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Lënda: Prona private që u përket personave fizikë që e bartin vendbanimin e tyre të 

përhershëm nga një vend tjetër në Kosovë 

 

Kërkesa e parashtruar:Çështja për të cilën është kërkuar sqarim  i referohet përcaktimit më 

konkret të dokumenteve, të cilat kërkohen në procedurën e lirimit nga pagesa e detyrimeve 

importuese për automjetet private dhe “pronën private”, të cilat duhet t’i prezantojnë përfituesit e 

të drejtës në lirim, në momentin e parashtrimit të kërkesës për lirim në Zyrën përkatëse doganore.   
 

Faktet  që  ndërlidhen me këtë çështje nuk konsistojnë rreth aplikimit të  pakontestueshëm     të 

dispozitave analoge të Aneksit “A” të Kodit, të cilat përcaktojnë kushtet për lirim nga pagesa e 

detyrimeve importuese për “pronën private” nga personat të cilët transferojnë vendbanimin e tyre 

të zakonshëm në Kosovë, porse më tepër i referohen vështirësive gjatë aplikimit të tyre në praktikë, 

duke pasur parasysh frekuentimin pak sa të shprehur të lëvizjes së qytetarëve në drejtim të Kosovës 

dhe dëshirën e tyre që të shfrytëzojnë privilegjet të cilat iu mundëson legjislacioni aktual në këtë 

drejtim.  

 

‘Pronën private’ e përbëjnë: 

- gjësendet shtëpiake, 

- biçikletat dhe motoçikletat, automjetet private dhe rimorkiot, karavanët për kampin, mjetet për 

argëtim dhe mjetet ajrore private;  

 

Baza ligjore për materializimin e këtij privilegje buron nga dispozita e përgjithshme të nenit 2 deri 

10 lidhur me nenin 1 të Aneksit “A” të Kodit Doganor dhe Akcizave të Kosovës (Nr. 03/L-109), 

ku janë përcaktuar kushtet e lirimit nga pagesa e detyrimeve doganore “në pronën private  

personale” që i përket personit fizik i cili bartë vendbanimin e tij në Kosovë.  
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Përjashtimisht, në zbatim te nen paragrafit 12 dhe 1.3 te nenin 30 te Ligjin nr. Nr. 05/L -037 “Për 

tatimin mbi vlerën e shtuar” lirimi nga TVSH nuk zbatohet për pijet alkoolike, duhan, produktet 

e duhanit, automjetet dhe pajisjet për kryerjen e një aktiviteti ekonomik; 

 

• Kushti themelor për të gëzuar të drejtën e lirimit nga detyrimet importuese është që titullari 

të ketë poseduar atë prone private (apo automjetin privat) së paku gjashtë (6) muaj para 

ditës së ndërprerjes së vendqëndrimit në një vend jashtë Kosovës (neni 3.(a) i Aneksit “A”); 

 

• Që titullari i të drejtës të ketë pasur vendbanimin jashtë Kosovës gjatë një periudhe të 

vazhdueshme së paku për dymbëdhjetë (12) muaj (neni 4. i Aneksit “A”); 

 

• Më tutje, kusht tjetër është që atë prone që e ka poseduar titullari ta përdorë për të njëjtin 

qëllim edhe në vendbanimin e tij të ri në Kosovë (neni 3.(b)  i Aneksit “A”); dhe 

 

• Kjo e drejtë për lirim nga pagesa e taksave importuese mund të shfrytëzohet brenda afatit 

prej dymbëdhjetë (12) muaj nga data kur titullari i të drejtës e ka transferuar vendbanimin 

e tij në Kosovë dhe ky lirim mund të jepet vetëm për pronën private (automjet privat) që 

ka hyrë në Kosovë për qarkullim të lirë brenda këtij afati (neni 6.(1) i Aneksit “A”). 

 

                                 Përmbledhje: 
 

Në bazë të kushteve të përgjithshme me dispozitat e  cekura ne Aneksin “A”, oficeri doganor nga 

parashtruesi i kërkesës për lirim do të kërkojë dëshmi;   

 

Për të provuar  posedimin e pronës private (automjetit) në kohëzgjatje prej së paku gjashtë (6) 

muaj në vendbanimin e tij paraprak bëhet me prezantimin e faturës apo kontratës mbi blerjen e 

asaj prone/pasurie (veturë), në të cilën është shënuar data e transaksionit, ose me dokumentin e 

regjistrimit të automjetit te organi kompetent. Fatura apo dokumenti i regjistrimit duhet të jetë e 

titulluar në emrin personal të subjektit i cili kërkon lirimin.  

               

Në mungesë të faturës ose kontratës mbi shitblerjen e automjetit mund të pranohen edhe 

dokumentet tjera (p.sh. libri mbi servisimet e automjetit te Kompania e autorizuar) me të cilat 

zyrtari doganor do të bindet se titullari i të drejtës ka qenë në posedim të automjetit së paku në 

gjashtë (6) muajt e fundit para ndërprerjes së vendqëndrimit në atë shtet. Mirëpo, mungesa 

eventuale e librezës së jashtme të qarkullimit të automjetit do të paraqet vështirësi serioze, sidomos 

në fazën e regjistrimit të automjetit pranë qendrës për regjistrimin e automjeteve. 

 

Cilat dokumente mund të pranohen si dëshmi valide për të dëshmuar vendbanimin paraprak të 

personit mbi vendbanimin e tij paraprak jashtë Kosovës për periudhën kohore prej së paku 

dymbëdhjetë (12) muaj.  

 

Dokumenti më i shpeshtë dhe me fuçi dëshmuese më të fortë është akti i  Komunës (prefekturës, 

kantonit ,vërtetim nga përfaqësia diplomatike apo përfaqësia e Konsullatës së Kosovës apo ndonjë 

dokument tjetër përkatës p.sh, deklarimi për lënien e rezidencës në polici ose komunë, etj) i shtetit 

ku ka jetuar personi, në të cilin duhet të jetë e shënuar se ai  person ka qenë i evidentuar si banor 

ose  ka  qëndruar vazhdimisht në atë vend në periudhën kohore prej/deri dhe se ai person e ka  
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ç ‘lajmëruar vendbanimin (vendqëndrimin) e tij të deritanishëm me qëllim të shpërnguljes për në 

Kosovë. 

  

Në mungesë të dokumentit të cekur ose në pamundësi që të sigurohet ai dokument, si dëshmi mund 

të pranohen edhe dokumente tjera (vërtetimi nga punëdhënësi i jashtëm se subjekti ka punuar për 

atë “Kompani” pa ndërprerje në periudhën kohore prej/deri, ose  vërtetimi i nje Organizatës tjetër 

të autorizuar në të cilin është shënuar koha e qëndrimit të vazhdueshëm të subjektit në një vend 

jashtë Kosovës, ose shënimet dhe vizat nga leja e udhëtimit (pasaporta) etj. Por, me rastin e 

vlerësimit të këtyre dëshmive sekondare gjithmonë duhet pasur kujdes që ato të përmbajnë 

qëllimin e subjektit për transferimin e vendbanimit në Kosovë, përkatësisht që nga tërësia e 

dëshmive të prezantuara zyrtari doganor të formojë bindjen se subjekti vërtetë ka për qëllim të 

bartë vendbanimin e tij në Kosovë e jo vetëm përfitimin momental nga lirimi i pagesës së 

detyrimeve importuese e që pastaj përsëri të vazhdojë qëndrimin (vendbanimin) apo punën jashtë 

Kosovës.  

              

Kushti i tretë, që titullari i të drejtës në lirim duhet ta përmbushë konsiston në përdorimin e 

pasurisë për të cilën është liruar nga pagesa e detyrimeve të importit për të njëjtat qëllime  

(d.m.th. për nevoja personale) edhe në vendbanimin e tij të ri në Kosovë. Ky kusht, për kah natyra 

e përmbushjes së tij dallon nga kushtet paraprake, sepse ka të bëjë me deklaratën e subjektit që në 

të ardhmen të respektojë statusin e veçantë të mallit, pra që gjatë periudhës së ardhshme prej 

dymbëdhjetë (12) muajsh nga data kur është pranuar në qarkullim të lirë  atë prone private 

personale (automjetin) ta përdorë po ashtu për nevoja personale, përkatësisht se huazimi i asaj 

pasurie, dhënia si garancion, dhënia në shfrytëzim, tjetërsimi etj. para skadimit te këtij afati, do të 

shkaktojnë lindjen e obligimit për pagesën e detyrimeve të importit. 

 

Pra, ky kusht nënkupton edhe obligimin e Doganës se Kosovës dhe organeve tjera kompetente që 

kohë pas kohe të monitorojë shfrytëzimin e “pronës private” të liruara nga pagesa e detyrimeve 

importuese dhe të inicion procedurën për pagesën e tyre në ato raste kur konstatohet se pasuria apo 

automjeti nuk po shfrytëzohet sipas destinimit për të cilin është lejuar lirimi. 

 

Prandaj, si masë parandaluese e disponimit të paautorizuar me automjetin e liruar nga pagesa e 

tatimit doganor dhe akcizës në DUD-in me të cilin zhdoganohet automjeti, shënohet ndalesa e 

tjetërsimit të automjetit në afat prej dymbëdhjetë (12) muajsh pas zhdoganimit. 

    

Prandaj, në pyetjet e parashtruar, gjeni përgjigjet si në vijim: 

 

• Cilët persona e gëzojnë të drejtën e lirimit nga pagesa e detyrimeve doganore për 

pronën private? 

 

Çdo person i cili transferon vendbanimin (vendqëndrimin) e tij prej një vendi jashtë Kosovës 

për në Kosovë, i cili ka banuar (ka qëndruar) jashtë Kosovës së paku dymbëdhjetë (12) muaj, 

dhe se atë automjet e ka përdorë në vendbanimin (vendqëndrimin) paraprak për nevoja 

personale së paku gjashtë (6) muaj para ndërprerjes së vendbanimit të tij jashtë Kosovës, se 

pronën private dhe automjetin do ta përdorë për nevoja personale (e familjare) së paku  

dymbëdhjetë (12) muaj pas transferimit të tij në Kosovë dhe se të drejtën e shfrytëzimit të 

këtij beneficioni mund t’ a realizojë brenda afatit prej dymbëdhjetë (l2) muajsh nga data e 

transferimit të tij në Kosovë. 
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• Cilat dokumente duhet të parashtrohen për lirim nga pagesa e detyrimeve      

doganore?            

  

Çdo dokument valid i autoriteteve të vendit prej nga subjekti ka bërë transferimin për në 

Kosovë, me të cilin dëshmohet vendbanimi apo qëndrimi i vazhdueshëm i  tij në atë vend në 

kohëzgjatje prej së paku dymbëdhjetë (12) muaj si dhe fletë ç’lajmërimi  i vendbanimit; 

dokumenti përkatës me të cilin do të dëshmojë se subjekti ka qenë në posedim të pronës 

private dhe automjetit së paku në gjashtë muajt e fundit; dokumenti mbi paraqitjen e 

vendbanimit të tij të ri në Kosovë; si dhe deklarata e tij me shkrim (formular) se prona 

private  dhe automjetin për të cilin ka shfrytëzuar beneficionin do ta përdorë për nevoja 

personale gjatë dymbëdhjetë (12) muajve të ardhshëm.     

    

                                              R e z i m e 

 
Ky interpretim i dispozitave mbi lirimin nga pagesa e detyrimeve doganore për automjetet private 

të udhëtarëve të dedikuara për nevoja personale,  megjithatë është interpretim i përgjithshëm dhe 

parimor, sepse nuk i përfshinë dhe nuk mund t’ i përfshijë të gjitha situatat konkrete me të cilat 

ballafaqohen oficerët doganorë me rastin e zgjidhjes së këtyre lëndëve. Edhe pse  disa nga 

përjashtimet prej rregullave të përgjithshme të cekura më lartë janë paraqitur në Aneksin “A” te 

Kodit, dinamika e përditshmërisë dhe situatat e ndryshme të cilat shfaqen  në praktikë kërkojnë 

një diapazon më të gjerë të njohjes së dispozitave doganore dhe fleksibilitet të shprehur të oficereve 

doganorë për zgjidhjen e rasteve të veçanta duke iu lehtësuar qytetarëve realizimin e atyre 

privilegjeve të cilat iu janë njohur me dispozitat aktuale. 

 

 

Sektorin për Këshilla dhe Procedura 

 

Me respekt, 
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