
Drejtoria e Doganës, Bill Clinton, 10.000 Prishtinë, Kosovë. 
Tel & Fax (++ 381 38) 540 350 /540 836 

www.dogana-ks.org 

 

 

   

 

 

 

 

Republika e Kosovës 
Republika Kosova - Republic of Kosovo 

Qeveria - Vlada - Government 
 

Ministria e Financave 
Ministarstvo za  Finansije – Ministry of  Finance 

 

 
Dogana e Kosovës – Carina Kosova – Kosovo Customs 

Sektori për Çështje Legjislative dhe Ligjore 

 

_____________________________________________________________________ 

   

                                                       Mendim Ligjor 

 

Lënda: Mallrat e importuara për Bashkësitë Fetare 

 

 

Baza ligjore:  Ligji  nr. 03/L-109  Aneksi  D të KDA-së , Ligji nr. 02/L-31 Për Lirinë Fetare në 

Kosovë,  Ligjit nr. 04/L-115, Për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjeve që kane të bëjnë  me 

përfundimin e Mbikëqyrjes  Ndërkombëtare  të Pavarësisë së Kosovë. 

 

Baza ligjore që rregullon çështjen e lirimeve për Bashkësitë Fetare: 

 

 Nr. 03/L-109 

KODI DOGANOR DHE I AKCIZAVE NË KOSOVË 

 

ANEKSI D 

 

Lirimi nga taksat doganore përfshirë çfarëdo taksë të akcizës që përkufizohet në këtë ligj 

për Kishën Ortodokse Serbe dhe bashkësitë tjera fetare, që përcaktohen me ligj i plotësuar dhe 

ndryshuar me Ligjin nr.04/L-115, që kanë të bëjnë me përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare 

të Pavarësisë së Kosovës. 
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Neni 1 

Bazat për lirimin 

 

Ky Aneks parasheh lirime të veçanta, të cilat përkufizohen në këtë Aneks e që i jepen Kishës 

Ortodokse Serbe në Kosovë dhe bashkësive tjera fetare të parapara me ligj, në përputhje me 

Kushtetutën e Republikës së Kosovës, nenin 2.2 të Aneksit V të Propozimit Gjithëpërfshirës për 

Zgjidhjen e Statusit të Kosovës, të datës 26 mars 2007 dhe ligjeve tjera në fuqi. 

 

Ligji 04/L-115 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me përfundimin e 

mbikëqyrjes ndërkombëtare të Pavarësisë së Kosovës, citoj: Ky Aneks ofron përjashtimet të 

përkufizuara në këtë Aneks që do t’i jepen bashkësive fetare sipas përkufizimit në legjislacionin e 

aplikueshëm, duke përfshirë edhe legjislacionin për Liritë fetare në përputhje me Kushtetutën e 

Republikës së Kosovës. 

 

Neni 2 

Natyra e lirimit 

 

Kisha Ortodokse Serbe dhe bashkësitë tjera fetare të parapara me ligj, pa marrë parasysh çfarëdo 

dispozite që bie në kundërshtim me këtë ligj dhe përveç lirimeve tjera shtesë që i gëzojnë sipas 

legjislacionit në fuqi, do të lirohen nga taksat doganore, përfshirë çfarëdo takse të akcizës që 

përcaktohet në këtë ligj për aktivitetet ekonomike që janë specifike për qëndrueshmërinë e tyre 

financiare. 

2. Aktivitetet ekonomike që janë specifike për qëndrueshmërinë financiare të bashkësive 

fetare, përfshirë Kishën Ortodokse Serbe, përfshijnë aktivitetet siç: janë prodhimi i qëndisjeve 

dhe veshjeve fetare; qirinjve; pikturimi i ikonave; punimet e drurit dhe zdrukthëtaria; si  dhe 

prodhimet tradicionale bujqësore. 

3. Lirimi që parashihet sipas paragrafit 1 të nenit 2 të këtij Aneksi përfshin importimin dhe 

blerjen e produkteve relevante, materialeve, makinerisë, veglave dhe bagëtisë. 

 

4. Lirimi që parashihet sipas paragrafit 1 të nenit 2 të këtij Aneksi përfshinë eksportimin e 

produkteve që rezultojnë nga aktivitetet ekonomike që përmenden në paragrafin 2 të nenit 

2 të këtij Aneksi. 

 

Neni 3 

Mbikëqyrja nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave 

 

1. Ministria e Ekonomisë dhe Financave duhet të nxjerrë një akt nënligjor, me të cilin 

përkufizohet mbikëqyrja dhe masat e kontrollit nga Dogana, mekanizmat e mbajtjes së 

shënimeve dhe procedurat e verifikimit, që duhet të zbatohen për t’i dhënë efekt këtij Aneksi. 

 

2. Mbikëqyrja dhe masat e kontrollit nga Dogana, mekanizmat e mbajtjes së shënimeve dhe të 

verifikimit që parashihen sipas paragrafit 1 të nenit 3 të këtij Aneksi nuk kanë efekt, as të 

drejtpërdrejtë e as të tërthortë, në pengimin ose kufizimin e zbatimit të lirimeve që përcaktohen 

nga ky Aneks 



Drejtoria e Doganës, Bill Clinton, 10.000 Prishtinë, Kosovë. 
Tel & Fax (++ 381 38) 540 350 /540 836 

www.dogana-ks.org 

 

 

 

 

Ligji Nr. 02/L-31 Për Lirinë Fetare në Kosovë në nenin 12 ka paraparë, si në vijim: 

12.1. Çështjet që kanë të bëjnë me detyrimet, tatimet dhe pagesat doganore, në lidhje me 

Bashkësitë fetare, qeverisen në bazë të ligjit në fuqi.  

  12.2. Institucionet e Bashkësive fetare lirohen nga tatimi ose kontributet e tjera të përgjithshme, 

për rastet si vijon: a. vendet e kultit, pronat e tjera ose pjesët e pronës së Bashkësive fetare që 

kanë si qëllim të tyre të drejtpërdrejtë realizimin e bindjeve ose besimeve fetare, përfshirë 

qëllimet bamirëse dhe për mirëqenie; b. aktivitetet që kanë si qëllim të posaçëm dhe të 

drejtpërdrejtë të tyre realizimin e bindjeve ose besimeve fetare, përfshirë qëllimet bamirëse dhe 

për mirëqenie; dhe c. seminaret ose organizime të tjera për trajnimin e shërbyesve ose 

mësimdhënësve fetarë të arsimit fetar.      

 12.3. Bashkësitë fetare mbajnë të drejtën e pronësisë, posedimit  dhe gëzimit të institucioneve të 

tyre, donacioneve, objekteve të shenjta dhe të fondeve që dedikohen për adhurim, mësim dhe 

mirëqenie.   

12.4. Bashkësitë fetare mund të pranojnë financim përmes të hyrave nga pronat e tyre, nga 

trashëgimia dhe dhuratat nga kontributet bamirëse dhe të tjera vullnetare, si dhe nga kryerja e 

aktiviteteve të tjera të pajtim me ligjin në fuqi. 

Nenit 12 të Ligjit bazik  me paragrafin e 6 të nenin 7A të  Ligjit Nr. 04/L-115, Për ndryshimin 

dhe Plotësimin e Ligjeve që kane të bëjnë  me përfundimin e Mbikëqyrjes  Ndërkombëtare  të 

Pavarësisë së Kosovës, pas paragrafit 12.4 i  është shtuar  edhe  paragrafi ri 12.5 me tekstin, si 

në vijim: 

 

12.5 ,, Përveç përjashtimeve të përmendura më lartë , Bashkësitë fetare gëzojnë privilegje 

doganore dhe tatimore për veprimtari ekonomike, që janë specifike për vetqëndrueshmërinë  e 

tyre financiare, siç do tç definohet  me një akt nënligjor të nxjerrë nga Ministria e Financave. 

Këto privilegje përfshijnë importimin dhe blerjen e produkteve qenësore për prodhim, të 

materialeve, pajisjeve dhe bagëtisë dhe eksportimin e produkteve që dalin nga aktivitet e 

lartpërmendura”, mbarim citati. 

 

Siç është cekur më lartë,  dispozitat ligjore në fuqi nuk i kanë kategorizuar mallrat apo produktet 

që lirohen për  nevoja të  bashkësive fetare. Me rastin e lirimit është e rëndësishme që të 

konstatohet se vërtet bëhet fjale për mall, për aktivitete  ekonomike të  bashkësisë fetare, mallra 

që hyjnë në domenin e bazës ligjore të lartcekur.  Ku potencohet veprimtaria ekonomike, që janë 

specifike për vetqëndrueshmërinë  financiare. 

 

 

Me respekt 
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