
 

 
 

REPUBLICA ALBANIA 
Consiliul miniştrilor 

 
 
 

            HOTĂRÂRE 
 

Nr. 341 din 08.04.2009 
 

 PRIVIND STABILIREA TAXEI PENTRU ELIBERAREA DOCUMENTELOR LEGALE DE CĂTRE ORGANUL 
DE STAT COMPETENT PENTRU CONTROLUL EXPORTULUI, SUBIECŢILOR PARTICIPANŢI ÎN 

TRANSFERUL INTERNAŢIONAL DE MARFĂ MILITARĂ ŞI MARFA ŞI TEHNOLOGIA CU DUBLĂ 
UTILIZARE  

 
 
 

În conformitate cu alin 2 art. 100 Constituţie şi art. 38 Lege nr.  9707,  din  05.04.2007 „Privind  controlul 
de stat al exportului/importului de marfă militară, marfă şi tehnologii cu dublă utilizare”,  la propunerea 
Ministrului apărării, Consiliul miniştrilor deliberează : 

 
                                                                                        HOTĂRÂRE: 
 

1. Se determina taxa pentru eliberarea de documente legale,  subiecţilor participanţi în transferul  
internaţional de marfă şi tehnologii cu dubla utilizare, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

2. Se determina taxa pentru eliberarea de documente legale, subiecţilor participanţi în transferul 
internaţional de marfă militară, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

3.   Ministerul apărării şi Organul de stat pentru control export se obligă pentru  aducerea la 
îndeplinire a  prezentei hotărâri.  

Hotărârea intră în vigoare după publicarea în “Monitorul ofical”. 
 
 
 

P R E M I E R 
 
 
 
 

SALJI BERIŠA 
 
  MINISTRUL APĂRĂRII  

GAZMEND OKETA 



ANEXA  NR. 1  
 

Taxa pentru eliberarea documentelor legale, subiecţilor participanţi în transferul internaţional de 
marfă şi tehnilogie  cu dublă utilizare: 

 
Servicii:                                                                                                                                               Taxe în “lek”  

 
1. Eliberare certificat internaţional de import 100 
2. Eliberare certificat de utilizator final 100 
3. Eliberare certificat de declaraţie vamală 100 
4. Eliberare certificat pentru distribuţie  100 
5. Eliberare autorizaţie pentru import, export   temporar de marfă  100 
6. Eliberare autorizaţie pentru marfă menită ţărilor   
 puse sub sancţiuni  100 
7. Eliberare licenţă de o singură folosinţă (1 an), pentru import, export, tranzit,  
 transfer transfrontalier şi  brokeraj 3.000 
8. Eliberare licenţă generală (3 ani), pentru import, export, tranzit   
 transfer transfrontalier şi  brokeraj 6.000 
9. Eliberare licenţă nelimitată (3 ani), pentru import tranzit  
 transfer transfrontalier şi brokeraj 6.000 
10. Radierea subiectului din registru 100 
11. Eliberare duplicat certificate de înregistrare sau licenţă/autorizaţie 100 
12. Eliberare extras pentru o informaţie din registru  100 
13. Eliberare copiide pe documentele sus menţionate   100 
14. Fiecare altă activtate prevăzută de lege, dar nemenţionată aici 100 



ANEXA  NR. 2  
 

Taxe pentru eliberare documente legale, subiecţilor participanţi în transferul internaţional de marfă şi 
tehnologie militară: 

 
Servicii:                                                                                                                                                Taxe în „lek “  

 
 

1. Eliberare certificat de înregistrare 3.000 
2. Eliberare certificat internaţional de import  100 
3. Eliberare certificat de utilizator final 100 
4. Eliberare certificat de declaraţie vamală 100 
5. Eliberare certificat pentru distribuţie 100 
6. Eliberare autorizaţie de import, export temporar de marfă  100 
7. Eliberare autorizaţie pentru marfă destinată ţărilor  
 puse sub sancţiuni 100 
8. Eliberare autorizaţie pentru realizarea negocierilor privind  
 acordul/contractul  economic cu străinătatea pentru marfă militară 100 
9. Eliberare licenţă de o singură folosinţă (1 an),  pentru import, export, tranzit,  
 transfer transfrontalier şi brokeraj 6.000 
10. Eliberare licenţă generală (3 ani), pentru import, export, tranzit, 

transfer transfrontalier şi brokeraj 10.000 
11. Eliberare licenţă nelimitată, pentru import, export, tranzit, 

transfer transfrontalier şi brokeraj  10.000 
12. Ştergere subiecţi din registru  100 
13. Eliberare duplicat certificate de înregistrare sau licenţă/autorizaţie  100 
14. Eliberare extras  pentru o informaţie din registru 100 
15. Eliberare copie de pe documente menţionate precedent 100 
16.  Fiecare altă activitate  prevăzută de lege dar nemenţionată aici 100 
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