që bëjnë përpjekjet e nevojshme 
për të siguruar pjesën e tyre në zinxhirin e furnizimit 
mund të aplikojnë për certifikim si "operatorë të 
autorizuar ekonomikë" dhe të përfitojnë nga procedurat 
e thjeshta. 

produktet farmaceutike, parfumet, kozmetika, 
plehrat dhe vajrat. Megjithatë, ato mund të jenë 
jashtëzakonisht të rrezikshme kur kriminelët ndryshojnë 
destinimin e tyre të ligjshëm për të prodhuar droga, si 
heroinë, kokainë, ekstazi apo amfetaminë. Tregtia me 
substanca biokimike nuk mund të ndalohet, megjithatë 
ajo monitorohet, si brenda BE-së ashtu edhe brenda 
kornizave ndërkombëtare, ku kontrollet mbështeten me 
anë të dokumentacioneve dhe masave etiketuese, dhe 
licencimit dhe regjistrimit të operatorëve. 

Kalimi i kufijve me alkool dhe duhan 

Me përjashtim të automjeteve të reja dhe të 
shumave shumë të mëdha të të hollave, nuk ka 
kufizime në atë që njerëzit mund të marrin me vete 
kur udhëtojnë midis vendeve të BE-së, përderisa çdo 
produkt i blerë është për përdorim personal dhe nuk 
është për rishitje. Megjithatë, rregulla të veçanta 
zbatohen për alkoolin dhe duhanin. 

Disa vende lejojnë që të bartni më shumë se pragjet 
e përdorimit personal, të themeluara në bazë të 
ligjit të BE-së, dhe ju mund të kontrolloni me 
autoritetet kombëtare atë që ata e lejojnë. Por që të 
jeni të sigurt që nuk duhet të paguani asnjë tatim 
ose gjobë, ju këshillojmë që të mbani më pak se: 

 — 800 cigare - 400 cigare puro - 200 puro 
 — - 1 kilogram duhan - 10 litra spirit 
 — - 20 litra verë e fortifikuar 
 — - 90 litra verë (përfshirë një maksimum prej 60 

litrash verëra me gaz) 
 — - 110 litra birrë. 

Këto rregulla nuk zbatohen për udhëtarët të cilët 
janë nën moshën 17 vjeç, të cilët nuk lejohen të 
bartin alkool apo duhan fare. Nuk ka asnjë shitore 
pa taksa doganore për udhëtarët që shkojnë nga një 
vend i BE-së në tjetrin.
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Ky program ka funksionuar që nga viti 2008. Shtetet 
Anëtare mund të japin statusin për tregtarët duke 
plotësuar kriteret e rrepta në lidhje me përputhshmërinë 
e doganave, mbajtjen e duhur të të dhënave, aftësinë 
paguese financiare dhe, aty ku është e përshtatshme, 
standardet përkatëse të sigurisë. Edhe pse statusi 
nuk lejon automatikisht tregtarët që të përfitojnë nga 
thjeshtësimet e parashikuara me rregullat doganore të 
shteteve të tjera anëtare, atyre mund t'u mundësohet 
përdorimi i thjeshtësimeve nëse ata i plotësojnë 
kërkesat specifike dhe pa ekzaminim të mëtejshëm të 
kritereve që janë kontrolluar një herë, duke shmangur 
kështu punën e dyfishtë.

Kontributi për buxhetin e Bashkimit 
Evropian 

Pavarësisht nga fakti se aktualisht pothuajse tre 
të katërtat e importit drejt BE-së nuk paguhet apo 
paguhen taksa doganore të zvogëluara, dhe se norma 
mesatare është vetëm 1,2%, në vitin 2013 mbi 20 
milionë € janë nxjerrë nga taksat. Shtetet Anëtare 
mbajë 25% për të mbuluar kostot e mbledhjes së 
taksave, por 15.3 miliardë € kanë kaluar në BE, 
afërsisht 11% e buxhetit të përgjithshëm të BE-së, 
duke formuar kështu një pjesë të konsiderueshme të 
burimeve të veta "tradicionale" të BE-së, së bashku me 
taksat e prodhimit bujqësor dhe të sheqerit. 

Meqë këto të ardhura vijnë direkt nga aplikimi i 
politikave të përbashkëta, ato konsiderohen të ardhura 
aq të pastra të BE-së sa "kontributet kombëtare". Kjo 
është e rëndësishme meqë kushdo që paguan taksë 
doganore nuk është gjithmonë banor i Shtetit Anëtar 
që e mbledh atë taksë, duke e bërë kështu të vështirë 
mbledhjen e barabartë në baza kombëtare. 

BE-ja po vazhdon të krijojë marrëveshje dypalëshe të 
tregtisë së lirë me partnerë të mëdhenj, duke i zgjeruar 
ata për të mbuluar një pjesë më të madhe të tregtisë së 
BE-së. Megjithatë, me rritjen e vazhdueshme të tregtisë 
globale, taksat doganore pa dyshim do të vazhdojnë të 
japin një kontribut të rëndësishëm në buxhetin e BE-së.

Bashkimi Evropian është një 
prej tregtarëve më të 
mëdhenj me një pjesë të 
tregut botëror të barabartë 
me SHBA dhe më të madhe 
se Kina.©

 F
ot

ol
ia

 X
XV



11
D O G A N A T

Pikëpamje — sot, nesër e më tutje

Bashkimi Evropian është një prej ekonomive më 
së shumti të orientuara jashtë botës dhe ai ka për 
qëllim të mbetet i tillë. Tregtia me pjesën tjetër të 
botës është dyfishuar në mes të periudhës 1999 dhe 
2010 dhe BE-ja tani është partneri tregtar kryesor 
për 80 vende, katër herë më shumë sa për Shtetet 
e Bashkuara. Si një treg i madh, BE-ja importon më 
shumë produkte bujqësore nga vendet në zhvillim sesa 
Australia, Kanadaja, Japonia, Zelanda e Re dhe Shtetet 
e Bashkuara bashkë. Bashkimi i saj doganor ka nevojë 
për të vazhduar. 

Lansuar në vitin 2003, modernizimi i bashkimit 
doganor drejt një mjedisi pa dokumente është duke 
shkuar mirë dhe disa administrata doganore të BE-së 
renditen rregullisht ndër më të mirat në botë. Më 
shumë se 98% e deklaratave doganore të dorëzuara 
në BE janë elektronike. Përpjekjet e vazhdueshme janë 
të nevojshme për të përmbushur sfidat e ardhshme. 
Doganat po përballen me një rritje globalizimi të 
tregtisë, modele të biznesit dhe logjistikë, si dhe krim e 
terrorizëm. 

Dallimet në histori, gjeografi dhe rrugë tregtare 
nënkuptojnë se disa Shtete Anëtare kanë një pjesë 
disproporcionale të barrës, mirëpo asnjë nuk mund 
të adresojë sfidat e globalizimit në mënyrë efektive 
në izolim. Në vitin 2013, Komisioni paraqiti planet 
për krijimin e një shërbimi më të fuqishëm dhe të 
unifikuar deri në vitin 2020 me përfundimin e procesit 
të modernizimit, duke adresuar boshllëqet dhe duke 
reformuar strukturat e qeverisjes dhe menaxhimit të 
bashkimit doganor. 

Në qendër të këtij evolucioni të mëtejshëm do të 
jetë programi Doganat 2020, i cili është vazhdimësi 
e nismave të ngjashme për periudhën 2007-2013. 
Ai filloi më 2014 për 7 vjet, dhe me një buxhet 
prej më shumë se 500 milionë € do të mbështesë 
bashkëpunimin mes autoriteteve doganore, sot ë 
lehtësojë krijimin e rrjeteve, veprimet e përbashkëta dhe 
do të ofrojë trajnime në mesin e personelit doganor, 
përderisa gjithashtu do të financon sistemet e TI-së 
për të mbështetur zhvillimin e një mjedisi doganor 
pan-evropian plotësisht elektronik me shkëmbime të 
informacioneve në kohë reale. 
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