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  Këshilla nr. 1291/11      Ref. DL 186/2011 

 

Lënda: Lirimi i derivateve nga taksa e akcizës për OJQ me karakter joprofitabil 

 

Kërkesa e parashtruar:  

N.N. nga Prishtina është organizatë humanitare që vepron në Kosovë brenda Kishës katolike e 

regjistruar në organet kompetente si shoqate joqeveritare jofitimprurëse me statusin e beneficuar 

publik.  

N.N. nga Prishtina ka filluar te implementoj një marreveshje me ,,C.C Petrol” për furnizim të 

rregullt me  karburante dhe interesohet të di nëse ekziston baza ligjore për lirim nga akciza për 

karburante si shoqatë humanitare dhe statusit të beneficuar publik.  

 

Faktet: E-maili i  datës 20.07.2011  

 

Çështja: Nga shkresa juaj kemi kuptuar se jeni regjistruar si shoqatë humanitare joqeveritare me 

status te beneficuar publik dhe kërkoni te njiheni me dispozitat ligjore të cilat përcaktojnë lirimin 

nga pagesa e taksës se akcizës me rastin e furnizimit me karburante për nevoja të OJQ –së. 

 
Baza ligjore: Aneksi C, pika d) i Kodit Doganor dhe të Akcizave Nr. 03L/109, lidhur me 

Organizatat dhe subjektet e tjera që nuk paguajnë Akcizë 

Përgjigje:  

 

Në interpretim të dispozitave të cekura më lartë  mendojmë se (nëse dispononi me dokumentacionin 

relevant të regjistrimit ashtu siç parashihet me  Rregulloren nr. 1999/22 të datës 15 nëntor 1999, 

(ngase në dosje nuk keni dorëzuar asnjë nga dokumentet e regjistrimit) keni të drejt të furnizoheni me 

karburante për qëllim të përmbushjes së nevojave të statusit të beneficuar pa iu nënshtruar detyrimit 

te pagesës së  normës se akcizës, pasi që  Aneksi C, pika d) e Kodit Doganor dhe të Akcizave Nr. 

03L/109 përcakton se:  

 



Akciza nuk paguhet nga: 

 (d) Organizatat e regjistruara joqeveritare me status të beneficuar publik siç parashihet me 

Rregulloren nr. 1999/22 të datës 15 nëntor 1999 për mallrat e përdorura vetëm nga 

organizatat joqeveritare në përmbushjen e qëllimeve të statusit të saj të beneficuar. Këto 

mallra janë si në vijim: benzina, kerozina, nafta dhe etanoli. 

 

Për qëllim të aplikimit të pikes d) të Aneksit C), subjekti ,,N.N” obligohet që paraprakisht ti 

nënshtrohet procedures së aplikimit  në Sektorin e Akcizës me qëllim  të pajisjes  me 

Autorizimin e nevojshëm. 

 

 


