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Përmbledhje e prezantimit 

2

Overview of the U.S. GSP Program 

Albania’s GSP exports to the U.S. 

How to increase Albania’s use of 
duty-free opportunities

Përmbledhje e programit amerikan GSP

Eksportet shqiptare GSP në Amerikë

Si të rrisim mundësitë e përdorimit të 
trajtimit pa taksa për Shqipërinë



3

Programi GSP
 Rritja e mundësise për të hyrë në tregun 

amerikan 

 Zgjerim i mundësive për zgjedhje për 
industritë dhe konsumatorët amerikanë

 Ofron trajtim pa taksa për 5,000  produkte nga 
128 vende

 Importe amerikane sipas GSP (2011) prej 18.5 
miliarde dollarë ne total

 Programi GSP i autorizuar gjatë Korrikut 2013 



Programi GSP : 
Produktet e pranueshme

Te papranueshme

Shumica e produkteve 
tekstile dhe veshjeve
Orë
Kepuce
Çanta 
Valixhe
Disa dorashka & produkte 
lekure
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Te pranueshme
Shumë produkte të 
prodhuara dhe inpute
Shumica e stolive
Shumë produkte bujqësore
Kimikate
Minerale
Mermer 
Shumica e tapeteve



5

Sa produkte janë pranuar për trajtimin 
pa taksa GSP

Importet GSP të 
pranueshme (Të 

gjitha), 3,450 
produkte: 33%

Importet KMF pa 
taksa 3,738  

produkte: 35%

Importet e 
taksueshme

1,830 produkte: 
17%

Importet GSP të 
pranueshme, 1,431 

produkte: 13%
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Tregtia Amerikane dhe Shqiptare
 Importet amerikane nga Shqipëria per vitin 

2011: 26.5 milion dollarë
 Importet GSP: 13.5 m dollarë (51% e importeve 

totale)
 Përqindja e përgjitshme e përdorimit të GSP: 

94.8%
 Importet kryesore GSP për vitin 2011:

Products MFN tariff Total value 

Ferrochromium 1.9% $13.1 m

Vegetable fats 3.2% $200,000

Preserved vegetables 9.6% $65,000

Produktet Taksa KMF Vlera totale

Ferrokrom

Vajera bimor
Perime te konservuara
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Si mund të kualifikohemi për trajtimin 
pa taksa sipas programit  GSP
Must be a GSP-eligible product 

Must be a product or growth of Albania

If using non-Albania inputs, local content & processing must be 
≥ 35% of the value

Must import directly into the U.S. w/o entering commerce of 
another country 

Benefit must be claimed by importer 

Keep production/accounting records to assist importer to verify GSP 
claim  

Duhet të jetë një produkt i pranuar nga programi GSP

Duhet të jetë një produkt shqiptar

Nese nuk përdorni produkte vendase, përmbajtja lokale dhe përpunimi nuk 
duhet të jetë ≥ 35% e vlerës

Përfitimi duhet të kërkohet nga importuesi 

Mbani të dhëna për prodhimin/financat për të ndihmuar 
importuesin të vërtetojë deklarimin GSP

Importet duhet të mbërrijnë direkt në SHBA pa hyrë në 
tregti me një vend tjetër



A është produkti im i pranueshem për 
trajtimin pa taksa sipas programit  

GSP? 
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• http://dataweb.usitc.gov/scripts/ tariff_current.asp

The easiest way to find out is to go to:

• http://www.ustr.gov/trade-topics/trade-
development/preference-programs/generalized-
system-preferences-gsp/gsp-program-i-0

List of GSP-eligible products at:

Menyra më e lehtë për të marrë informacion 
eshte duke klikuar 

Lista e produkteve të pranueshme të 
programit GSP gjendet në:
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Go to: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp

1. Shkruani emrin 
e produktit tuaj

Marjoram

2. Klikoni “List 
items”

Klikoni: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp
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1. Zgjidhni 
produktin nga 

lista

2. Klikoni tek  
“Detail”
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Kontrolloni nese 
produkti juaj ka 

kodin  “A”

√
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Me shume detaje 
mund te gjeni 

duke klikuar mbi 
keto adresa  

Per shembull, 
klikoni “imports 

by source 
country”
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i të rrisim importet pa taksa në 
Amerike?

Use GSP as a marketing tool

Ensure that GSP treatment is claimed 

Identify GSP-eligible products that 
Albania is exporting to other markets

Consider products with a GSP advantage

Sigurohuni që të kërkohet trajtimi GSP

Përdorni GSP si mjet marketingu

Identifikoni produktet e pranueshëm GSP që 
eksporton Shqipëria në vende të tjera

Merrni në konsideratë produktet me avantazhin GSP
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Importet GSP:
përdorur më pak në vitin 2011

Produktet

Kopër e tharë, borzilok, trumzë, 
rtemis e prerë, e copëtuar ose 
luhur
rëza, sheqerka pa kakao

ajisje ndezëse elektrike per 
motorët me djegie

Tarifa 
e KMF

Vlera 
totale

% e 
perdorimit
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Eksporti GSP i produkteve dekorativë 
shtepiakë dhe artizanalë pa taksa

Statuja druri, vazo, kuti, mobilje & takëme  (3.2-10.9% taksë 
doganore) 

Vazo qeramike dhe  artikuj zbukurimi (6-9.8% taksë doganore)

Shporta dhe Çanta të endura (6.6% taksë doganore)

Punime qelqi me vizatime (6.4% taksë doganore)

Tapete dhe qilima (6% taksë doganore)

Punime me tunxh, rruaza, argjënd & stoli te tjera (5-11% taksë
doganore)

Instrumenta frymorë dhe me tela (2.9-8.7% taksë doganore)

Piktura & këllëf jastëku (3.8% taksë doganore)

Letër dhe karton i punuar me dorë (Pa KMF)



Historia e suksekit të GSP
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$52,264 

$163,057

$95,033 

$229,844 

$50,000

$100,000

$150,000

$200,000

$250,000

2008 2009 2010 2011

HTS 1515.90.80
Fixed vegetable fats and oils  (MFN 3.2%)



dentifikimi & Rritja e numrit të 
blerësve potencialë amerikanë

Varet nga madhësia, sektori, përvoja

A jeni gati të eksportoni?

Të kuptuarit e tregut amerikan

Lloji i Marredhenies: agjent, shpërndares, 
partner, sipërmarrje e përbashket

Udhëheqja me e mire: rrjeti juaj!
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Procesi i kërkeses
r shtimin e produkteve të reja
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Product must not be excluded by 
statute (e.g., apparel)

Submit petition during Annual Review  
(deadlines listed in Federal Register)

Provide the information required by the 
regulations 

Produkti nuk duhet të përjashtohet nga 
statuti (p.sh veshje)

Paraqisni kërkesën gjatë Kontrollit Vjetor 
(afatet mund t’i gjeni në Regjistrin Federal)

Jepni informacionin e kërkuar prej 
rregulloreve
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ër informacione të mëtejshme 

• http://www.ustr.gov/trade-topics/trade-
development/preference-
programs/generalized-system-preference-
gsp

• http://www.ustr.gov/trade-topics/trade-
development/preference-
programs/generalized-system-preference-
gsp

GSP General Information:

• http://www.ustr.gov/trade-topics/trade-
development/preference-
programs/generalized-system-preferences-
gsp/gsp-program-i-0

• http://www.ustr.gov/trade-topics/trade-
development/preference-
programs/generalized-system-preferences-
gsp/gsp-program-i-0

Lists of GSP-eligible Products:

Informacioni i përgjithshëm GSP

Lista e produkteve të pranuar GSP
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Për informacione të mëtejshme 

• http://www.usitc.gov/tata/hts
• http://www.usitc.gov/tariff_affairs/tariff_databases.htm
• See esp. General Note 4.

• http://www.usitc.gov/tata/hts
• http://www.usitc.gov/tariff_affairs/tariff_databases.htm
• See esp. General Note 4.

U.S. Tariff Schedule: 

U.S. Embassy Contact:  

Lista e taksave amerikane

Kontaktet e Ambasades amerikane 



Thank you!
Faleminderit!
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