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(6) Për mjetet e siguruara për punesimin e nepunesve 
shteterore, Ministria e Financave, gjegjesisht kryetari i ko-
munes, do të jape njoftim me shkrim pas mendimit para-
prak të dhene nga Agjencia për nepunes shteterore të akte-
ve për sistematizim”. 

 
Neni 39 

Në nenin 52 paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
“Ministria e Financave më së voni deri në 31 maj ia do-

rezon Qeverise së Republikes së Maqedonise llogarine per-
fundimtare të Buxhetit të Republikes së Maqedonise. Me 
llogarine perfundimtare dorezohet edhe raporti i revizorit 
shteteror të autorizuar për revizionin e kryer të buxhetit 
themelor, së bashku me komentet e Ministrise së Financa-
ve, si dhe llogarite perfundimtare të buxhetit të komuna-
ve.”  

 
Neni 40 

Në titullin e kreut VIII fjala “NDESHKUESE” zeven-
desohet me fjalen: “PËR KUNDERVAJTJE”. 

 
Neni 41 

Në nenin 56, paragrafi (1) fjalia hyrese ndryshon si vi-
jon: “Gjobe në shume prej 330 deri në 820 euro me kun-
dervlere në denare do t’i shqiptohet për kundervajtje perso-
nit pergjegjes gjegjesisht udheheqesit të shfrytezuesit bux-
hetor nese:”. 

Në piken 4 fjalet në kllapa ”neni 41, paragrafet (1) dhe 
(2)” zevendesohen me fjalet: ”neni 37-b, paragrafet (3) dhe 
(5)”. 

Në piken 5 fjalet në kllapa: ”neni 41, paragrafi (5)” ze-
vendesohen me fjalet: ”neni 37-b, paragrafi (4)”. 

Në piken 7, fjalet në kllapa: ”neni 46” zevendesohen 
me fjalet: ”neni 7, paragrafi (2) dhe neni 37-v, paragrafi 
(2)” 

Pas pikes 8 shtohet pika e re 9 si vijon: 
“9) nuk e zbaton buxhetin e shfrytezuesit buxhetor në 

pajtim me ligjin (neni 37, paragrafet (1) dhe (2)).” 
 

Neni 42 
Neni 57 ndryshohet si vijon: 
“Gjobe në shume prej 4 100 deri në 4 800 euro me kun-

dervlere në denare do t’i kumtohet për kundervajtje perso-
nit juridik gjegjesisht bartesit të qarkullimit të pagesave, 
nese hap llogari ose pranon deponimin e mjeteve të shfry-
tezuesit buxhetor ose të shfrytezuesit individ.” 

 
Neni 43 

Pas nenit 57 shtohet neni i ri 57-a si vijon: 
 

“Neni 57-a 
(1) Për kundervajtjet e percaktuara në nenet 56 dhe 57 

të ketij ligji para parashtrimit të kerkeses për procedure për 
kundervajtje zbatohet procedure për sheshim, në pajtim me 
Ligjin për kundervajtje. 

(2) Për kundervajtjet e percaktuara në nenet 56 dhe 57 
të ketij ligji, proceduren për kundervajtje e udheheq Gjyqi 
themelor kompetent.” 

 
Neni 44 

Autorizohet Komisioni juridiko-ligjdhenes i Kuvendit 
të Republikes së Maqedonise të verifikoje tekst të spastruar 
të Ligjit për buxhetet. 

 
Neni 45 

Dispozitat nga nenet 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17 dhe 20 
të ketij ligji do të zbatohen nga 1 janari 2008. 

                               
Neni 46 

Ky ligj hyn në fuqi diten e tete nga dita e shpalljes në 
“Gazeten zyrtare të Republikes së Maqedonise”. 

51. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ 

ЗАКОН 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Царинскиот закон, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 4 јануари 2008 година. 
 
  Бр. 07-87/1                           Претседател 

4 јануари 2008 година            на Република Македонија, 
           Скопје                    Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  
НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 

 
Член  1 

Во Царинскиот закон ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" број 39/2005), во членот 4 по точката 
29 се додава нова точка 30, која гласи: 

"30. "Лице за кое постои поголем ризик" е лице: 
а) на кое му е утврден царински долг, данок на до-

дадена вредност или акцизи во последните дванаесет 
месецa во вкупен износ поголем од 10.000 евра во де-
нарска противвредност, поради: 

- пуштање на стока во слободен промет или става-
ње на стока во постапка на привремен увоз со делумно 
ослободување од увозни давачки како резултат на до-
ставување на неточни податоци или недоставување на 
потребните податоци во смисла на членот 216 од овој 
закон или 

- настанување на царински долг во смисла на чле-
новите 217, 218 или 219 од овој закон; 

б) кое сторило царински прекршоци согласно со 
овој закон поради што со правосилни и извршни одлу-
ки му се изречени глоби во вкупен износ поголем од 
10.000 евра во денарска противвредност во последните 
дванаесет  месецa; 

в) кое сторило кривично дело од областа на царин-
ското работење за кое е донесена правосилна и изврш-
на пресуда за стореното дело во последните дванаесет   
месецa; 

г) на кое повеќекратно дополнително му се пресме-
тани обврски на име царински долг, ДДВ и акцизи или 
му се поднесени пријави за царински прекршоци во 
вкупен број царински декларации кој надминува 2% од 
вкупно поднесените декларации во последните дванае-
сет  месецa; 

д) за кое од надлежен орган е потврдено дека во 
последните дванаесет  месецa е даночен должник врз 
основа на затајување или неплаќање на даноци или јав-
ни давачки од кој било вид (ДДВ, акциза, персонален 
данок од доход, данок на добивка, данок на имот и да-
нок на промет со недвижности и права и други даноци 
пропишани со закон), во вкупен износ кој надминува 
10.000 евра во денарска противвредност; 

ѓ) за кое од надлежен орган е потврдено дека стори-
ло прекршок поврзан со затајување или неплаќање на 
даноци или јавни давачки од кој било вид (ДДВ, акци-



10 јануари 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 4 - Стр. 37 

за, персонален данок од доход, данок на добивка, данок 
на имот и данок на промет со недвижности и права и 
други даноци пропишани со закон), поради што со пра-
восилна и извршна одлука му е изречена глоба во вку-
пен износ кој надминува 10.000 евра во денарска про-
тиввредност во последните дванаесет  месецa; 

е) за кое од надлежен орган е потврдено дека стори-
ло кривично дело поврзано со затајување или неплаќа-
ње на даноци или јавни давачки од кој било вид (ДДВ, 
акциза, персонален данок од доход, данок на добивка, 
данок на имот и данок на промет со недвижности и 
права и други даноци пропишани со закон) за кое е до-
несена правосилна и извршна пресуда во последните 
дванаесет  месецa; 

ж) за кое од надлежен орган е потврдено дека не ги 
платило придонесите за пензиско и инвалидско осигу-
рување, здравствено осигурување и осигурување во 
случај на невработеност, повеќе од четири месеца во 
последните дванаесет  месецa или 

ѕ) за кое постојат докази дека неговиот сопственик, 
односно сопствениците, односно членовите на работо-
водниот орган или органите на управување, како и ли-
цата кои се членови на исто семејство со претходно на-
ведените лица (родители и деца и други роднини, ако 
живеат во исто домаќинство), биле сопственици на 
правно лице, односно членови на работоводен орган 
или членови на органи на управување на правно лице 
над кое е поведена стечајна, односно ликвидациона по-
стапка, односно биле сопственици на правно лице, од-
носно членови на работоводен орган или членови на 
органи на управување на правно лице во смисла на 
потточките од а) до ж) на оваа точка, освен доколку 
недвосмислено се утврди дека истиот не придонел за 
настанување на стечај или ликвидација или својата 
функција во правното лице ја вршел непосредно пред 
или по настанувањето на причините кои довеле до сте-
чајна или ликвидациона постапка или ситуациите од 
потточките од а) до ж) на оваа точка." 

 
Член  2 

Во членот 6 ставот (8) се менува и гласи: 
"Централната управа на Царинската управа ја одзе-

ма царинската лиценца за вршење на застапување до-
колку поради незаконито, неправилно или нестручно 
извршување на работата на застапникот-физичко лице: 

- во постапката за одземање на царинската лиценца 
се утврди дека во последните дванаесет месеца придо-
нел за настанување на царински долг, ДДВ или акцизи 
во вкупен износ поголем од 5.000 eвра во денарска 
противвредност поради пуштање на стока во слободен 
промет или ставање на стока во постапка на привремен 
увоз со делумно ослободување од увозни давачки како 
резултат на доставување на неточни податоци или не-
доставување на потребни податоци во смисла на чле-
нот 216 од овој закон или настанување на царински 
долг во смисла на членовите 217, 218 или 219 од овој 
закон, 

- во последните дванаесет месеца со правосилна и 
извршна одлука му е изречена глоба во вкупен износ 
поголем од 5.000 eвра во денарска противвредност за 
сторени царински прекршоци или 

- повеќекратно дополнително се пресметани обвр-
ски на име царински долг, ДДВ и акцизи или му се 
поднесени пријави за царински прекршоци во вкупен 
број на царински декларации кој надминува 2% од 
вкупно поднесените декларации во последните дванае-
сет  месецa." 

Ставoт (9)  се менува и гласи: 
"Централната управа на Царинската управа со ре-

шение го одзема одобрението за вршење на работи за 
застапување во царинските постапки доколку застап-
никот (правно лице) е лице за кое постои поголем ри-
зик.“  

Ставот (10) се менува и гласи: 
“Кога царинската лиценца или одобрението за вр-

шење на работи за застапување се одземени согласно 
со ставовите (8) и (9) на овој член, нова царинска ли-
ценца или ново одобрение за застапување може да се 
добие по истекот на дванаесет месеца од денот на одзе-
мањето." 

Ставот (11) се брише. 
 

Член  3 
По членот 6 се додава нов Дел 1-А со наслов “Овла-

стени економски оператори“ и нов член 6-а, кој гласи: 
 

“Дел 1-А 
 

Овластени економски оператори 
 

Член  6-а 
(1) Царинскиот орган согласно со критериумите од 

ставот (4) на овој член, а кога е потребно и по претход-
но извршени консултации со други надлежни органи 
на државната управа од областа на безбедноста и фи-
нансиите, одобрува статус на “овластен економски 
оператор“, за секој економски оператор регистриран во 
царинското подрачје на Република Македонија.  

(2) Овластениот економски оператор користи олес-
нувања во поглед на царинските контроли поврзани со 
безбедноста и сигурноста и/или поедноставувања про-
пишани со царинските прописи.  

(3) Статус на овластен економски оператор се приз-
нава од страна на царинските органи на Република Ма-
кедонија согласно со правилата и условите од ставот 
(5) на овој член,  без исклучување на примена на ца-
ринските контроли. Врз основа на признаениот статус 
на овластен економски оператор и доколку се исполне-
ти пропишаните услови за дадениот вид на поедноста-
вување, царинските органи му одобруваат на овласте-
ниот економски оператор да го користи тоа поедноста-
вување.  

(4) Статус на овластен економски оператор се одо-
брува ако економскиот оператор ги исполнува следни-
ве критериуми: 

- ги почитува барањата на царинските органи за 
спроведување на царинските формалности и соодветно 
постапува согласно со истите, 

- не  е лице за кое постои поголем ризик, 
- поседува ефикасен систем на управување со де-

ловната евиденција, а кога е потребно и со транспорт-
ната евиденција, коj овозможува спроведување на со-
одветни царински контроли, 

- e солвентeн, кога тоа е неопходно поради видот на 
одобрението и 

- применува соодветни безбедносни и сигурносни 
стандарди, кога тоа е неопходно поради видот на бара-
њето. 

(5) Начинот и постапката на одобрувањето на ста-
тус на овластен економски оператор и на издавањето 
на одобренија за поедноставувања, видот и обемот на 
олеснувањата кои можат да бидат одобрени во поглед 
на царинските контроли поврзани со безбедноста и си-
гурноста, со примена на правилата за управување со 
ризик, како и начинот под кој статусот на овластен еко-
номски оператор може привремено да биде одземен 
или укинат и може да се отстапи од условот за реги-
стрирање во Република Македонија за посебни катего-
рии на овластени економски оператори, земајќи ги пре-
вид особено меѓународните договори, се врши соглас-
но со одредбите од членот 257 на овој закон. 

(6) Царинскиот орган привремено го одзема стату-
сот на овластен економски оператор, кога: 

- е утврдено дека повеќе не се исполнуваат услови-
те или критериумите врз основа на кои статусот на ов-
ластен економски оператор е одобрен или  
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- царинските органи имаат оправдани причини да 
веруваат дека е сторено кривично дело поврзано со по-
вреди на царинските прописи од страна на овластениот 
економски оператор.  

(7) Царинскиот орган го укинува статусот на овла-
стен економски оператор: 

- кога овластениот економски оператор чиј статус е 
привремено одземен не ги презел потребните мерки за 
исполнување на условите или критериумите врз основа 
на кои статусот на овластен економски оператор е одо-
брен, 

- кога овластениот економски оператор сторил ца-
рински прекршоци согласно со овој закон поради што 
со правосилни и извршни одлуки му се изречени глоби 
во вкупен износ поголем од 10.000 евра во денарска 
противвредност во последните дванаесет месеца,  

- кога овластениот економски оператор сторил кри-
вично дело од областа на царинското работење за кое е 
донесена правосилна и извршна пресуда или 

- на барање на овластениот економски оператор." 
 

Член  4 
По членот 7 се додаваат три нови члена 7-а, 7-б и 7-

в, кои гласат: 
 

"Член 7-а 
(1) Одлука донесена од царинскиот орган се пони-

штува доколку била донесена врз основа на неточни 
или нецелосни информации, кога:  

- барателот знаел или морал да знае дека информа-
циите биле неточни или нецелосни и  

- одлуката нема да се донесе врз основа на точни и 
целосни информации.  

(2) Одлуката за поништување се доставува до лице-
то на кое таа се однесува и влегува во сила со датумот 
на донесувањето.  

 
Член 7-б 

(1) Одлука донесена од царинскиот орган се укину-
ва или изменува, во случаи различни од оние на членот 
7-а од овој закон кога за еден или повеќе услови пропи-
шани за издавање на одлуката дополнително се утврди 
дека не биле исполнети во моментот на издавање на 
одобрението или престанале да се исполнуваат откако 
одлуката билa донесена.  

(2) Одлука може да се укине доколку лицето на кое 
се однесува не исполни обврска наметната со таа одлу-
ка. 

(3) Одлука се укинува кога лицето на која таа се од-
несува е лице за кое постои поголем ризик. 

(4) Одлуката за укинување или изменување се до-
ставува до лицето на кое таа се однесува и  влегува во 
сила со датумот на доставувањето.  

 
Член 7-в 

Кога одлуката е поништена или укината согласно со 
членот 7-а или членот 7-б од овој закон, царинскиот ор-
ган може да донесе нова одлука од ист вид на истото ли-
це по истекот на една година од датумот кога одлуката 
за поништување или за укинување влегува во сила." 

  
Член  5 

Во членот 89 по ставот (1) се додава нов став (2), 
кој гласи: 

"(2) Кога царинската декларација е изготвена со 
употреба на техника за електронска обработка на пода-
тоците, царинскиот орган може да одобри документите 
кои се приложуваат кон царинската декларација од 
членот 72 став (2) на овој закон, да не се поднесат кон 
царинската декларација. Во ваков случај документите 
треба да се чуваат на начин кој овозможува нивна про-
верка од царинските органи." 

Ставот (2) станува став (3). 

Член 6 
Во членот 244 став (1) зборовите: "платен промет" 

се заменуваат со зборовите: "даночна постапка". 
 

Член 7 
Во членот 245 став (1) зборовите: "Законот за данок 

на додадена вредност" се заменуваат со зборовите: "За-
конот за даночна постапка". 
 

Член 8 
Во членот 252 став (5) по точката се додава нова ре-

ченица која гласи: "Царинските органи можат да одо-
брат продолжување на овој рок во оправдани исклучи-
телни случаи." 
 

Член 9 
По членот 258 се додава нов член 258-а, кој гласи: 

 
"Член 258-а 

За водење на прекршочна постапка и изрекување на 
прекршочна санкција и посебна прекршочна мерка за 
сторен царински прекршок, исклучива надлежност има 
прекршочниот орган утврден со Законот за Царинската 
управа."  
 

Член 10 
Членот 259 се менува и гласи:  
"(1) Царинскиот орган е должен на сторителот на 

царински прекршок да му предложи постапка на по-
рамнување и посредување пред да поднесе барање за 
прекршочна постапка. 

(2) Цел на постапката за порамнување и посредува-
ње е постигнување на согласност на царинскиот орган 
и сторителот на царинскиот прекршок заради отстра-
нување на штетните последици од прекршокот и спре-
чување на повторно вршење на прекршоци, како и из-
бегнување на водење на прекршочна постапка пред 
прекршочниот орган." 
 

Член 11 
По членот 259 се додава нов член 259-а, кој гласи: 

 
"Член 259-а 

(1) Кога царинскиот службеник ќе утврди дека е 
сторен царински прекршок на сторителот ќе му врачи 
покана за плаќање на глоба, а на сторителот кој ќе го 
признае царинскиот прекршок што му се става на товар 
ќе му издаде платен налог, освен за царинските прекр-
шоци за кои со овој закон е предвидена посебната пре-
кршочна мерка одземање на стока. 

(2) Ако сторителот не ја плати глобата од поканата 
и налогот од ставот (1) на овој член во рок од осум де-
на од денот на приемот, царинскиот службеник е дол-
жен веднаш да поднесе барање за поведување на пре-
кршочна постапка пред прекршочниот орган." 
 

Член 12 
Во членот 260 став (1) зборот "суд" се заменува со 

зборовите: "прекршочниот орган". 
Во ставот (2) пред зборот "судовите" се додаваат 

зборовите: "прекршочните органи и". 
 

Член 13 
Во членот 261 став (1) зборот "суд" се заменува со 

зборовите: "прекршочниот орган". 
 

Член 14 
Во насловот на Главата II зборот "Казнени" се ме-

нува со зборот "Прекршочни". 
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Член 15 
Во членот 263 став (1) воведната реченица се мену-

ва и гласи: "Глоба во износ од 5.000 до 100.000 евра во 
денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на 
правно лице, ако:". 

Во точката 7 по зборот "фабричките" се додаваат 
зборовите: "или кое е специјално конструирано, адап-
тирано, изменето или прилагодено на кој било начин 
со цел за криење на стока".  

Ставот (2) се менува и гласи:  
"Глоба во износ од 1.000 до 30.000 евра во денарска 

противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот 
(1) на овој член и на одговорното лице во правното ли-
це.“ 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
"(3) Глоба во износ од 500 до 15.000 евра во денар-

ска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ста-
вот (1) на овој член на физичко лице." 

 
Член 16 

Во членот 264 став (1) воведната реченица се мену-
ва и гласи: "Глоба во износ од 1.000 до 30.000 евра во 
денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на 
правно лице, ако:". 

Ставот (2) се менува и гласи: 
"Глоба во износ од 200 до 5.000 евра во денарска 

противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот 
(1) на овој член и на одговорното лице во правното ли-
це." 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
"(3) Глоба во износ од 200 до 5.000 евра во денар-

ска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ста-
вот (1) на овој член на физичко лице." 
 

Член 17 
Членот 265 се менува и гласи: 
"(1) На правно лице кое ќе купи, продаде, распрода-

де, добие на подарок, прикрива, прими на чување или 
на превоз, чува, користи или добие во сопственост врз 
која било основа стока за која знае или според околно-
стите на случајот морал да знае дека со тоа бил напра-
вен прекршок од членовите 263 и 264 на овој закон, до-
колку сторителот извршил некое од дејствијата од чле-
новите 263 и 264 на овој закон, му се изрекува глоба во 
износ од 5.000 до 100.000 евра во денарска противвред-
ност во случај на прекршок од членот 263 на овој за-
кон, односно глоба во износ од 1.000 до 30.000 евра во 
денарска противвредност во случај на прекршок од 
членот 264 на овој закон. 

(2) Глоба во износ од 1.000 до 5.000 евра во денар-
ска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ста-
вот (1) на овој член и на одговорното лице во правното 
лице. 

(3) За прекршок од ставот (1) на овој член на фи-
зичко лице му се изрекува глоба во износ од 500 до 
15.000 евра во денарска противвредност во случај на 
прекршок од членот 263 на овој закон, односно глоба 
во износ од 200 до 5.000 евра во денарска противвред-
ност во случај на прекршок од членот 264 на овој за-
кон." 
 

Член 18 
Членот 266 се менува и гласи:  
"По утврдување на царински прекршок од членот 

263 став (1) точки 10 и 11, членот 264 или членот 265 во 
врска со членот 263 став (1) точки 10 и 11 и членот 264 
на овој закон, царинскиот службеник на сторителот на 
прекршокот ќе му врачи покана за плаќање на глоба или 
платен налог во износ од 500 евра во денарска против-
вредност за правно лице, односно во износ од 100 евра 
во денарска противвредност за физичко лице." 

Член 19 
Во членот 267 став (7) зборовите: "мерка на безбед-

ност" се заменуваат со зборовите: "посебна прекршоч-
на мерка". 
 

Член 20 
Одредбите од членовите  9, 10, 11, 12, 13 и 18 на 

овој закон ќе се применуваат од 1 септември 2007 го-
дина.  

Одредбите од членот 3 на овој закон ќе се примену-
ваат од 1 јануари 2008 година. 

 
Член 21 

Овој закон влегувa во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

___________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 

DOGANOR 
 

Neni 1 
Në Ligjin doganor (“Gazeta zyrtare e Republikes së 

Maqedonise“ numer 39/2005 ) në nenin 4 pas pikes 29 
shtohet pika e re 30, si vijon:  

“30. “Person për të cilin ekziston rrezik më i madh“ 
eshte personi: 

a) të cilit i eshte percaktuar borxhi doganor, tatimi mbi 
vleren e shtuar ose akcizat në dymbedhjete muajt e fundit 
në shumen e pergjithshme mbi 10 000 euro me kundervlere 
në denare, për shkak të: 

- leshimit të mallit në qarkullim ose venies së mallit në 
procedure të importit të perkohshem me lirim të pjesshem  
nga dheniet e importit si rezultat i dergimit të të dhenave të 
pasakta ose mungeses së të dhenave të nevojshme në kupti-
min e nenit 216 të ketij ligji, ose 

- krijimit të borxhit doganor në kuptimin e neneve 217, 
218 ose 219 të ketij ligji; 

b) i cili ka kryer kundervajtje doganore në pajtim me 
kete ligj për çka me vendime të plotfuqishme dhe ekzekuti-
ve i jane kumtuar gjoba në shume të pergjithshme më  të 
madhe se 10 000 euro me kundervlere në denare në 
dymbedhjete muajt e fundit; 

v) i cili ka kryer veper penale nga lemi i punes dogano-
re për të cilen eshte miratuar aktgjykim i plotfuqishem dhe 
ekzekutiv për vepren e kryer në dymbedhjete muajt e fun-
dit; 

g) të cilit disa here në menyre plotesuese i jane llogari-
tur detyrime në emer të borxhit doganor, TVSH-së dhe ak-
cizave ose i jane parashtruar fleteparaqitje për kundervajtje 
doganore në numer të pergjithshem të deklaratave dogano-
re i cili tejkalon 2% nga deklaratat e parashtruara të perg-
jithshme në dymbedhjete muajt e fundit; 

d) për të cilit nga organi kompetent eshte vertetuar se 
në dymbedhjete muajt e fundit eshte borxhli tatimor në ba-
ze të fshehjes ose mospageses së tatimeve ose të detyrime-
ve publike nga cilido lloj (TVSH, akciza, tatim personal 
për të ardhura, tatim për fitim, tatim për pasuri dhe tatimi 
për qarkullim me patundshmeri dhe të drejta dhe tatime tje-
ra të percaktuara me ligj) në shumen e pergjithshme e cila i 
kalon 10 000 euro me kundervlere me denare; 

gj) për të cilin nga organi kompetent eshte vertetuar se 
ka kryer kundervajtje të lidhur me fshehjen ose mospage-
sen e tatimeve ose të detyrimeve publike nga cilido lloj 
(TVSH, akciza, tatim personal për të ardhura, tatim për fi-
tim, tatim për pasuri dhe tatim për qarkullim me patundsh-
meri dhe të drejta dhe tatime të tjera të percaktuara me ligj) 
për çka me vendim të plotfuqishem dhe ekzekutiv i eshte 
shqiptuar gjobe në shume të pergjithshme e cila tejkalon 10 
000 euro me kundervlere në denare në dymbedhjete muajt 
e fundit; 


