
REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MTNISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË 
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE

DEGA E DOGANËS FIER

Fier, mc 1^09/2020

Lënda : Kërkesëpër Shpallje Publike të aktit adminislrativ

Drejtnar: PRFFEKTURËS SË QARKUT - HER

Në zbatim të Ligjit Nr.102, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, neni 48/4 i 

Tij “Bashkëpunimi ndërmjet autoriteteve” - “Institucionet puhlike dhe strukturat e Policisë së Shtetit 

ndihmojnë autoritetet doganore sa herë që keto të fundit kërkojnë ndihmën e tyre për zbatimin e 
legjislacionit doganor, në përputhje me funksionet dhe kompetencat e lyre”, në zbatim të Ligjit 

Nr.8116, datë 29.03.1996 “Kodi i Proccdurcs Civilc”, ncni 131 i Tij “Kur nuk ëshlë i mundur njoftimi 

sipas dispozitave të mësipërme, njoflimi bëhel në vendbanimin apo vendqëndrimin e marrësil ose në 
zyrë.n apo vendin ku ushlron veprimlarinë Ireglare, industriale.... ”, nenil 162/2 të Ligjit Nr.44/2015 
“Kodi i Proccduravc Administralive i Republikës së Shqipërisë” - “Njoftimi publik bëhet nëpërmjet 

shpalljes së shkresës në një kënd të posaçëm për njoftimet në selinë e organit dhc në degët ose në zyrat 
e tij vendore, në prefekturën apo në një vend tjetër dhe ku mendohet se mund të merret dijeni nga 

ai/ajo, të cilit i drejtohet”, si dhe në zbatim të Udhëzimit. Nr.15, datë 03.12.2018 të Drejtorisë së 

Përgjithshme të Doganave Tiranë, “Mbi cvidentimin, kontabilizimin dhe rikuperimin e detyrimeve të 

papaguara doganorc dhc tc akcizcs”, pika VI.3/b c Tij, “Kur nuk gjcndct adrcsa apo nuk dihet 
vendndodhja e subjcktit dcbitor, apo ky i fundit nuk gjendet me adresën e kërkuar, njoftimi mund të 

bëhct cdhc pcrincs lajmcriinit publik. Kcto njoftimc do të vihcn në stcndën e krijuar posaçërisht për 

y njoftim pranë çdo Dege Doganore ... si dhe në vcndc publikc si nc Bashki, Njcsi Administrative, në 

gazetën e pushtetit vendor, në intemet dhe me mjete të tjera audiovizive etj. Në këlo raslc pas kaliinit 

të një periudhe 30 ditore, subjekti debitor konsiderohet i njoftuar......”.



Pcr sa më lart, kërkojmë nga ana Juaj “Shpalljen Publike” për një periudhc kohore jo inë pak sc 30 
(Tridhjetë) ditc të dhjctë akteve administrative - vendimet “Pcr rikupcrimin me force të detyrimcve” 

(Vendimet e Sekuestros), si vijon :
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me forcë të borxhit doganor”, i materializuar nga ana jonë për subjektin “SAIDI FRUTIS” sh.p.k, rne 

NIPT L74129401A, rne përfaqësues ligjor z.Shaban Krasniqi, me seli në Lushnjë (Karbunarë, Lagjja 

“Karbunarë e poshtme”, Rruga e Ficrit, magazinë njckatëshe, pasuria nr.657/22).

• Vendimit Nr.l 12, datë 08.04.2019, me Nr.2251 Prot., datë 17/04/2019, me lëndc “Për rikuperimin 
me forcë të borxhit doganor”, i matcrializuar nga ana jonë për subjektin “SAIDl FRUTIS” sh.p.k, me 

NIPT 1.74129401A, me përfaqësues ligjor z.Shaban Krasniqi, me seli në Lushtijë (Karbunarë, Lagjja 
“Karbunarë c poshtme”, Rruga e Fierit, magazinë njëkatcshe, pasuria nr.657/22).

• Vcndimit Nr.lI6, datë 08.04.2019, mc Nr.2254 Prol., datë 17/04/2019, mc lëndc “Për rikuperimin 

me forcë të borxhit. doganor”, i materializuar nga ana jonë pcr subjcktin “VERONESE” sh.p.k me 
NIPT L56809201C, me seii në Lushnjë (Lagjja “Gafurr Muço”, Rruga “Vath Korrcshi”, godinë 2 

katëshe me Nr. pasutie 104/4, zonë kadastrale me Nr.8572, nc katin e parc), me administrator 

znj.Adriana lonela Puscasu.

• Vcndimil Nr.2823 Prot., datë 24/06/2020, ine lëndë “Për rikuperimin mc forcë të borxhit doganor”, i 

materializuar nga ana jonë për subjektin “VF.RONESE” sh.p.k ine NIPT T.56809201C, me seli në 
Luslmjë (Lagjja “Gafurr Muço”, Rruga “Valh Korreshi”, godinë 2 katëshe me Nr. pasurie 104/4, zonë 

kadastrale me Nr.8572, në kalin e parc), me administrator znj.Adriana lonela Puscasu.

• Vendimit Nr.123, datë 08.04.2019, me Nr.2261 Prot., datc 17/04/2019, mc lëndc “Për rikuperimin 

me forcc të borxhit doganor”, i materializuar nga ana jonë për subjektin “CLOTHING INDUSTRY” 

sh.p.k, me NTPT T.74003402M, me përfaqësues ligjor z.Silvio Mazzoccone. mc 
seli në Lushnjë (Lagjja “Kadri Qyslri”, objekt tre katcsh, nr Pasuric 7/114, zona kadastralc 8571, 
vol.14, faqe.235).

• VendimitNr.61, datë 08.03.2019, meNr.1475 Prot., datë 18/03/2019. me lëndë “Pcr rikuperimin me 
forcë të borxhit doganor”, i materializuar nga ana jonë për subjektin “SARA” sh.p.k, me NIPT 

J62903421P, me përfaqësues ligjor z.Aslrit Aliaj, me seli në Fier (Lagjja “Kryengritja c Fierit).



• Vendimit Nr.63, datë 08.03.2019, me Nr.1477 Prot., datë 18/03/2019, me lëndë “Për rikuperimin rne 
forcë të borxhit doganor”, i materializuar nga ana jonë për subjektin “FRESHTEX Albania” sh.p.k me 

NTPT L53819401M, me seii në Lushnjë (Lagjja “Xhcvdet Nepravishta”, Rruga “Iliaz Ahmeli”, 

ndërtesa “Fabrika e qumështit”), me administrator z.Medin Duro.

• Vendimit Nr.70, datë 08.04.2019, mc Nr.2134 Prot., datë 12/04/2019, me lëndë “Për rikuperimin me 
forcë të borxhit doganor”. i materializuar nga ana jonë për subjektin “PROMEK - 2013” sh.p.k me 

NIPT L32913401E, me scli në Fier (Lagjja “1 Maj”, Rruga “Naftëtarëf”, Pallati 9 katësh, përballë 

kishës katolike), me administrator z.Ilir Buzi.

• Vendimit Nr. 128, datë 08.04.2019, me Nr.2265 Prot., datë 17/04/2019, me lëndë “Për rikuperimin 
me forcë të borxhit doganor”, i matcrializuar nga ana jonë për subjektin “T.orcnc Zyber Binjaku” 
person fizik natyror, rne kod ID 140108017D, me adresë banimi në Patos (Ruzhdije, “Binjakëve’, 
nr.020).

• Vcndimit Nr.2767 Prot., datë 22/06/2020, me lëndë “Pcr rikuperimin me lbrcë të borxhit doganor”, i 
matcrializuar nga ana jonë për subjektin “Sokrat Shani” p.f, me NIPT Fermeri T.44827570I, me 
ushtrim të aktiviletit Lushnjë (Krutje c Sipërme).

Baslikëngjitur, gjeni kopje të dhjetë vendimeve të lartpërmendur gjithsej 12 (Dymbëdhjetë) fletë. 

Jemi në pritje të konfirmimit nga ana Juaj pcr dalën e shpalljes së lajmërimit publik të vendimeve të 
lartpërmendur.

Duke Jufalenderuar për bashkëpunimin,



REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA E FINANCAVE 
DRE.JTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE 

DF.GA E DOGANES FIER

Nr.^'^Oprot. Fier, nic./¥■ /'V-2019

VENDIM
Nr.111 datc 08.04.2019

Pcr rikuperimin me forcë të borxhit doganor të subjektit 
debitorit: “Saidi Fruits” me Nipt L74129401A

Dega e Dogancs Ficr, me vendimin e nr. 147 date 13.08.2018 ka vendosur per subjeklin “Saidi 
Fruits” me Nipt 1.74129401 A te shpallet debitor per Shumcn 301,764 lck ne formen e delyriinit 
50,000 lck penalitet dhe kamat vonesat përkatëse të cilal rillogaritën.

Ky vendim, i eshte njoftuar ”Shpallje publikc”, datc 22.01.2019, të cilit megjithësc i ka kaluar 
afati ligjor nuk ka ushtruar ndonje te drejte ankimi administrativ si edhc nuk ka likujduar 
shumën e borxhit doganor lindur sipas vendimit të sipërpërmendur.
Nc kcto kushle në bazë tc vcndimit tc sipërpërmcndur tc Dcgcs së Doganës Fier, me qëllim për 
rikupcrimin me forcë lë borxhil doganor lë përcaktuar nc Vcndimin nr.147 datc 13.08.2018 që 
dcbitori “Saidi Fruits” me Nipt L74129401A,ka ndaj Degës sc Dogancs Ficr, nc zbatim të 
nenit 280 të K.Doganor dhc ncnit 511 e vijues të K.Pr.Civile

VENDOSA QË:

l.Të sekuestrohen vlerat monetare, kreditc, scndct mc vlerë tc cmuar, valutë të huaj të 
depozituara në bankë, qc i përkasin debitorit, personave të tretë apo garantuesve që kanë 
detyrimc ndaj debilorit.
2.Të sekuestrohen mallrat, pasuritë e tundshme dhe të patundshme që i përkasin debitorit, 
personavë të tretë apo garantucsvc qc kanë detyrime ndaj debilorit.
B.Sekuestrinii i mcsipërm të kryhet deri në rnasën që të bëhet e mundur plotësimi i detyrimeve të 
mcsipërme në masën e përcaktuar në vendimin nr.147 date 13.08.2018 si dhe të kamatë
vonesave të lindura në bazë të nenit 280 
borxhit doganor.

pika 1/b të Kodit Doganor dcri në ditën c likuidiinil lë
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REPUBLIKA E SHQIPERISË 

MINISTRIA E FINANCAVE 
DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE 

DEGA E DOGANES FIER

Fier, tnëZ-Z .<<>//.2.019

VENDIM
Nr.112 date 08.04.2019

Për rikuperimin mc forcë të borxhit doganor tc subjektit 
debiloril: “Saidi Fruits” me Nipt L74129401A

Dega e Doganes Fier, mc vcndimin e nr. 148 datc 13.08.2018 ka vcndosur per subjektin “Saidi 
Fruits” me Nipt L74129401A tc shpallet debitor per Shumen 288,698 lek nc formen e detyrimit 
50,000 lek pcnalitct dhc kamat voncsat. përkatëse të cilat rillogaritën.

Ky vendim, i eshte njoftuar „Shpallje publike”, dale 22.01.2019, të cilit megjithëse i ka kaluar 
afati ligjor nuk ka ushtruar ndonje te drejle ankimi administrativ si edhe nuk ka likujduar 
shumcn c borxhit doganor lindur sipas vcndimit të sipërpërmendur.
Në këto kushtc në bazë të vendimit të sipërpërmendur të Degës së Doganës Fier, me qëllim për 
rikuperimin me forcë të borxhit doganor të përcaktuar në Vendimin nr.148 date 13.08.2018 që 
debitori “Saidi Fruits” mc Nipt L74129401 A,ka ndaj Degës së Doganës Fier, në zbatim të 
nenit 280 të K.Doganor dhe nenit 511 e vijues të K.Pr.Civile

VENDOSA QË:

1.1 ë sekuestrohen vlcrat monetare, kreditë, sendet me vlerë të cmuar, valutë lë huaj të 
dcpozituara në bankë, që i përkasin debitorit, personave të tretë apo garantuesve që kanë 
detyrime ndaj debitorit.
2.Të sckucstrohcn inallrat, pasurilë e tundshme dhe të patundshme që i përkasin debilorit, 
personavë të tretë apo garantuesve që kanë detyrimc ndaj dcbitorit.
d.Sekuestrimi i mcsipcnn lë kryhet deri në masën që të bëhet e mundur plotësimi i detyrimeve të 
mcsipërme në masën e përcaktuar në vendimin nr.148 date 13.08.2018 si dhe të kamatë 
vonesave të lindura në bazë të nenit 280 pika 1/b tc Kodit Doganor dcri nc ditën c likuidiinit tc 
borxhit doganor.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE
DREJTORIA E PERGJITHSHMF, E DOGANAVF. 

DEGA E DOGANES EIER

Nr.jl5_L|_prot. Fier, .2019

VENDIM 
Nr.116 date 08.04.2019

Për rikuperimin me forcë të borxhit doganor të subjektil 
debitoril: “Veronese” me Nipt L56809201C

Dega e Dogancs Ficr, nie vendimin e nr. 187 date 08.10.2018 ka vcndosur per subjektin 
“Vcronese” me Nipt L56809201C te shpallet debitor pcr Shumen 50,000 lek ne forrnen e 
penalitetit dhe kamat voncsat pcrkatëse të cilat rillogaritën.

Ky vcndim, i eshte njoftuar "Shpallje publike”, date 22.01.2019, të cilit mcgjithëse i ka kaluar 
afati ligjor nuk ka ushtruar ndonjc tc drcjtc ankimi adminislrativ si edlie nuk ka likujduar 
shumën e borxhit doganor lindur sipas vendimit të sipërpërmcndur.
Në këto kushte në bazë të vendimit të sipërpërmcndur tc Degës së Doganës Ficr, me qëllim për 
rikupcrimin me forcë të borxhit doganor të përcakluar nc Vendimin nr. 187 date'08.10.2018 që 
dcbitori “Veronese” mc Nipt T.5680920lC,ka ndaj Degës së Doganës Fier, në zbatim tc ncnit 
280 të K.Doganor dhc nenit 511 e vijues të K.Pr.Civile

VENDOSA QË:

1. Të sekucstrohen vlerat monctare, kreditë, sendet me vlcrc tc cmuar. valutë të huaj të 
depozituara në bankë, që i përkasin dcbitorit, personave të tretë apo garantucsve që kanë 
detyrime ndaj debitorit.
2. Tc sckuestrohen mallrat, pasuritë e tundshme dhe lë patundshme që i përkasin debitoril, 
pcrsonavë tc trctc apo garantuesve që kanë detyrime ndaj dcbitorit.
3.Sekuestrimi i mësipërm lc kryhct deri në masën që të bëhet e mundur plotësimi i detyrimeve të 
mësipërme në masën e përcaktuar në vendimin nr. 187 datc 08.10.2018 si dhc të kamatë 
voncsavc tc lindura në bazë të nenit 280 pika 1/b të Kodit Doganor dcri në ditën e likuidimil të 1 1 . « *■>borxhit doganor.

KRYETA
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Nr.P^.^3. Prot. Fier, nic 24/06/2020

“Për Rikuperimm me Forcë të Detyrimit Doganor që dehitori, su^jekti “VERON^SE” 
sh.p.k me NiPT L56809201C, me seii në Lushnjë, ka ndaj Degës so Doganës Fier” .

Dcga e Doganës Fier, me aktin administrativ - Vendimin e kontabilizimit të detyrimevc doganorc

Nr.86, me Nr.4541/1 Prot., datë 12/04/2019, ka vendosur kontabilizimin e deiyrimit doganor në 
jçshuinën 997.126 (Ncntëqindcncntëdhjcteshtatëniijë e njcqindenjëzetegjashtë) lekc, si dhc ështc 

penalizuarnë shumën 997.126 (Nëntëqindenëntëdhjeteshtatcmijë e njëqinderijëzetegjashtë), në zbatim 

tc Ligjit nr.102/2014 “Kodi Doganor i Rcpublikës së Shqipcrisë” (i ndryshuar), ndaj subjektit debitor 
“VERONESE” sh.p.k me NIPT L56809201C, mc ushtrim të aktivitctit në Lushnjë (Lagjja “Gafurr
Muço”, Rruga “Vath Koneshi”, godinë 2 katëshc me Nr. pasurie 104/4, zonë kadastralc me Nr.8572, 
në katin e parë), me administrator znj.Adriana loncla Puscasu.

Ky Vendim i është njoftuar subjcktit debilor “VERONESE” sh.p.k me NIPT L56809201C. tne anë të 

Shërbimit Postar me shkrcsën Nr.4541/1 Prot., datë 12/04/2019, si dhe mc anë të lajmërimit publik.

Pcrsoni juridik debitor “VERONESF” sh.p.k me NIPT L56809201C, i njoftuar, nuk ëshlë paraqitur për 

të paguar vullnetarisht detyrimct e përcaktuara në Vendimin Nr. 86, me Nr.4541/1 Prot., datë 
12/04/2019, si dhe nuk ka ushtruar ankini administrativ pranë Drejtoril të Përgjilhshëm lë Doganave në 
Tiranë, në zbatim të nenit 282 të Kodit Doganor.

JxCtV ALUJixtv, ZUaUHi Lv » VllkljD • lx. » •i* . OUj ixlV XNJL “i X/ i 1 D-K., U-itlL iZj U“i/i xlxV *.j V • • • Lx llixd 4J V t •

e masave përkatëse për rikuperimin mc forcë lë detyrimcve doganore, që Debilori - subjekti 

“VERONF.SE” sh.p.k mc NIPT L56809201C, ka ndaj Degës Doganorc Fier, bazuar në ncnin 280 tc 

Kodit Doganor, nenin 511 e vijucs të Kodit të Procedurës Civile si dhe Udhczirain Nr. 15, dalc 



r

03.12.20.18 tc Drejtorisë së Pcrgjithshme tc Doganave Tiranë, “Mbi evidentimin, icontabilizimin dhe 

rikuperimin e detyrimeve të papaguara doganore dhe të akcizës ”,

“VFRONESE” sh.p.k me NIPT T .568092010, pcrsonave të tretë. apo garantuesve, që kanë detyrime ndaj 

debitorit.

» Të sekuestrohen mallrat, pasurilë c tundshme ose tc patundshme, që i pcrkasin debitoril, personit juridik 
•• “VF.RONESE” sh.p.k me NIPT L5680920IC, personave të tretë apo garantuesve që kanc dctyrime ndaj 

debitorit.

0 Sekuestrimi i mësipërm të kryhct deri në masën, që të bëhel i mundur plotësimi i detyrimeve që 

debitori, personit juridik - “VERONESE” sh.p.k mc NIPT L56809201C, i ka Degës së Dogancs Fier, nt 

shumën totale 1.994.252 (Njëmilion e nëntëqindenëntëdhjetekatërmijc e dyqihdepesëdhjctcdy) lekë, si 
dhe karnalë vonesën përkatëse, sipas Vendimit Nr.86, me Nr.4541/1 Prot., datë 12/04/2019, lë Degës së 
Doganës Fier.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA E FINANCAVE 
DRF..ITORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE 

DEGA E DOGANES FTF.R

Nr.^.3 .1 prot. Ficr, rnë/-f. C <7.2019

VENDIM
Nr.123 date 08.04.2019

Për rikupcrimin me forcë tc borxhit doganor tc subjektit 
dcbitorit: “Clothing Induslri” me Nipt L74003402M

Dcga c Doganes Fier, mc vcndimin e nr. 278 date 17.12.2018 ka vendosur per subjektin 
“Clothing Industri” me Nipt L74003402M te shpallet debilor per Shumen 20,000 lck ne formen 
e penalitetit dhc kamat vonesat përkatcsc tc cilat rillogaritën.

Ky vendim, i eshte njofluar "Shpallje publike”, dalc 22.01.2019, të cilit mcgjithëse i ka kaluar 
afati ligjor nuk ka ushtruar ndonje te drejte ankimi administrativ si edhe nuk ka likujduar 
shumcn c borxhit doganor lindur sipas vendimittë sipërpërmcndur.
Në këto kushte në bazc tc vendimit të sipërpërnrmdur tc Degës së Doganës Ficr, me qëllim për 
rikuperimin me forcë lë borxhit doganor të përcaktuar nc Vendimin nr. 278 date 17.12.2018 që 
debitori “Clothing Industri” me Nipt I/74003402M,ka ndaj Dcgcs së Doganës Fier, nc zbatim të 
nenit 280 të K.Doganor dhe nenit 511 e vijues të K.Pr.Civile

VENDOSA QË:

1. Të sekuestrohen vlcrat monctare, kreditë, sendet me vlcrc të cmuar, valutë tc huaj të 
depozituara në bankë, që i përkasin debitorit, personave të tretë apo garantuesve që kanc 
detyrimc ndaj debitorit.
2. Të sekucslrohcn mallrat, pasuritë e tundshmc dhc lë patundshme që i përkasin debitorit, 
personavë të tretë apo garantuesvc që kanë detyritne ndaj debilorit.
3.Sekuestrimi i mësipërm të kryhel deri nc masën që të bëhet e mundur plotcsimi i detyrimeve të 
mcsipërmc nc masën e përcaktuar në vendimir nr. 278 datc 17.12.2018 si dhc të kamatë 
vonesave të lindura nc bazc tc ncnit 280 pika 1/h tc Kodit Qogflfu.
borxhit doganor.

TANORE

dcri në ditën e likuidimit tc
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REPUBLIKA E SHQIPERlSË

MINISTRIA E FINANCAVE
DRF.JTORIA E PERGJJTHSHME E DOGANAVE 

DEGA E DOGANES FIER

Fier, mëZ^.Q^.2019

VENDIM
Nr.61 dafe 08.03.2019

Për rikuperimin me forcë të borxhit doganor të subjektit 
debitorit:“ Sara” shpk, ME NIPT J62903421P

Dega e Doganes Fier, nie vendimin c nr. 151 date 15.08.2018 ka vendosur pcr shoqcrinc “Sara” 
shpk, ME NIPT J62903421P te shpallet debitor per shumen 1,585,444 lek ne forme detyrimi 
doganor,50,000 lek penalitet dhe kamat vonesat përkatëse të cilat rillogaritën.
Ky vcndim, i cshtc njoi'tuar ”Shpallje publike”, dale 22.01.2019, të eilit megjithëse i ka kaluar 
afati ligjor nuk ka ushtruar ndonje te drejte ankimi administrativ si edhc. nuk ka likujduar 
shumën e borxhit doganor lindur sipas vendimit të sipërpërmendur.
Nc kcto kushte në bazë të vendimit të sipërpërmendur të Degës së Doganës Fier, me qëllini për 
rikuperimin me forcc tc borxhit doganor lë përcaktuar në Vendimin 151 date 15.08.2018 që 
debitori “Sara” shpk, ME NJPT J62903421P, ka ndaj Dcgcs së Doganës Fier, në zbalim lë 
nenit 280 të K.Doganor dhe nenit 5] 1 e vijues tc K.Pr.Civilc

VENDOSA QË:

l.lë sekuestrohen vlerat monetare, kreditë, scndet mc vlcrë tc cmuar, valutë lë htiaj të 
depozituara në bankë, qc i pcrkasin debiloril, personave të Iretë apo garantuesve që kanë 
dctyrinic ndaj debitorit.
2.Të sekuestrohen mallrat, pasuritë e tundshme dhc tc patundshmc qc i pcrkasin debitoril, 
personavë të tretë apo garantucsvc që kanë detvrime ndaj debitorit.
j.Sckueslrimi i mësipërm të kryhet deri në masën që të hëhet e mundur plotësimi i dctyrimcvc tc 
mësipërme në masën e përcaktuar nc vcridimin 151 date. 15.08.2018 si dhe të kamatë vonesavc f •• 1 • 1 . •• I . •• ( •• ',000 •« - ’l ..
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doganor.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA E FINANCAVE
DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE 

DEGA E DOGANES FTFR

prot. Fier, më/<f.^2019

VENDIM
Nr.63 date 08.03.2019

Për rikuperimin rne forcë të borxhit doganor të subjekfit 
dcbitoritFreshtex Albania” shpk, ME NIPT L53819401M

Dega c Doganes Ficr, me vcndimin c nr. 199 dafe. 22.10.2(118 ka vendosur pcr shoqerine 
“Freshtex Albania” shpk, ME NIPT L53819401M tc shpallet debitor pcr shumen 5,503,677 
lek ne formc detyrimi doganor,200,000 lek penalitet dhe kamat vonesat përkatëse të cilat 
rillogaritën.
Ky vendim, i eshle njoftuar ”Shpallje publike”, dale 22.01.2019, lë cilil inegjithëse i ka kahiar 
afati ligjor nuk ka ushtruar ndonje te drejte ankimi administrativ si edhe nuk ka likujduar 
shumcn e borxhit doganor lindur sipas vendimit të sipërpërmendur.
Nc këto kushte në bazë tc vendimit të sipcrpcrmciidur të Dcgës së Dogaucs Ficr, me qcllini për 
rikuperimin me forcë të borxhil doganor të përcaktuar në Vendimin 199 dafe 22.10.2018 që 
debitori “Freshfex Albania” shpk, MF, NIPT L53819401M, ka ndaj Dcgës së Doganës F'ier, 
në zbatim të nenit 280 të K.Doganor dhe nenit 511 e vijues të K.Pr.Civile

V E N I) O S A Q Ë:

1 .Të sekuestrohen vlerat monetare, kreditë, sendet mc vlcrë tc cmuar, valutë tc huaj tc 
depozituara në bankë, që i përkasin dcbitorit, pcrsonave të trctë apo garautuesve qc kane 
detyrime ndaj debitorit.
2.Të sekueslrohen mallrat, pasuritë c, tundshme dhe të patundshme që i përkasin debitorit, 
personavë të tretë apo garantuesve që kanc detyrimc ndaj debitorit.
3.Sekucstrimi i mësipërm të kryhet deri në masën që tc bëhet e rnundur plotësirni i detyrimeve të

Ip.. r. . iië iiiascii v pAcoKtivu nc vtnolmiu ijy uarc zz.i0.zU16 si diie lë kamatë vonesave 
lë lindura në bazë të nenit 280 pika 1/b të Kodit Doganor deri në dilën c likuidimi! të borxhi! 
doganor.



REPU8LIKA E SIIQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE
DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOOANAVE 

DEGA E DOGANES FIER

Nr.^5^_p rot. Fier.mcZ? .<9^.2019

VENDIM
NT.70 date 08.04.2019

Për rikupcrimin rnc t'orcc të borxhit doganor të subjcktit 
dcbitorit: “ Prornek20I3” shpk, L32913401E

Dega c Doganes Fier, me vendimin e nr. 289 date 17.12.2018 ka vcndosur per shoqerine “ Proniek 
2013” shpk, L32913401E le shpallet debitor per shunien 29,004 lck ne forme detyrimi doganor, 
dhc kamat voncsat përkatësc tc cilat rillogaritën.
Ky vendim, i eshte njoftuar ”ShpaIljc publike”, date 22.01.2019, të cilit megjithcse i ka kaiuar 
afati ligjor nuk ka ushtruar ndonje te drejte ankimi administrativ si edlic nuk ka likujduar shumcn e 
borxhit doganor lindur sipas vendimit të sipcrpcrmendur.
Në këto kushte në bazë të vendimit të sipërpërmendur të Degës së Doganës Fier, me qëllim për 
rikuperiinin me forcë të borxhil doganor lë pcrcaktuar në Vendimin 289 date 17.12.2018 që 
dcbitori “ Promek 2013” shpk, L32913401E, ka ndaj Degës së Doganës Fier, në zbatim lë nenit 
280 të K.Doganor dhe nenit 511 e vijues lë K.Pr.Civile

VENDOSA QË:

1. Të sekuestrohen vlerat monetaic, kreditë, sendet me vlcrc lë cmuar, valutë të huaj të depozituara 
në baukc, që i përkasin debitorit, personave të trctc apo garantucsve që kanc detyrime ndaj debitorit.
2. Të sekucstrohen mallrat, pasuritë c tundshme dhc tc patundshme që i përkasin debitorit, 
pcrsonavë të trctc apo garantuesve që kanë dctyrime ndaj debitoril.
3.Sekucstrimi i mcsipërm të kryhct deri në mascn që të bëhct e mundur plotësimi i detyrimeve të 
mësipërmc nc masën c pcrcaktuar në vendimin 289 date 17.12.2018 si dhe të kamatë vonesave të 
lindura ne bazë tc nenit 280 pika J/b të Kodit Doganor dcri në ditën e likuidimit të borxhit doganor.

.<r'”
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA E FINANCAVE 
DREJTORIA E PERGJITHSIIME E DOGANAVE 

DEGA E DOGANES EIER

Fier, më/^.6'9 -2019

VENDIM
Nr.128 date 08.04.2019

Pcr rikuperimin mc forcë të borxhit doganor të subjektit 
debitorit : “Lorene Binjaku” me ID I40108017D

Dega e Doganes Fier, me vcndimin e nr. 283 date 17.12.2018 ka vendosur pcr personin fizik 
“Lorenc Binjaku” me ID I40108017D te shpallet debilor pcr Shumen 15,026 lek ne formen e 
detyrimi dhe kamat vonesat përkatëse të cilat rillogaritcn.

Ky vcndim, i eshte njoftuar "Shpallje publike”, date 22.01.2019, tc cilit megjithëse i ka kaluar 
afati ligjor nuk ka ushtruar ndonje te drejte ankimi administrativ si edhe nuk ka likujduar 
shumcn c borxhil doganor lindur sipas vcndimit të sipërpërmendur.
Në këto kushte në bazë të vendimit të sipërpërmendur të Degës së Doganës Fierj mc qëllim për 
rikuperimin mc forcë të borxhit doganor tc përcaktuar në Vendimin nr. 283 date 17.12.2018 që 
debitori “Lorenc Binjaku” me ID I40108017D,ka ndaj Dcgës së Doganës Fier, në zbatim të 
nenit 280 të K.Doganor dhc ncnit 511 c vijucs tc K.Pr.Civilc

V E N D O S A Q Ë:

l.lc sekuestrohen vlerat monetare, kreditë, sendet me vlerë të cmuar, valutë të huaj të 
depozituara në bankë, që i përkasin debitorit, pcrsonavc të trctc apo garantuesve që kanë 
detyrime ndaj dcbitorit.
2.1 ë sekuestrohen mallrat, pasuritë e tundshme dhe të patundshme që i përkasin debitorit, 
personavë të tretë apo garantucsvc që kanc detyrime ndaj debitoril.
3.Sckucstrinii i mësipërm të kryhet deri në masën që të bëhet e mundur plotësimi i detyrimeve të 
mësipërme në masën e përcaktuar në vcndimin nr. 283 date 17.12.2018 si dhe të kamatë 
vonesavc tc lindura në bazë lë nenit 280 pika 1/b të Kodit Doganor deri në ditën e likuidimil lë 
borxhit doganor.
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“Për Rlkup®rimin me F^rçfi të Detyrimit Doganor që debitori, subjekti “Sokret Shani” 
nie NIPT L44827570I, me seli në Lushnje, ka ndaj Degës së Doganës Her” .

Dega e Doganës Fier, me aktin administrativ - Vendimin e kontabilizimit tc detyrimeve doganorc

Nr.56, me Nr.2108/1 Prot., dalë 11/04/2019, ka vendosur kontabilizirnin c detyrimit doganor nc 

shurnën 71.587 (Shtatëdhjetenjëmijë c gjashtëqind c tetëdhjcteshtatë) lekë, bazuar në ncniu 34 e vijucs 
të Ligjit nr.8449, datë 27-01-1999 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), V.K.M 

nr.205, dalë 13.04.1999 “Për dispozitat zbatuese të Kodit Doganor” (I ndryshuar), ndaj subjeklit debitor 

“Sokrat Shani” p.f’mc NIPT 1.448275701, me seli në Fier (Lushnjc, Krutjc e Sipcrme).

Ky Vendim i është njofluar subjcktit debitor “Sokrat Shani” p.f me NIPT 1448275701, me anë të 

Shërbimit Postar mc shkresën Nr.2108/1 Prot.. datë 11/04/2019 mc lëndë “NjofLim Vendimi”, si dhe 
me anë të lajmërimit publik.

Pcrsoni juridik dcbitor “Sokrat Shani” p.f me NIPT T448275701, i njoftuar, nuk cshtë paraqitur për të 
paguar vullnetarisht detyrimet e përcaktuara në Vcndimin Nr. 56, rne Nr.2108/1 Prot., datc 11/04/2019. 

si dhe nuk ka ushtruar ankim administrativ pranë Drejtoril të Përgjithshëm të Doganave në Tiranë, në 
zbatim të ncnit 282 të Kodit Doganor.

Në këto kushte, në zbatim të Vendimit Nr.56. me Nr.2108/1 Prot., datë 11/04/2019, rne qëliim marrjen 
C .llltithu. » C ptzl IjLlVUpUj llllilA 11AV 1U1 vA LV UVtJ 1 t Utv . w ...

Shani” p.f mc NIPT 1,448275701, ka ndaj Degcs Doganore Ficr, bazuar në ncnin 280 të Kodit Dogario., 
nenin 511 e vijues tc Kodit të Procedurës Civile si dhc L'dhczimin Nr.l 5, datë 03.12.2018 tc Drejtorisë 

së Pcrgjithshme të Doganavc Tiranë, “Mhi evidentimin, konlahilizimin dhe rikuperimin e detyrimeve të 

papaguara doganore dhe të akcizës ",



V E N I> O S A :

» Tc sekuestrohen vlerat monetare, kreditë, sendet mc vJerë të. çmuar, dokumenta me anc të të cilave 

bëhet pagesa, valutc c huaj e depozituar në bankë, që i përkasin debitorit, personit juridik - “Sokiat 

Shani” p.f rne NIPT L44827570I, personave të tretë, apo garantuesvc, që kanë detyrime ndaj debitorit.

° Të sekuestrohen mallral, pasuritc e tundshme ose tc patundshme, që i përkasin debitorit, personil juridik 
- “Sokrat Shani” p.f me NIPT L448275701, personave të trctc apo gaiantuesve që kanë detyrime ndaj 

debitorit.

» Sekuestrimi i mësipërtn të kryhet dcri në mascn, që të bëhet i inundur plotësimi i detyrimeve që 
debitori, personit juridik - “Sokrat Shani” p.f mc NIPT L44827570I, i ka Dcgës së Doganës Fier, në 

shurncn 74.383 (Shtatëdhjetekatënnijë e treqind e tctëdhjetetre) lekë detyrim doganor i papaguar, si dhe 

kamatc voncscn e llogaritur deri nië datc 31-12-2019 nc shumën 3.784 (Tremijë e 
shtatëqindetetëdhjetekatër) iekë. Shuraa totale e delyrimeve lë papaguara sipas Vendiniit Nr. 56, me 

Nr.2108/1 Prol., datë 11/04/2019, të Degës së Doganës Fier cshtë 75.471 J'Shtatëdliietepesëmijë e 
katërq indeshta lcd hj etenj ë) I e kë


