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Çështja: 

  

Në shkresën tuaj adresuar Doganës së Kosovës keni kërkuar sqarim lidhur me dispozitat ligjore 

sa i përket  automjetit të  udhëtareve të regjistruar në emër të kompanisë gjermane “ N.N”  me te 

dhënat si në vijim: Modeli Toyota Tipi RAW4  viti i prodhimit: 2005, me nr. të shasisë: 

JTEHG20V400089895, nëse i njëjti konform rregullatives juridike në fuqi i nënshtrohet 

obligimit të pagesës se detyrimeve importuese për shkak të qarkullimit  dhe ngasjes në territorin 

e Republikës së Kosovës nga shtetasi Kosovar N.N përfaqësues legjitim i kompanisë N.N 

përfaqësia në Kosovë, i cili njëkohësisht disponon me autorizim të vërtetuar nga Gjykata 

Komunale e N.N  për ngasje  të këtij automjeti.  

 

Faktet: Kërkesa nr. 2379/01.03.2014, Raporti fillestar i incidentit nr. 2014-AG-053, deklarata e 

të dyshuarit N.N  i datës 06.07.2014,Raporti i Zyrtarit të Policisë, Autorizimi  nr.xx, libreza e 

automjetit, patentë shoferi, polisa e sigurimit, vërtetim mbi sekuestrimin e përkohshëm të 

sendeve, certifikata e deklaruesit të TVSH-së, numrit fiskal, certifikata doganore, certifikata e 

regjistrimit të biznesit, letërnjoftimi, vërtetim mbi kthimin e sendeve, raporti i oficerit  autorizimi 

nga noteri, autorizim, etj. 

 

Baza ligjore:  Kodi doganor dhe Akcizave Nr. 03/L-109, neni 337 i UA 11/2009 për 

implementim të KDA-së .   

 
 

Përgjigje:  Në vështrim të dispozitave ligjore në fuqi përkatësisht të paragrafit 2 të nenit 337 të 

UA 11/2009 për implementim të Kodit Doganor dhe të Akcizave, në të cilin  theksohet, citim: ,, 

Lirimi total nga detyrimet e importit duhet të jepet kur mjetet e transportit janë shfrytëzuar për 

tregti apo privatisht nga personi fizik i vendosur në Kosovë dhe i punësuar  nga pronari i 

mjeteve të transportit i vendosur  jashtë Kosovës. 

Shfrytëzimi  privat duhet të parashihet në kontratën e punësimit. Dogana mund të kufizoj 

importin e përkohshëm të mjeteve të transportit sipas kësaj dispozite në rastin e shfrytëzimit 

sistematik “ mbarim citati,konsiderojmë se në rastin konkret janë plotësuar  kërkesat e dispozitës 

në fjalë me qëllim të lirimit nga detyrimet e importit të automjetit,  të cilat konsistojnë  në 

plotësimin e kushtit të dhënies në shfrytëzim të mjetit të transportit nga pronari i mjetit të 

transportit i vendosur jashtë Kosovës (automjetit me regjistrim të huaj  xx, është i regjistruar në 

emër  të  subjektit juridik  ,,N.N vër. jonë ),  për tregti apo privatisht  (veprimtari biznesore të 

,,N.N përfaqësia ne Kosovë vër. jonë ),  për personin fizik të vendosur në Kosovë (z. N.N shtetas 

Kosovarë, i cili në cilësinë e drejtorit udhëheqë dhe drejton  ndërmarrjen ,,N.N përfaqësia në 

Kosovë vër. jonë). Gjithashtu me ketë rast mund të konkludohet se është plotësuar edhe 

komponenti tjeter  i dispozitës që ka të bëjë  me punësimin sepse subjekti N.N ka prezantuar 

dokumentacionin e regjistrimit të kompanisë përmes se cilës në mënyre të qarte vërtetohet se i 

njëjti si person i autorizuar mban pozitën e drejtorit në ndërmarrje N.N - Përfaqësia në Kosovë 

andaj nevoja e prezantimit të kontratës së punës ashtu siç precizohet në pasusin e dytë të 

dispozitës se lartcekur  mendojmë se është konsumuar sepse subjekti përmes aktit të regjistrimit 

të kompanisë ka krijuar mardhenjë pune ndërsa destinimi final i përdorimit të këtij automjeti 

është për nevoja biznesore të kompanisë e jo për nevoja private të subjektit të autorizuar. 

 

Sa i përket  kërkesës së dispozitës lidhur me kufizimin e  importi të përkohshëm të mjeteve  të 

transportit (automjetit) në rast të shfrytëzimit sistematik, nëse automjeti për një kohë të gjatë 

qëndron në Kosovë  pa e lëshuar territorin e Kosovës,  konsiderojmë se në  një situatë  të tillë  
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 paraqitet nevoja që subjekti të aplikoi për  autorizim në Doganën e Kosovës në procedurën e 

Importit të Përkohshëm nga situata në të cilën aktualisht gjendet automjeti  e që mund të 

konsiderohet  si procedurë e Importi të Përkohshëm  e deklaruar në një formë tjeter. 

 

          Përfundimisht mendojmë se në aspektin doganor automjeti në fjalë bazuar edhe në 

dokumentacionin e prezantuar, plotëson kushtet e qarkullimit në territorin e Kosovës pa iu 

nënshtruar pagesës se detyrimeve doganore sepse bëhet fjale për automjet  në pronësi të subjektit 

ekonomik të regjistruar në shtetin e huaj i cili është në shfrytëzim nga personi fizik i autorizuar 

dhe i vendosur në Kosovë për qëllime të ushtrimit të veprimtarisë biznesore. 

 

Respekte, 

 


