
MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE

DEGA E DOGANËS FIER

Nr.o2^(Sli...Prot. Fier, më 09/06/2021

Lënda: Kërkesë për Shpallje Publike të aktit administrativ

Drejtuar : PREFEKTURËS SË QARKUT - FIER '

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 publike dhe strukturat e Policisë së Shtetit 

ndihmojnë autoritetet doganore sa herë që këto të fundit kërkojnë ndihmën e tyre për zbatimin e 

legjislacionit doganor, në përputhje me funksionet dhe kompetencat e tyre”, në zbatim të Ligjit 

Nr.8116, datë 29.03.1996 “Kodi i Procedurës Civile”, neni 131 i Tij “Kur nuk është i mundur njoftimi 

sipas dispozitave të mësipërme, njoftimi bëhet në vendbanimin apo vendqëndrimin e marrësit ose në 

zyrën apo vendin ku ushtron veprimtarinë tregtare, industriale....", nenit 162/2 të Ligjit Nr.44/2015 

“Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë” - “Njoftimi publik bëhet nëpërmjet 

shpalljes së shkresës në një kënd të posaçëm për njoftimet në selinë e organit dhe 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 evidentimin, kontabilizimin dhe rikuperimin e detyrimeve të 

papaguara doganore dhe të akcizës”, pika VI.3/b e Tij, ''Kur nuk gjendet adresa apo nuk dihet 

vendndodhja e subjektit debitor, apo ky i fundit nuk gjendet me adresën e kërkuar, njoftimi mund të 

bëhet edhe përmes lajmërimit publik. Këto njoftime do të vihen në stendën e krijuar posaçërisht për 

njoftim pranë çdo Dege Doganore ... si dhe në vende publike si në Bashki, Njësi Administrtaive, në 

gazetën e pushtetit vendor, në internet dhe me mjete të tjera audiovizive etj. Në këto raste pas kalimit 

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



Për sa më lart, kërkojmë nga ana Juaj “Shpalljen Publike” për një periudhë kohore jo më pak se 30 

(Tridhjetë) ditë të katër akteve administrativ si vijon :

• Vendimit të Sekuestros Nr.581/2 Prot., datë 11/05/2021, i materializuar nga ana jonë për subjektin 

“PRODHIM FIER“ sh.p.k me NIPT L92705402S, me seli në Fier (Lagjja “Konferenca e Pezës”, 

Pallatet Mërtiri Tragjas, zona kadastrale 8532, numër pasurie 5/562), me administrator z.Genci Xhafa.

• Vendimit të Sekuestros Nr.582/2 Prot., datë 11/05/2021, i materializuar nga ana jonë për subjektin 

“PRODHIM FIER“ sh.p.k me NIPT L92705402S, me seli në Fier (Lagjja “Konferenca e Pezës”, 

Pallatet Mërtiri Tragjas, zona kadastrale 8532, numër pasurie 5/562), me administrator z.Genci Xhafa.

• Vendimit të Sekuestros Nr.2014 Prot., datë 11/05/2021, i materializuar nga ana jonë për subjektin 

“DINE GROUP” sh.p.k, me NIPT L73307405R, me seli në Fier (Lagjja “16 Prilli”, Rruga “Leon Rei”, 

ndërtesa nr.1524, katri 1, 2, 3, 4), me përfaqësues ligjor znj.Dojana Kasaj.

• Vendimit të kontabilizimit të detyrimeve doganore Nr.76, me Nr.1578 Prot., datë 09/04/2021, i 

materializuar nga ana jonë për subjektin “Gerti Zhuzhuni” me NUIS L22802402A, me ushtrim të 

aktivitetit në Fierë (Banesë private pranë liqenit, ish komuna Kurjan).

Bashkëngjitur, gjeni kopje të katër vendimeve të lartpërmendur. Jemi në pritje të konfirmimit nga ana 

Juaj për datën e shpalljes së lajmërimit publik të vendimit të lartpërmendur.

Duke Ju falenderuar për bashkëpunimin,
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Nr.581/2 Prot.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE

DEGA E DOGANËS FIER

Fier, më 11/05/2021

Vendim

“Për Rikuperimin me Forcë të Detyrimeve Doganore që debitori, subjekti “PRODHIM
FIER” sh.p.k me NIPT L92705402S, me seli në Fier, ka ndaj Degës së Doganës Fier” .

Dega e Doganës Fier, me aktin administrativ - Vendimin e kontabilizimit të detyrimeve doganore 

Nr.28, me Nr.581/1 Prot., datë 08/02/2021, ka vendosur kontabilizimin e detyrimit doganor në shumën 

8,356 (Tetëmijë e treqindepesëdhjetegjashtë) lekë si dhe penalitetit doganor në shumën 8,356 

(Tetëmijë e treqindepesëdhjetegjashtë) lekë, bazuar në Ligjin nr.102/2014 ‘‘Kodi Doganor i Republikës 

së Shqipërisë” (i ndryshuar), ndaj subjektit debitor “PRODHIM FIER“ sh.p.k me NIPT L92705402S, 

me seli në Fier (Lagjja “Konferenca e'Pezës”, Pallatet Mërtiri Tragjas, zona kadastrale 8532, numër 

pasurie 5/562), me administrator z.Genci Xhafa.

Ky Vendim i është njoftuar subjektit debitor “PRODHIM FIER“ sh.p.k me NIPT L92705402S, me anë 

të Shërbimit Postar, si dhe njoftimit publik.

Personi juridik debitor “PRODHIM FIER“ sh.p.k me NIPT L92705402S, i njoftuar, megjithëse ka 

kaluar afati ligjor, nuk është paraqitur për të paguar vullnetarisht detyrimet e përcaktuara në Vendimin 

Nr. 28, me Nr.581/1 Prot., datë 08/02/2021, si dhe nuk ka ushtruar ankim administrativ pranë Drejtorit 

të Përgjithshëm të Doganave në Tiranë, në zbatim të nenit 282 të Kodit Doganor.

Në këto kushte, në zbatim të Vendimit Nr. 28, me Nr.581/1 Prot., datë 08/02/2021, me qëllim marrjen e 

masave përkatëse për rikuperimin me forcë të detyrimeve doganore, që Debitori - subjekti “PRODHIM 

FIER“ sh.p.k me NIPT L92705402S, ka ndaj Degës Doganore Fier, bazuar në nenin 280 të Kodit 

Doganor, nenin 511 e vijues të Kodit të Procedurës Civile si dhe Udhëzimin Nr.15, datë 03.12.2018 të 

Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave Tiranë, “Mbi evidentimin, kontabilizimin dhe rikuperimin e 

detyrimeve të papaguara doganore dhe të akcizës ”,



V E N D O S A :

• Të sekuestrohen vlerat monetare, kreditë, sendet me vlerë të çmuar, dokumenta me anë të të cilave 

bëhet pagesa, valutë e huaj e depozituar në bankë, që i përkasin debitorit, personit juridik - “PRODHIM 

FIER“ sh.p.k me NIPT L92705402S, personave të tretë, apo garantuesve, që kanë detyrime ndaj 

debitorit.

• Të sekuestrohen mallrat, pasuritë e tundshme ose të patundshme, që i përkasin debitorit, personit juridik 

- “PRODHIM FIER“ sh.p.k me NIPT L92705402S, personave të tretë apo garantuesve që kanë detyrime 

ndaj debitorit.

• Sekuestrimi i mësipërm të kryhet deri në masën, që të bëhet i mundur plotësimi i detyrimeve që 

debitori, personit juridik - “PRODHIM FIER“ sh.p.k me NIPT L92705402S, i ka Degës së Doganës Fier, 

në shumën totale 16,712 (Gjashtëmbëdhjetëmijë e shtatëqindedymbëdhjetë) lekë detyrime doganore, 

sipas Vendimit Nr. 28, me Nr.581/1 Prot., datë 08/02/2021, të Degës së Doganës Fier.
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Nr.582/2 Prot.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE

DEGA E DOGANËS FIER

Fier, më 11/05/2021

Vendim

“Për Rikuperimin me Forcë të Detyrimeve Doganore që debitori, subjekti “PRODHIM
FIER” sh.p.k me NIPT L92705402S, me seli në Fier, ka ndaj Degës së Doganës Fier” .

Dega e Doganës Fier, me aktin administrativ - Vendimin e kontabilizimit të detyrimeve doganore 

Nr.29, me Nr.582/1 Prot., datë 08/02/2021, ka vendosur kontabilizimin e penalitetit doganor në shumën 

20,000 (Njëzetëmijë) lekë, bazuar në Ligjin nr.102/2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë” (i 

ndryshuar), ndaj subjektit debitor “PRODHIM FIER“ sh.p.k me NIPT L92705402S, me seli në Fier 

(Lagjja “Konferenca e Pezës”, Pallatet Mërtiri Tragjas, zona kadastrale 8532, numër pasurie 5/562), me 

administrator z.Genci Xhafa.

Ky Vendim i është njoftuar subjektit debitor “PRODHIM FIER“ sh.p.k me NIPT L92705402S, me anë 

të Shërbimit Postar, si dhe njoftimitpublik.

Personi juridik debitor “PRODHIM FIER“ sh.p.k me NIPT L92705402S, i njoftuar, megjithëse ka 

kaluar afati ligjor, nuk është paraqitur për të paguar vullnetarisht detyrimet e përcaktuara në Vendimin 

Nr. 29, me Nr.582/1 Prot., datë 08/02/2021, si dhe nuk ka ushtruar ankim administrativ pranë Drejtorit 

të Përgjithshëm të Doganave në Tiranë, në zbatim të nenit 282 të Kodit Doganor.

Në këto kushte, në zbatim të Vendimit Nr. 29, me Nr.582/1 Prot., datë 08/02/2021, me qëllim marrjen e 

masave përkatëse për rikuperimin me forcë të detyrimeve doganore, që Debitori - subjekti “PRODHIM 

FIER“ sh.p.k me NIPT L92705402S, ka ndaj Degës Doganore Fier, bazuar në nenin 280 të Kodit 

Doganor, nenin 511 e vijues të Kodit të Procedurës Civile si dhe Udhëzimin Nr.15, datë 03.12.2018 të 

Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave Tiranë, “Mbi evidentimin, kontabilizimin dhe rikuperimin e 

detyrimeve të papaguara doganore dhe të akcizës ”,



VENDOSA:

• Të sekuestrohen vlerat monetare, kreditë, sendet me vlerë të çmuar, dokumenta me anë të të cilave 

bëhet pagesa, valutë e huaj e depozituar në bankë, që i përkasin debitorit, personit juridik - “PRODHIM 

FIER“ sh.p.k me NIPT L92705402S, personave të tretë, apo garantuesve, që kanë detyrime ndaj 

debitorit.

• Të sekuestrohen mallrat, pasuritë e tundshme ose të patundshme, që i përkasin debitorit, personit juridik 

- “PRODHIM FIER“ sh.p.k me NIPT L92705402S, personave të tretë apo garantuesve që kanë detyrime 

ndaj debitorit.

• Sekuestrimi i mësipërm të kryhet deri në masën, që të bëhet i mundur plotësimi i detyrimeve që 

debitori, personit juridik - “PRODHIM FIER“ sh.p.k me NIPT L92705402S, i ka Degës së Doganës Fier, 

në shumën totale 20,000 (Njëzetëmijë) lekë penalitet doganor, sipas Vendimit Nr. 29, me Nr.582/1 Prot., 

datë 08/02/2021, të Degës së Doganës Fier.
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE

DEGA E DOGANËS FIER
Nr. .<$?/$...... Prot. Fier, më 11/05/2021

Vendim

“Për Rikuperimin me Forcë të Detyrimeve Doganore që debitori, subjekti “DINE GROUP”
sh.p.k me NIPT L73307405R, me seli në Fier, ka ndaj Degës së Doganës Fier” .

Dega e Doganës Fier, me aktin administrativ - Vendimin e kontabilizimit të detyrimeve doganore 

Nr.42, me Nr.351/4 Prot., datë 17/02/2021, ka vendosur kontabilizimin e detyrimit doganor në shumën 

1,816,705 (Njëmilion e tetëqindegjashtëmbëdhjetëmijë e shtatëqindepesë); gjobën në shumën 20,000 

(Njëzetëmijë) lekë, si dhe kamatë vonesën e lindur në shumën 42,292 (Dyzetedymijë e 

dyqindenëntëdhjetdy) lekë, bazuar në Ligjin nr.102/2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë” (i 

ndryshuar), ndaj subjektit debitor “DINE GROUP” sh.p.k, me NIPT L73307405R, me seli në Fier 

(Lagjja “16 Prilli”, Rruga “Leon Rei”, ndërtesa nr.1524, katri 1, 2, 3, 4), me përfaqësues ligjor 

znj.Dojana Kasaj, me status në QKB “aktiv”.

Ky Vendim i është njoftuar subjektit debitor “DINE GROUP” sh.p.k, me NIPT L73307405R, me anë të 

Shërbimit Postar, komunikimit elektronik, si dhe me shpallje publike.

Personi juridik debitor “DINE GROUP” sh.p.k, me NIPT L73307405R, i njoftuar, megjithëse ka kaluar 

afati ligjor, nuk është paraqitur për të paguar vullnetarisht detyrimet e përcaktuara në Vendimin Nr. 42, 

me Nr.351/4 Prot., datë 17/02/2021, si dhe nuk ka ushtruar ankim administrativ pranë Drejtorit të 

Përgjithshëm të Doganave në Tiranë, në zbatim të nenit 282 të Kodit Doganor.

Në këto kushte, në zbatim të Vendimit Nr. 42, me Nr.351/4 Prot., datë 17/02/2021, me qëllim marrjen e 

masave përkatëse për rikuperimin me forcë të detyrimeve doganore, që Debitori - subjekti “DINE 

GROUP” sh.p.k, me NIPT L73307405R, ka ndaj Degës Doganore Fier, bazuar në nenin 280 të Kodit 

Doganor, nenin 511 e vijues të Kodit të Procedurës Civile si dhe Udhëzimin Nr.15, datë 03.12.2018 të 



Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave Tiranë, “Mbi evidentimin, kontabilizimin dhe rikuperimin e 

detyrimeve të papaguara doganore dhe të akcizës ”,

VENDOSA:

• Të sekuestrohen vlerat monetare, kreditë, sendet me vlerë të çmuar, dokumenta me anë të të cilave 

bëhet pagesa, valutë e huaj e depozituar në bankë, që i përkasin debitorit, personit juridik - "DINE 

GROUP” sh.p.k, me NIPT L73307405R, personave të tretë, apo garantuesve, që kanë detyrime ndaj 

debitorit.

• Të sekuestrohen mallrat, pasuritë e tundshme ose të patundshme, që i përkasin debitorit, personit juridik 

- “DINE GROUP” sh.p.k, me NIPT L73307405R, personave të tretë apo garantuesve që kanë detyrime 

ndaj debitorit.

• Sekuestrimi i mësipërm të kryhet deri në masën, që të bëhet i mundur plotësimi i detyrimeve që 

debitori, personit juridik - “DINE GROUP” sh.p.k, me NIPT L73307405R, i ka Degës së Doganës Fier, 

në shumën totale 1.878.997 (Njëmilion e tetëqindeshtatëdhjetetetëmijë e nëntëqindenëntëdhjeteshtatë) 

lekë, sipas Vendimit Nr. 42, me Nr.351/4 Prot., datë 17/02/2021, të Degës së Doganës Fier.
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE

DEGA E DOGANËS FIER

Nr. 1578 Prot. Fier, më 09/04/2021

V E N D IM Nr.76

Sot, më datë 09/04/2021, unë Kryetari i Degës së Doganës Fier, pasi mora në shqyrtim proces 

verbalin e konstatimit me Nr.serial 0012004, datë 29/01/2021, i administruar në sekretarinë e Degës së 

Doganës Fier me nr.5717/2 Prot., datë 29/01/2021, si dhe aktet e tjera shkresore të mbajtura nga ana e 

Sektorit të Mbikqyrjes Doganore pranë Degës së Doganës Fier, të mbajtura ndaj subjektit “Gerti 

Zhuzhuni” me NUIS L22802402A, me ushtrim të aktivitetit në Fierë (Banesë private pranë liqenit, ish 

komuna Kurjan), me status në QKB “aktiv”, si dhe pasi shqyrtovatë gjithë praktikën administrative,

KONSTATOVA SE:

Nga ana e Departamentit Teknik të Akcizës dhe Procedurave Doganore pranë Drejtorisë së 

Përgjithshme të Doganave, bazuar mbi kërkimin e Degës së Doganës Fier, i'u është dërguar shkresa 

(vendimi) Nr.20276/3 Prot., datë 24/12/2020, me lëndë “Revokim Autorizimi”, i administruar në 

sekretarinë tonë me nr.5717 Prot., datë 28/12/2020, sipas të cilit jeni informuar se në zbatim të nenit 

20 pika 5, të Ligjit Nr.61/2012, datë 24.05.2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë” (i 

ndryshuar), nenit 60 të V.K.M-së Nr.612, datë 05.09.2012 “Për Dispozitat Zbatuese të ligjit për 

akcizat”, ndaj subjektit Tuaj është marrë vendimi për revokimin e autorizimit Nr. 15669/1 Prot., datë 

09.01.2013, me kod të magazinës fiskale AL03421200299. Gjithashtu, me anë të këtij vendimi, i'u 

është kërkuar marrja e masave të duhura për dhënien e destinacionit të produkteve të akcizës në 

pezullim sipas pikës nr.l të nenit 61 të të V.K.M-së Nr.612, datë 05.09.2012 “Për Dispozitat Zbatuese 

të ligjit për akcizat” (i ndryshuar). Ndërsa Degës së Doganës Fier, i është kërkuar marrja e masave për 

mbikqyrjen e mbylljes së regjimit, në zbatim të nenit 61 të të V.K.M-së Nr.612, datë 05.09.2012 “Për 

Dispozitat Zbatuese të ligjit për akcizat” (i ndryshuar).

Ky vendim, i'u është njoftuar edhe nga Dega e Doganës Fier, me shkresën Nr.5717/1 Prot., datë 

11/01/2021, me lëndë “Shkresë përcjellëse”, me të cilën i'u kemi ribërë me dije mbi detyrimin Tuaj
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ligjor për mbylljen e regjimit dhe dhënien e destinacionit për produktin gjendje sipas kushteve dhe 

kërkesave të parashikuara në legjislacionin e akcizës.

Në zbatim të vendimit të revokimit të autorizimit, si dhe në zbatim të Ligjit Nr.61/2012, datë 

24.05.2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë” (i ndryshuar), V.K.M-së Nr.612, datë 

05.09.2012 “Për Dispozitat Zbatuese të ligjit për akcizat”, Dega e Doganës Fier procedoi e mbajtjen e 

proces verbalit të konstatimit me Nr.serial 0012004, datë 29/01/2021, i administruar në sekretarinë e 

Degës së Doganës Fier me nr.5717/2 Prot., datë 29/01/2021, sipas të cilit, për mallin (Verë, me kod 

tarifor 22051010 në sasinë 23,600 litra; Raki me kod tarifor 22082029 në sasinë 200 litra), kanë 

llogaritur detyrimin e lindur të akcizës në shumën 724.000 (Shtatëqindenjëzetekatërmijë) lekë. Proces 

verbali i konstatimit me Nr.serial 0012004, datë 29/01/2021, i'u është njoftuar nga Dega e Doganës 

Fier me shkresën Nr.5717/3 Prot., datë 18/02/2021, me lëndë “Njoftim i proces verbalit”.

Për sa më lart, mbështetur në Ligjin Nr.61/2012, datë 24.05.2012 “Për Akcizat në Republikën e 

Shqipërisë” (i ndryshuar), V.K.M-së Nr.612, datë 05.09.2012 “Për Dispozitat Zbatuese të ligjit për akcizat”,

VENDOSA:

• Subjekti “Gerti Zhuzhuni” me NUIS L22802402A, të paguajë detyrimin e akcizës në shumën 724.000 

(Shtatëqindenjëzetekatërmijë) lekë, bazuar në nenin 4, pika 3/d e Ligjit Nr.61/2012.

• Subjekti “Gerti Zhuzhuni” me NUIS L22802402A, është i detyruar të procedojë me rregullimin e 

situatës sipas detyrave të lëna me Vendimin Nr.20276/3 Prot., datë 24/12/2020, të D.P.D.

• Për të proceduar më tej në zbatim të procedurave përkatëse të normuara nga aktet ligjore dhe nënligjore 

në fuqi, ngarkohen Sektori i Mbikqyijes Doganore, Zyra e Financës dhe Zyra e Borxhit Doganor.

• Kundër këtij vendimi, subjekti “Gerti Zhuzhuni” me NUIS L22802402A, i lejohet të ushtrojë ankim të arsyetuar 

brenda afatit kohor 30 (tridhjetë) ditor nga marrja dijeni e këtij vendimi, pranë Drejtorit të Përgjithshëm të 

Doganave - Tiranë, duke plotësuar paraprakisht kushtëzimet ligjore të nenit 105 të Ligjit Nr.61/2012, datë 

24.05.2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë” (i ndryshuar).
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