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Lënda: Importi i përkohshëm për personat vendor të punësuar në Organizatat 

Ndërkombëtare. (ICO) 

 

 

Kërkesa e parashtruar 

 

Subjekti N.N:  kërkon të njoftohet se a ekziston mundësia e shfrytëzimit të importit të 

përkohshëm të një mjeti motorik për shfrytëzim privat si punonjës i punësuar në Zyrën civile 

ndërkombëtare (ICO). 

 

Çështja: Nga shkresa juaj kemi kuptuar se pyetja e parashtruar konsiston rreth mundësisë së 

importit të përkohshëm të një mjeti motorik për shfrytëzim privat si punonjës vendor i punësuar 

në Zyrën civile ndërkombëtare (ICO). 

 

Faktet: Kërkesa e parashtruar më datë 05.04.2011 

 

Baza ligjore: Konsiderojmë se rasti duhet të trajtohet në vështrim të nenit 5 paragrafi 5.8 të Ligjit 

nr. 03 /L-033/ 20.02.2008 për Statusin, Imunitetet dhe Privilegjet e misioneve diplomatike, 

konsullore dhe personelin e Kosovës dhe Praninë ndërkombëtare ushtarake si dhe Personelin e 

saj, më pas dispozitave nga neni 144 të Kodit Doganor dhe Akcizave të Republikës  së Kosovës 

Nr. 03/L- 109 si dhe dispozitave nga neni 330, 334 pika (a),  të Udhëzimit Administrativ 11/2009 

për implementimin e Kodit Doganor dhe Akcizave. 



Citojmë: ( Ligji nr. 03/L-033 ) 

“5.8 Misionet diplomatike ose konsullore dhe personeli i tyre përveç personelit të punësuar 

vendor kanë të drejtë të importojnë mallra dhe shërbime, të liruar nga dogana dhe akciza ose 

tatimi në vlerë të shtuar, që janë për përdorim zyrtar dhe ekskluziv nga misioni ose për përdorim 

personal ekskluziv të personelit të misionit përveç personelit të punësuar në vend. Mund të 

mundësohet shfrytëzimi i depove të siguruara për importim të mallrave të tilla. Misionet 

diplomatike kanë të drejtë për zbritje të çmimit në tatimin në vlerë të shtuar për të gjitha 

shërbimet e blera në Republikën e Kosovës”. 

 

 

Përgjigje: Në vështrim të dispozitës së lartcekur (nr. 03/L-033) shihet qartë se lirim nga 

detyrimet doganore importuese gëzojnë misionet diplomatike, konsullore, organizata 

ndërkombëtare dhe personeli i tyre sipas statusit, imunitetit dhe privilegjeve që kanë, të cilët 

sipas dispozitave të Kodit Doganor dhe Udhëzimit administrativ që implementon Kodin Doganor 

mund të shfrytëzojnë procedurën e Importit të Përkohshëm me lirim të plotë nga detyrimet 

doganore, ndërsa në rastin tuaj, në bazë të kontratës mes Juve dhe Zyrës civile ndërkombëtare 

ICO shihet se jeni i punësuar vendor dhe juve nuk mund t’iu njihet e drejta  për shfrytëzimin e 

procedurës së Importit të Përkohshëm me lirim të plotë nga detyrimet doganore por duhet t’iu 

nënshtroheni procedurës së rregullt të importit që nënkupton se i nënshtroheni pagesës së 

detyrimeve doganore. 

 
  
 

 

 

 

 

 


