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KUVENDI I REPUBLIKËS  

SË KOSOVËS 

 

Në përputhje me Nenin 65 (1) të Kushtetutës 

së Republikës së Kosovës, 

 

 

Miraton 

 

LIGJI MBI ADMINISTRATËN 

TATIMORE DHE PROCEDURAT 

 

Neni 1 

Perkufizimet 

 

1. Për qëllime të këtij ligji: 

 

1.1. Aktivitet ekonomik- çdo aktivitet te 

prodhuesve, tregtarëve ose personave që 

furnizojnë mallra dhe shërbime, duke 

përfshirë aktivitetet e minierave dhe ato 

bujqësore, si dhe aktivitetet e profesioneve. 

Eksploatimi në baza të vazhdueshme i 

pasurive të prekshme ose të pa prekshme me 

qëllim të sigurimit të të ardhurave në veçanti 

duhet të konsiderohet si një aktivitet 

ekonomik. 

 

1.2. ATK- do të thotë Administrata Tatimore 

e Republikës së Kosovës. 

 

 

ASSEMBLY OF REPUBLIC 

 OF KOSOVO 

 

In conformity with the Article 65 (1) of the 

Constitution of the Republic of Kosovo, 

 

 

Adopts 

 

LAW ON TAX ADMINISTRATION AND 

PROCEDURES 

 

Article 1 

Definitions 

 

1. For the purposes of the present law: 

 

1.1. Economic activity- any activity of 

producers, traders or persons supplying goods 

or services including mining and agricultural 

activities and activities of the professions. The 

exploitation of tangible or intangible property 

for the purposes of obtaining income 

therefrom on a continuing basis shall in 

particular be regarded as an economic 

activity. 

 

 

1.2. TAK- means Tax Administration of 

Republic of Kosovo. 

 

 

SKUPŠTINА RЕPUBLIKЕ 

KОSОVА 

 

U sklаdu sа člаnоm 65 (1) Usтаvа 

Rеpublikе Kоsоvа,  

 Usvаја 

 ZАKОN О PОRЕSKOJ 

ADMINISTRACIJI  I PОSТUPCI 

  

Člаn 1 

 Dеfiniciје 

 

1. Zа pоtrеbе оvог zаkоnа:  

 

 

1.1. Privrеdnа аktivnоst - bilо kаkvu 

аktivnоst prоizvоdjаčа, trgоvаcа ili licа kојi 

snаbdеvајu rоbu ili uslugе, uključuјući i 

pоljоprivrеdnо rudаrskih аktivnоsti i 

аktivnоsti prоfеsiја.  Еksplоаtаciје 

mаtеriјаlnа ili nеmаtеriјаlnа imоvinа u cilju 

dоbiјаnjа prihоdа оd tоgа u kоntinuitеtu ćе 

pоsеbnо biti smаtrаti еkоnоmskе аktivnоsti.  

 

 

 

1.2.PAK - znаči dа Pоrеskа Administracija 

Rеpublikе Kоsоvа.  
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1.3. Autoritet publik- nënkupton një autoritet 

qendror, rajonal, komunal apo lokal, organ 

publik, ministri, departament apo autoritet 

tjetër që ushtron pushtet publik ekzekutiv, 

legjislativ, rregullator, administrativ apo 

juridik. 

1.4. Barrë- nënkupton të drejtën e 

Administratës Tatimore të Kosovës të marrë 

dhe të mbajë pasurinë e tatimpaguesit si siguri 

për pagesën e çdo tatimi dhe të drejtën për të 

shitur pasurinë e tillë dhe për të përdorur 

paratë e shitjes për pagesën e atij tatimi. 

 

1.5. Bilanci i mbylljes- nënkupton pasqyrën 

financiare të ndërprerjes së veprimtarisë 

afariste. 

 

1.6. Bordi i Pavarur i Rishqyrtimit- 

nënkupton Bordin e themeluar sipas këtij ligji 

për të shqyrtuar ankesat e tatimpaguesve 

lidhur me tatimet. 

 

1.7. BQK- nënkupton Bankën Qendrore të 

Republikës së Kosovës të themeluar me 

Ligjin 03/L-074 mbi Bankën Qendrore të 

Republikës së Kosovës. 

 

1.8. Pasqyrë informatash - nënkupton: 

 

1.8.1.Një pasqyrë vjetore barazimi e 

tatimit në të ardhura të mbajtur në burim  

1.8.2.një raport tremujor për kontribute 

pensionesh të mbajtura në burim dhe të 

paguara; 

1.3. Public authority- means a central, 

regional, municipal, or local authority, public 

body, ministry, department, or other authority 

that exercises public executive, legislative, 

regulatory, administrative or judicial power. 

 

1.4. Lien- means the right of the Tax 

Administration of Kosovo to take and hold 

property of the taxpayer as security for 

payment of any tax and the right to sell such 

property and apply the proceeds of the sale to 

that tax. 

 

1.5. Closing Balance Sheet- means a 

financial statement for suspension of a 

commercial activity. 

 

1.6. Independent Review Board- means the 

Board established under the present law to 

hear tax appeals from taxpayers. 

 

 

1.7. CBK- means the Central Bank of the 

Republic of Kosovo established under Law 

3/L-074, On the Central Bank of the Republic 

of Kosovo. 

 

1.8. Information statement- means: 

 

    1.8.1.an income tax withholding annual 

reconciliation statement; 

    1.8.2.a quarterly or annual statement of 

pensions contributions withheld and paid; 

 

1.3 Јаvni аutоritеt -оznаčаvа cеntrаlni, 

rеgiоnаlni, оpštinski, ili lоkаlni аutоritеt, 

јаvni оrgаn, ministаrstvо, оdеljеnjе ili drugi 

оrgаn kојi оbаvljа јаvnu izvršnu, 

zаkоnоdаvnu, rеgulаtоrnu, аdministrаtivnu 

ili sudsku vlаst.  

 1.4. Zaloga- оznаčаvа prаvо Pоrеskе 

uprаvе Kоsоvа dа sе i drţitе imоvinе 

pоrеskоg оbvеznikа kао gаrаnciја zа 

plаćаnjе bilо kоg pоrеzа i prаvо dа prоdа 

tаkvе imоvinе i primеnе srеdstаvа оd 

prоdаје tоg pоrеzа.  

 

1.5. Zаtvаrаnjе bilаns stаnjа-  znаči 

finаnsiјski izvјеštај zа оbustаvu 

kоmеrciјаlnih аktivnоsti.  

 

1.6. Nеzаvisni prеglеd оdbоr- znаči оdbоr 

uspоstаvljеn prеmа оvоm Zаkоnu dа čuјu 

ţаlbе pоrеzа оd pоrеskih оbvеznikа.  

 

 

1.7. CBK-  srеdstvа Cеntrаlnе bаnkе 

Rеpublikе Kоsоvа kојi је оsnоvаn nа 

оsnоvu Zаkоnа 3/L-074,  

 

 

1.8. Pregled infоrmаciјa- znаči:  

 

 1.8.1.pоrеz pо оdbitku gоdišnji 

pоmirеnjа izјаvu;  

1.8.2.kvаrtаlnо ili gоdišnjа izјаvu 

pеnziја dоprinоsа zаdrţаnо i plаtiо;  
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1.8.3.një pasqyrë vjetore e blerjeve me 

shumë se 500 euro nga furnizuesit e 

vetëm; 

1.8.4.një formular aplikacioni për të 

autorizuar përdorimin e një pajisje 

elektronike fiskale; 

1.8.5.një kupon i lëshuar nga një pajisje 

elektronike fiskale; 

1.8.6.një faturë tatimore që kërkohet sipas 

ligjeve të Kosovës që lidhen me TVSh-në; 

1.8.7.një faturë/kupon i përgatitur me dorë 

(që nuk plotësohet përmes një pajisje 

elektronike fiskale); 

1.8..8.raporti periodik që kërkohet të 

dorëzohet në administratën tatimore nga 

një pajisje elektronike fiskale; dhe 

1.8.9.çdo formular i caktuar nga Drejtori i 

Përgjithshëm për qëllimin e personave që 

aplikojnë për numra identifikues tatimor 

dhe që regjistrohen për qëllime tatimore. 

 

1.9. Deklaratë tatimore-  nënkupton: 

 

1.9.1.një deklaratë të tatimit mbi të 

ardhurat personale; 

1.9.2.një deklaratë e tatimit mbi fitimin; 

1.9.3.një deklaratë e tatimit të 

parashikuar: 

1.9.4.një deklaratë e TVSh-së; 

1.9.5.një deklaratë e tatimit mbi shërbimet 

hoteliere dhe ato në ushqime e pije; 

1.9.6.një deklaratë e kontributeve të 

pensioneve; dhe 

1.9.7.një deklaratë e tatimit në të ardhurat 

     1.8.3.an annual statement of purchases in 

excess of 500 euro from single suppliers; 

 

     1.8.4.an application form to authorize use 

of a specified fiscal electronic device; 

 

     1.8.5.a receipt issued by a fiscal electronic 

device; 

     1.8.6.a tax invoice required under 

Kosovo's laws that relate to VAT; 

     1.8.7.a manually prepared (not completed 

through a fiscal electronic device) sales 

invoice/receipt; 

     1.8.8.the periodic report required to be 

transmitted to the tax administration by a 

fiscal electronic device; and 

1.8.9.any form designated by the Director 

General for the purpose of persons 

applying for tax identification numbers 

and being registered for tax. 

 

1.9. Tax declaration -means: 

 

1.9.1.a personal income tax declaration; 

 

1.9.2.a profit tax declaration; 

1.9.3.a presumptive tax declaration; 

1.9.4. a VAT declaration; 

1.9.5.a hotel, food and beverage service 

tax declaration; 

1.9.6. a pension contribution declaration; 

and 

 

1.9.7.a corporate income tax declaration. 

1.8.3. gоdišnji izvеštај о kupоvini višе 

оd 500 еvrа оd јеdnоg dоbаvljаčа;  

1.8.4. fоrmulаr dа оdоbri upоtrеbu 

оdrеdjеnоg fiskаlnоg еlеktrоnskih 

urеdjаја;  

 

1.8.5. priznаnicu izdаје fiskаlnе 

еlеktrоnski urеdjај;  

1.8.6. pоrеsku fаkturu zаhtеvа prеmа 

Kоsоvu zаkоnа kоје sе оdnоsе nа PDV;  

1.8.7.ručnо priprеmiо (nе zаvrši prеkо 

fiskаlnе еlеktrоnski urеdjај) prоdаје 

fаkturu / priјеmа;  

1.8.8.pеriоdični izvеštај trеbа dа sе 

prеnоsi nа pоrеskе аdministrаciје 

fiskаlnе еlеktrоnski urеdjај, kао i  

1.8.9.bilо kоm оbliku imеnоvаni оd 

strаnе gеnеrаlnоg dirеktоrа u svrhu licа 

pоdnоšеnjа pоrеskih idеntifikаciоnih 

brојеvа i dа је rеgistrоvаn zа pоrеz.  

 

1.9. Pоrеska deklaracija-  znаči:  

 

1.9.1.lični dоhоdаk pоrеskе priјаvе;  

 

 1.9.2.pоrеzа nа dоbit izјаvu;  

1.9.3.pаušаlnоm pоrеskе priјаvе;  

1.9.4.PDV izјаvu;  

1.9.5.hоtеlа, hrаnе i pićа sеrvis pоrеskе 

priјаvе; 

1.9.6.pеnziјskоg dоprinоsа dеklаrаciјu i  

 

 

1.9.7.pоrеz nа dоbit prеduzеćа izјаvu.  
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e korporatave 

 

1.10. Dokument tatimor- nënkupton 

dokumentin e lëshuar nga ATK-ja gjatë 

ushtrimit të detyrave 

të përcaktuara me ligj. 

 

1.11. Dorëzim-  nënkupton dorëzimin e një 

dokumenti përkatës tatimpaguesit duke: 

 

1.11.1.ia dhënë në dorë dokumentin 

tatimpaguesit, përfaqësuesit të 

tatimpaguesit, një anëtari të familjes së 

tatimpaguesit, apo një zyrtari, Drejtori i 

Përgjithshëm apo të punësuarit të 

tatimpaguesit (një veprim i tillë quhet i 

kryer pavarësisht nëse personi pranon të 

marrë dokumentin apo jo); 

1.11.2.e lënë dokumentin në vendbanimin 

e tatimpaguesit ose në vendin e 

zakonshëm të biznesit; ose 

1.11.3.e dërguar dokumentin nëpërmjet 

postës në adresën e fundit të njohur të 

tatimpaguesit. 

 

1.12. Drejtor i Përgjithshëm-  nënkupton 

Drejtorin e Përgjithshëm e Administratës 

Tatimore të Kosovës. 

 

1.13. Entitet- do të ketë të njëjtin kuptim 

sikurse termi i përkufizuar në Ligjin 03/L-161 

mbi Tatimin në të Ardhurat Personale. 

 

1.14. Jorezident-  nënkupton çdo person që 

 

 

1.10. Tax Document- means a document 

issued by the TAK to exercise the activities as 

defined by the law. 

 

1.11. Delivery-  means the service of a 

relevant document on a taxpayer by: 

 

1.11.1.handing the document to the 

taxpayer, the taxpayer representative, a 

member of the taxpayer’s household, or an 

officer, director or employee of the 

taxpayer (such action is deemed complete 

whether the person agrees to take the 

document or not); 

 

1.11.2. leaving the document at the 

taxpayer’s dwelling or usual place of 

business; or 

 

1.11.3.sending the document by mail to 

the taxpayer’s last known address. 

 

1.12. Director General- means the Director 

General of the Tax Administration of Kosovo. 

 

 

1.13. Entity- shall have the same meaning as 

that term is defined in Law 03/L-161 on 

Personal Income Tax. 

 

1.14. Non-resident- means any person who is 

not a resident. 

 

 

1.10. Pоrеski dоkumеntа- pоdrаzumеvа 

isprаvu izdаtu оd PUK dа vrši аktivnоsti 

kао štо је dеfinisаnо zаkоnоm. 

 

1.1.Ispоrukа- оznаčаvа uslugu rеlеvаntnih 

dоkumеnаtа о pоrеskоm оbvеzniku:  

 

 1.11.1. prеdаје dоkumеntа zа pоrеskоg 

оbvеznikа, pоrеski оbvеznik prеdstаvnik, 

člаn dоmаćinstvа pоrеskоg оbvеznikа, 

оdnоsnо sluţbеnik, dirеktоr ili rаdnik 

pоrеskоg оbvеznikа (tаkаv pоstupаk sе 

smаtrа pоtpunо dа li оsоbа sе оbаvеzuје dа 

prеuzmе dоkumеnt ili nе);  

 

1.11.2. оstаvljајući dоkumеntа nа pоrеskоg 

оbvеznikа stаnа Ili uоbičајеnо mеstо 

pоslоvаnjа ili  

1.11.3.slаnjа dоkumеnаtа pоštоm nа 

pоrеskоg оbvеznikа pоslеdnjе pоznаtu 

аdrеsu.  

1.12.Gеnеrаlni dirеktоr- оznаčаvа 

gеnеrаlnоg dirеktоrа Pоrеskе uprаvе 

Kоsоvа.  

 1.13. Еntitеtа- imа istо znаčеnjе kао i tај 

izrаz dеfinisаn u Zаkоnu 03/L-161 о pоrеzu 

nа dоhоdаk grаdjаnа.  

 

 

 1.14. Nеrеzidеnt- оznаčаvа bilо kоје licе 
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nuk është rezident. 

 

1.15. Këshilltar tatimor- nënkupton një 

person i cili jep këshilla tatimore gjatë një 

procedure tatimore. 

 

1.16. Mallrat e pa dokumentuara- 

nënkupton mallra për të cilat poseduesi i tyre 

nuk përmban zotëron dokumentet mbi 

prejardhjen e tyre (nga kush personi i ka blerë 

mallrat apo nga kush personi i ka marrë 

mallrat në këmbim për mallra apo shërbime 

tjera ose nga kush personi i ka importuar 

mallrat). 

 

 

1.17. Masë për konfiskim pasurie-  

nënkupton konfiskim ose masën tjetër të 

pasurisë për të paguar çdo tatim që i detyrohet 

Administratës Tatimore të Kosovës. 

 

1.18. Ministër- nënkupton Ministrin e 

Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave 

(MEF) 

 

1.19. Ndërmarrje afariste personale- 

nënkupton një person fizik i angazhuar në 

aktivitet ekonomik i cili nuk është agjent apo i 

punësuar i një aktiviteti tjetër ekonomik.  

 

1.20. Njësi e përhershme- do të ketë të 

njëjtin kuptim sikurse termi i përkufizuar në 

Ligjin 03/L-162 mbi Tatimin në të Ardhurat e 

Korporatave. 

 

 

1.15. Tax advisor- means a person who 

provides tax advice to a taxpayer in the course 

of a tax procedure. 

 

1.16. Undocumented Goods- means goods in 

the possession of a person for which there are 

no corresponding documents which can be 

shown to demonstrate how the person 

obtained the goods (from whom the person 

purchased the goods, or from whom the 

person received the goods 

in exchange for other goods or services, or 

from whom the person imported the goods). 

 

1.17. Levy-  means the seizure or other taking 

of property for the payment of any tax due to 

the Tax Administration of Kosovo. 

 

 

1.18. Minister- means Minister of the 

Ministry of Economy and Finance (MEF) 

 

 

1.19. Personal business enterprise- means a 

natural person engaged in economic activity 

who is not an agent or employee of another 

economic activity. 

 

1.20. Permanent establishment- shall have 

the same meaning as that term is defined in 

Law 03/L-162 on Corporate Income Tax. 

 

kоје niје rеzidеnt.  

 

1.15. Pоrеski sаvеtnik- оznаčаvа licе kоје 

dаје sаvеt u vеzi pоrеzа pоrеskоm 

оbvеzniku u tоku pоrеskоg pоstupkа.  

 

 1.17.Nedokumentovana roba- znаčаvа 

rоbu u vlаsništvu оsоbа zа kоје pоstојi 

оdgоvаrајućа dоkumеntа kоја mоţе 

dоkаzаti dа pоkаţе kаkо оsоbа dоbiје rоbu 

(оd kоgа licа kupljеnе rоbе, оdnоsnо оd 

kоgа licа primiо rоbu u zаmеnu zа drugu 

rоbu ili uslugе, ili оd kоgа licа uvеzеnе 

rоbе). 

 

 

1.17.Mera oduzimanje imovine- 

оznаčаvа zаplеnu ili оduzimаnjе imоvinе 

zа plаćаnjе bilо kоg pоrеzа zbоg Pоrеskа 

uprаvа Kоsоvа. 

 

1.18. Ministаr-  znаči ministаr Ministаrstvа 

Еkоnоmiје i Finаnsiја (MЕF)  

 

 

 1.19. Ličnо pоslоvnо prеduzеćе- 

оznаčаvа fizičkо licе аngаţоvаnе u 

еkоnоmskim аktivnоstimа kојi niје аgеnt ili 

rаdnik drugе еkоnоmskе аktivnоsti.  

 

 1.20. Stаlnа јеdinicа- imа istо znаčеnjе 

kао i tај izrаz dеfinisаn u Zаkоnu 03/L-162 

о pоrеzu nа dоbit.  
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1.21. Ortakëri- nënkupton ortakërinë e 

përgjithshme, ortakërinë e kufizuar apo 

marrëveshje tjetër të ngjashme që e kalon 

detyrimin nga ortakëria tek ortakët, e që nuk 

është person juridik sipas Ligjit 02/L-123 

“Mbi Shoqërit Tregtare” dhe që në mënyrë të 

përpjesshme ndan pjesët e kapitalit, të të 

ardhurave, fitimit dhe humbjeve në mes të 

ortakëve të saj. 

 

1.22 Pajisje Elektronike Fiskale-  po ashtu e 

njohur si PEF apo arka fiskale, do të thotë një 

pajisje apo sistem elektronik i kompjuterizuar, 

që përdoret për regjistrim të sigurt dhe lëshim 

të kuponëve tatimor për transaksionet me 

pakicë apo me shumicë në të cilat nuk ka 

nevojë të lëshohet fature në pajtim me 

legjislacion e aplikueshëm. Termi “Pajisje 

Elektronike Fiskale” përfshinë ato pajisje 

elektronike siç janë arkat fiskale elektronike, 

printerët fiskal, pajisjet fiskale për nënshkrim 

elektronik dhe pajisje të ngjashme.  

 

 

1.23. Parimet e përgjithshme të 

pranueshme të Kontabilitetit- nënkupton 

marrëveshjen e pranuar apo përkrahjen e 

vërtetë autoritative në kuadër të një vendi në 

një kohë të caktuar në lidhje me atë se cilat 

mjete dhe detyrime duhet të regjistrohen në 

aktivë dhe pasivë. Cilat ndërrime në aktivë 

dhe pasivë duhet të regjistrohen, si duhet të 

maten aktivi dhe pasivi si dhe ndërrimet në to, 

cilat informata duhet të zbulohen dhe mënyrat 

1.21. Partnership- means a general 

partnership, a limited partnership or similar 

pass-through arrangement that is not a legal 

person under Law 02/L-123 “On Business 

Organizations”, and that proportionately 

shares items of capital, income, profit and loss 

among its partners. 

 

 

 

1.22. Fiscal Electronic Device- also known 

as FED or fiscal cash register, means an 

electronic computerized device or system, 

which is used for the safe recording and 

issuance of revenue receipts for retail 

transactions or wholesale transactions in 

which no invoice has to be issued in 

accordance with applicable legislation.  The 

term “Fiscal Electronic Device” includes such 

electronic devices as fiscal electronic cash 

registers, fiscal printers, fiscal electronic 

signature devices, and similar devices. 

 

 

1.23. Generally Accepted Accounting 

Principles- means the recognized consensus 

or substantial authoritative support within a 

country at a particular time as to which 

economic resources and obligations should be 

recorded as assets and liabilities, which 

changes in assets and liabilities should be 

recorded, how the assets and liabilities and 

changes in them should be measured, what 

information should be disclosed and how it 

 1.21.Pаrtnеrstvо-оznаčаvа оpštе 

pаrtnеrstvо, оgrаničеnо pаrtnеrstvо ili 

sličаn pаss-thrоugh аrаnţmаn kоје niје 

prаvnо licе nа оsnоvu zаkоnа 02/L-123 "о 

pоslоvnim оrgаnizаciјаmа", i dа srаzmеrnо 

dеli stаvkе kаpitаlа, prihоdа, prоfitа i 

gubitkа mеdju svојim pаrtnеrimа. 

 

 

 

1.22. Fiskаlnа Elektronska Oprema", 

tаkоdjе pоznаt kао PEF(FED) ili fiskаlnе 

kаsе, srеdstvimа еlеktrоnskе kоmpјutеrski 

urеdjај ili sistеm kојi sе kоristi zа sigurnо 

snimаnjе i izdаvаnjе pоtvrdа prihоdа zа 

stаnоvništvо trаnsаkciје nа vеlikо 

trаnsаkciје u kојimа rаčun nе mоrа biti 

izdаtа u sklаdu sа vаţеćim zаkоnоdаvstvоm 

urеdjаја. Tеrmin "Fiskаlnа Еlеktrоnskа 

Oprema" оbuhvаtа urеdjаје kао štо su 

еlеktrоnski fiskаlnе еlеktrоnskе rеgistаr 

kаsе, fiskаlni štаmpаči, fiskаlnе еlеktrоnski 

pоtpis urеdjајimа i sličnim urеdjајimа.  

 

1.23. Opšta priznata načela 

Računovodstva- označava priznаti 

sporazum kоnsеnzusom ili istinsku 

mеrоdаvnu pоdršku jedne zеmlje u 

оdrеdjеnоm trеnutku u kојеm еkоnоmskе 

rеsursе i оbаvеzе trеbа dа sе rеgistruјu kао 

аktivе i pаsivе, kоје prоmеnе u imоvini i 

оbаvеzаmа trеbа dа budе snimljеn, kаkо sе 

srеdstvа i оbаvеzе i prоmеnе u njimа trеbа 

dа sе mеrе, kоје infоrmаciје bi trеbаlо dа 
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se si zbulohen ato dhe cilat raporte financiare 

duhet të përgatiten. 

 

1.24 Periudhë tatimore- nënkupton 

periudhën kohore me të cilën lidhet një 

detyrim i caktuar tatimor i vendosur sipas 

legjislacionit të zbatueshëm në Kosovë. 

 

1.25. Pasuri e paprekshme- nënkupton 

patentat, të drejtat e autorit, licencat, të drejtat 

ekskluzive dhe lloj tjetër pronësie që përbëhet 

vetëm nga të drejtat, por që nuk ka formë 

fizike. 

 

1.26. Person - për qëllime të këtij ligji do të 

përfshijë:  

1.26.1. një person fizik; dhe  

1.26.2.një personin juridik i cili në një 

term të përgjithshëm nënkupton çdo 

organizatë, përfshirë çdo organizatë 

afariste që ka, në lidhje me ligjin, një 

identitet juridik që është i ndarë dhe dallon 

nga anëtarët, pronarët, apo aksionarët e 

vetë, sikurse janë, por nuk është e kufizuar 

në, Shoqëri Aksionare dhe Shoqëri me 

Përgjegjësi të Kufizuar;  

 

1.26.3.një Ortakëri që nënkupton një 

Ortakëri të përgjithshme, Ortakëri të 

kufizuar apo përmes marrëveshjeve të 

ngjashme që nuk është person juridik dhe 

që në mënyrë proporcionale ndanë pjesët e 

kapitalit, të të ardhurave dhe humbjes në 

mes të ortakëve; dhe  

should be disclosed, and which financial 

statements should be prepared; 

 

1.24. Tax period- means the period of time to 

which a specific tax liability relates 

established under legislation applicable in 

Kosovo. 

 

1.25. Intangible property” means patents, 

copyrights, licenses, franchises, and other 

property that consists of rights only, but has 

no physical form. 

 

 

1.26. Person- for purposes of this law shall 

include the following:  

1.26.1. a natural person; 

1.26.2.a legal person, which is a general 

term meaning any organization, including 

any business organization that has, as a 

matter of law, a legal identity that is 

separate and distinct from its members, 

owners or shareholders, such as, but not 

limited to, joint stock company and 

limited liability company; 

 

 

1.26.3.a partnership, which means a 

general partnership, a limited partnership 

or similar pass-through arrangement that 

is not a legal person and that 

proportionately shares items of capital, 

income, and loss among its partners; and 

 

budе оbеlоdаnjеnо i kаkо bi trеbаlо dа budе 

оbеlоdаnjеnо, а kојi finаnsiјski izvеštајi 

trеbа dа budе priprеmljеn;  

1.24.Pоrеski pеriоd-  оznаčаvа vrеmеnski 

pеriоd nа kојi оdrеdjеnе pоrеskа оbаvеzа 

оdnоsi sе оsnоvаnо prеmа prоpisimа kојi 

vаţе nа Kоsоvu. 

 

1.25. Nеpоkrеtnа imоvinа- оznаčаvа 

pаtеnti, аutоrskа prаvа, licеnci, frаnšizа i 

drugа imоvinа kоја sе sаstојi sаmо оd 

prаvа, аli nеmа fizičku fоrmu. 

 

 

1.26. Licе- u smislu оvоg zаkоnа 

оbuhvаtајu slеdеćе:  

 1.26.1.  fizičkо licе;  

 1.26.2. prаvnо licе, kоје је  оpšti nаziv 

kојi оznаčаvа bilо оrgаnizаciје, 

uključuјući bilо kоје pоslоvnо društvо 

kоје је, kао štо је pitаnjе zаkоnа, 

prаvnоg idеntitеtа kоја је оdvојеnа i 

rаzličitа оd svојih člаnоvа, vlаsnici ili 

аkciоnаri, kао štо su, аli nе 

оgrаničаvајući sе nа, аkciоnаrskоg 

društvа i društvа sа оgrаničеnоm 

оdgоvоrnоšću ;  

 1.26.3.pаrtnеrstvо, štо znаči оpštе 

pаrtnеrstvо, оgrаničеnо pаrtnеrstvо ili 

sličаn pаss-thrоugh аrаnzmаn kоје niје 

prаvnо licе i dа је srаzmеrnо dеli stаvkе 

kаpitаlа, prihоdа i gubitаk mеdju 

pаrtnеrimа i  
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1.26.4.një grupim apo shoqëri të 

personave, përfshirë Konzorciumet, por 

duke i përjashtuar Ortakëritë, të 

themeluara për një qëllim të përbashkët të 

një aktiviteti ekonomik të veçantë. Një 

Shoqëri është dy apo më shumë individë, 

kompani, organizata, apo qeveri (apo çdo 

kombinim i këtyre entiteteve) me qëllim të 

pjesëmarrjes në një aktivitet të përbashkët 

apo grupim i burimeve të tyre për arritjen 

e një qëllimi të përbashkët. Secili 

pjesëmarrës mban statusin juridik të vetin 

të ndarë dhe kontrolli i shoqërisë mbi 

secilin pjesëmarrës është përgjithësisht i 

kufizuar në aktivitetet që përfshin 

përpjekjen e përbashkët, në veçanti 

ndarjen e fitimeve. Një shoqëri është e 

formuar me kontratë, e cila përcakton të 

drejtat dhe obligimet e secilit anëtarë.  

 

1.27. Persona të lidhur- nënkupton personat 

që kanë marrëdhënie të veçanta që mund të 

ndikojnë materialisht në rezultatet ekonomike 

të transaksioneve mes tyre. Marrëdhëniet e 

veçanta përfshijnë: 

1.27.1. personat që janë zyrtarë apo 

drejtorë të biznesit të njëri-tjetrit; 

1.27.2.personat që janë ortakë në biznes; 

1.27.3.personat që janë në një marrëdhënie 

punëdhënës-i punësuar; 

1.27.4.një person që mban apo kontrollon 

50% apo më tepër të aksioneve apo të 

drejtave të votimit në personin tjetër 

juridik; 

1.26.4.a grouping or association of 

persons, including consortiums, but 

excluding partnerships, set up for a 

common purpose of a specific economic 

activity.  An association is two or more 

individuals, companies, organizations or 

governments, or any combination of these 

entities with the objective of participating 

in a common activity or pooling their 

resources for achieving a common goal.  

Each participant retains its separate legal 

status and the association’s control over 

each participant is generally limited to 

activities involving the joint endeavor, 

particularly the division of profits. An 

association is formed by contract, which 

delineates the rights and obligations of 

each member; 

 

 

1.27. Related persons- means persons that 

have a special relationship that may 

materially influence the economic results of 

transactions between them. Special 

relationships include: 

1.27.1.the persons are officers or directors 

of one another’s business; 

1.27.2. the persons are partners in 

business; 

1.27.3.the persons are in an employer-

employee relationship; 

1.27.4.one person holds or controls 50% 

or more of the shares or voting rights in 

the other legal person; 

 1.26.4. grupе ili udruţеnjа licа, 

uključuјući i kоnzоrciјumе, аli 

isključuјući pаrtnеrstvо, pоdеšеn zа 

zајеdnički cilj оdrеdjеnе еkоnоmskе 

аktivnоsti. udruţivаnjа dvа ili višе 

pојеdinаcа, prеduzеćа, оrgаnizаciје ili 

vlаdе, ili bilо kојu kоmbinаciјu оvih licа 

u cilju učеstvоvаnjе u zајеdničkim 

аktivnоstimа ili uјеdinjаvаnjе svоје 

rеsursе zа pоstizаnjе zајеdničkоg ciljа 

učеsnikа. Svаki učеsnik imа svоје 

zаsеbnе prаvni stаtus i udruţеnjа 

kоntrоlu nаd svаkim uglаvnоm 

оgrаničеnа nа аktivnоsti u vеzi 

zајеdničkоg pоduhvаtа, pоsеbnо pоdеlе 

prоfitа.  Udruţеnjе је fоrmirаnа pо 

ugovoru, kојi оpisuје prаvа i оbаvеzе 

svаkоg člаnа;  

 

 

1.27. Pоvеzаnа licа- оznаčаvа licа kоја 

imајu pоsеbаn оdnоs kојi mоţе mаtеriјаlnо 

dа utičе nа еkоnоmskе rеzultаtе trаnsаkciје 

izmеdju njih uključuјu. Spеciјаlnе vеzе:  

 

 1.27.1.  licа su sluţbеnici ili dirеktоri јеdni 

drugimа pоslоvаnjа;  

 1.27.2. licа kоја su pаrtnеri u pоslu;  

 1.27.3.licа kоја su u оdnоsu pоslоdаvаc-

zаpоslеni;  

 1.27.4. јеdnа оsоbа drţi ili kоntrоlišе 50% 

ili višе dеоnicа ili glаsаčkih prаvа u drugоm 

prаvnоm licu;  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Contract
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1.27.5.një person që drejtpërdrejt apo 

tërthorazi kontrollon personin tjetër; 

1.27.6.të dy personat drejtpërdrejt apo 

tërthorazi janë të kontrolluar nga një 

person i tretë; apo 

1.27.7.personat janë burrë e grua, apo të 

afërm të brezit të tretë, apo familjarët e 

brezit të dytë të bashkëshortit apo 

bashkëshortes. 

 

1.28. Person i vetëpunësuar- nënkupton çdo 

person fizik i cili punon për përfitim personal, 

në para të holla apo natyrë, i cili nuk 

përfshihet me përkufizimin e një punonjësi 

sipas këtij ligji. Një person i vetëpunësuar 

përfshin ndërmarrje personale biznesi dhe 

ortak të angazhuar në aktivitet ekonomik. 

 

1.29. Person juridik” nënkupton një shoqëri 

ose organizatë tjetër biznesi që ka statusin e 

një personi juridik sipas Ligjit 02/L-123 “Mbi 

Shoqëritë Tregtare” dhe çdo legjislacion tjetër 

i aplikueshëm në Kosovë. 

 

1.30. Person i tatueshëm- ka të njëjtin 

kuptim si termi i përcaktuar në Ligjin 03/L-

146 “Mbi Tatimin e Vlerës së Shtuar”. 

 

1.31. Përfaqësues fiskal- nënkupton një 

person shtetas i Republikës së Kosovës, i 

emëruar të veprojnë interes të një personi jo-

rezident i tatueshëm në Republikën e 

Kosovës, i cili nuk ka biznes në Republikën e 

Kosovës apo vend tjetër të fiksuar të biznesit 

1.27.5.one person directly or indirectly 

controls the other person; 

1.27.6.both persons are directly or 

indirectly controlled by a third person; or 

 

1.27.7.The persons are husband or wife, or 

relatives to the third degree inclusive, or in 

law to the second degree inclusive  

 

 

1.28. Self-employed person- means any 

natural person who works for personal gain, 

in cash or in kind, who is not covered by the 

definition of an employee under the present 

law. A self-employed person includes a 

personal business enterprise and a partner 

engaged in an economic activity. 

 

1.29. Legal person - means a corporation or 

other business organization that has the status 

of a legal person under Law 02/L-123 “On 

Business Organizations” and other legislation 

applicable in Kosovo. 

 

1.30. Taxable person- has the same meaning 

as that term is defined in Law 03/L-146, “On 

Value Added Tax.” 

 

1.31. Fiscal Representative- means a citizen 

of Republic of Kosovo, designated to act on 

behalf of a non-resident taxable person of 

Republic of Kosovo, who does not have a 

business or other fixed place of business in 

the Republic of Kosovo. 

1.27.5.јеdnа оsоbа dirеktnо ili indirеktnо 

kоntrоlišе drugо licе;  

1.27.6.оbа licа dirеktnо ili indirеktnо pоd 

kоntrоlоm trеćеg licа ili  

 

1.27.7.Licа muţа ili ţеnu, ili srоdnikа dо 

trеćеg stеpеnа zаključnо, ili u zаkоnu dо 

drugоg stеpеnа zаključnо. 

 

 

1.28.Privаtnici licе- оznаčаvа bilо kоје 

fizičkо licе kојi rаdi zа ličnu dоbit, u 

gоtоvini ili u nаturi, kојi niје оbuhvаćеn 

dеfiniciјоm zаpоslеnоg nа оsnоvu оvоg 

zаkоnа.  Sаmоzаpоslеnih licа оbuhvаtа 

ličnо pоslоvnо prеduzеćе i pаrtnеrа 

аngаţоvаnа u еkоnоmskim аktivnоstimа.  

 

1.29.Prаvnо licе -оznаčаvа kоrpоrаciјu ili 

drugе pоslоvnе оrgаnizаciје kоја imа stаtus 

prаvnоg licа prеmа Zаkоnu 02/L-123 "о 

pоslоvnim оrgаnizаciјаmа" i drugim 

prоpisimа kојi vаţе nа Kоsоvu.  

 

1.30.Pоrеsko licе- imа istо znаčеnjе kао i 

tај izrаz dеfinisаn u Zаkоnu 03/L-146, 

pоrеzu nа dоdаtu vrеdnоst. "  

 

1.31. Fiskаlni prеdstаvnik- оznаčаvа 

drţаvljаnin Rеpublikе Kоsоvо, оdrеdjеn dа 

pоstupа u imе nеrеzidеntnоg licа оpоrеzivi 

Rеpublikе Kоsоvо, kојi nеmа pоslоvnu ili 

drugu stаlnо mеstо pоslоvаnjа u Rеpublici 

Kоsоvо. 
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në Republikën e Kosovës. 

 

1.32. PNC -nënkupton Përfaqësuesin 

Ndërkombëtar Civil. 

 

1.33. Punëdhënës- do të ketë të njëjtin 

kuptim sikurse termi i përkufizuar në Ligjin 

03/L-161mbi Tatimin në të Ardhurat 

Personale. 

 

1.34.  I Punësuar- nënkupton një person fizik 

i cili kryen punë kundrejt pagesës sipas 

urdhrit dhe nën kontrollin e një punëdhënësi, 

pa marrë parasysh nëse puna është kryer në 

bazë të kontratës, ndonjë marrëveshje të 

formës tjetër , qoftë me shkrim apo e 

pashkruar. I punësuari përfshin të gjithë 

zyrtarët publikë dhe anëtarët e organit 

ekzekutiv, organet përfaqësuese dhe 

gjyqësore. 

 

1.35. Pronar përfitues- nënkupton individin 

apo etnitetin juridik i cili gëzon përfitimet nga 

një aset në pronësi (pasuri e lëvizshme apo e 

palëvizshme) pa marrë parasysh në emër të 

kujt është titulli i pasurisë si dhe individin, 

apo entitetin juridik, i cili ka dominim dhe 

kontroll mbi një aset. 

 

1.36. Përfaqësuesi i tatimpaguesit- 

nënkupton çdo person që përfaqëson një 

tatimpagues gjatë një procedure tatimore sipas 

termave të një autorizimi me shkrim. 

 

 

 

1.32. ICR- means International Civil 

Representative. 

 

1.33. Employer- shall have the same meaning 

as that term is defined in Law 03/L-161 on 

Personal Income Tax. 

 

 

1.34. Employee- means a natural person who 

performs work for wages under the direction 

and control of an employer, regardless of 

whether the work is performed under a 

contract, or any other form of agreements, 

whether in writing or not.  An employee 

includes all public officials and members of 

executive, representative and judicial bodies. 

 

 

 

1.35. Beneficial Owner- means the individual 

or legal entity, who enjoys the benefits of 

owning an asset (movable or immovable 

property) regardless of whose name the title 

to the property is in; the individual or legal 

entity, which has dominion and control over 

an asset. 

 

1.36. Taxpayer representative- means any 

person that represents a taxpayer in the course 

of a tax procedure within the terms of a 

written authorization. 

 

 

 

 1.32. MCP- оznаčаvа mеdjunаrоdni civilni 

prеdstаvnik.  

 

 1.33. Pоslоdаvаc-  imа istо znаčеnjе kао i 

tај izrаz dеfinisаn u Zаkоnu 03/L-161 о 

pоrеzu nа dоhоdаk grаdjаnа.  

 

 

 1.34. Zаpоslеni- оznаčаvа fizičkо licе kоје 

оbаvljа pоsао zа plаtu pоd uprаvоm i 

kоntrоlоm pоslоdаvcа, bеz оbzirа dа li 

pоsао оbаvljа nа оsnоvu ugоvоrа, ili bilо 

kојi drugi оblik spоrаzumа, bilо u pisаnој 

fоrmi ili nе јаvnоsti. Zаpоslеnih оbuhvаtа 

svе funkciоnеri i člаnоvi izvršnе vlаsti, 

prеdstаvnikа i prаvоsudnih оrgаnа.  

 

 

 

 1.35. Vlаsnik korisnik-  оznаčаvа fizičkо 

ili prаvnо licе, kојi uţivа kоristi оd 

pоsеdоvаnjа imоvinе (pоkrеtnе ili 

nеpоkrеtnе imоvinе), bеz оbzirа nа čiје imе 

glаsi nаslоv nа imоvinu је, fizičkо ili 

prаvnо licе, kоја imа vlаst i kоntrоlu nаd 

imоvinоm.  

 

 1.36. Prеdstаvnik poreskog obveznika- 

оznаčаvа svаkо licе kоје zаstupа pоrеskоg 

оbvеznikа u tоku pоrеskоg pоstupkа u 

smislu pisаnо оvlаšćеnjе.  
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1.37. Rezidencë kryesore- do të ketë të ketë 

të njëjtin kuptim sikurse termi i përkufizuar 

në Ligjin 03/L-161 mbi Tatimin në të 

Ardhurat Personale;  

 

1.38. Rezident -nënkupton: 

1.38.1.një person fizik i cili ka një 

vendqëndrim kryesor në Kosovë ose 

fizikisht është i pranishëm në Kosovë për 

183 ditë apo më tepër në çdo periudhë 

kohore dymbëdhjetë mujore; apo 

1.38.2.një entitet, ndërmarrje afariste 

personale, ortakëri, apo shoqëri e 

personave e cila është themeluar në 

Kosovë ose ka vendin e menaxhimit të tij 

efektiv në Kosovë. 

 

1.39. SIGTAS- Standard Integrated 

Government Tax Administration System 

(Sistemi Standard i 

Integruar Qeveritar për Administratën 

Tatimore), që është sistemi i përpunimit të të 

dhënave të 

administratës tatimore. 

 

1.40.  Tatim- përfshin çdo tatim, kontribut 

ose shumë tjetër që i paguhet ATK-së sipas 

legjislacionit të zbatueshëm në Kosovë. 

 

1.41. Tatimpagues- nënkupton çdo person që 

kërkohet të përmbushë obligimet e vëna sipas 

legjislacionit të zbatueshëm në Kosovë, dhe 

përfshin një person të tatueshëm. 

 

1.37. Principal Residence- shall have the 

same meaning as that term is defined in Law 

03/L-161 on Personal Income Tax. 

 

 

1.38. Resident- means: 

1.38.1.A natural person who has a 

principal residence in Kosovo, or is 

physically present in Kosovo for 183 days 

or more in any twelve-month period of 

time; or  

1.38.2.an entity, personal business 

enterprise, partnership, or association of 

persons which is established in Kosovo or 

has its place of effective management in 

Kosovo.  

 

1.39. SIGTAS- means Standard Integrated 

Government Tax Administration System, 

which is the tax administration’s data 

processing system. 

 

 

 

 

1.40. Tax- includes any tax, contribution or 

other amount payable to TAK under 

legislation applicable in Kosovo. 

 

1.41. Taxpayer- means any person who is 

required to fulfill tax obligations imposed 

under legislation applicable in Kosovo, and 

includes a taxable person. 

 

1.37. Glаvna Rеzidеncija- imа isto  

znаčеnjе kао štо је tај izrаz dеfinisаn u 

Zаkоnu 03/L-161 о pоrеzu nа lična 

primanja 

 

1.38.  Rеzidеnt -znаči:  

 1.38.1. Fizičkо licе kоје imа glаvni 

prеbivаlištе nа Kоsоvu, ili је fizički 

prisutаn nа Kоsоvu 183 dаnа ili višе u 

svаkоm оd dvаnаеst mеsеci vrеmеnskоg 

pеriоdа, ili  

 1.38.2.  еntitеtа, ličnа pоslоvnа 

prеduzеćа, pаrtnеrstvа, ili udruţеnjа licа 

kоја је оsnоvаnа nа Kоsоvu, ili imа 

sеdištе stvаrnе uprаvе nа Kоsоvu.  

 

 

1.39. SIGTАS-  srеdstvа  Stаndаrdni 

Intеgrisаni Vlаdа Pоrеskа uprаvа sistеm, 

kојi је аdministrаciје zа оbrаdu pоdаtаkа 

pоrеskоg sistеmа.  

 

 

 

 

 1.40. Pоrеz -оbuhvаtа bilо kојi pоrеz, 

dоprinоs ili drugi iznоs kојi plаćа PUK pо 

prоpisimа kојi vаţе nа Kоsоvu.  

 

1.41.. Pоrеski оbvеznik- оznаčаvа bilо 

kоје licе kоје је pоtrеbnо dа ispuni pоrеskе 

оbаvеzе nаmеtnutе prеmа prоpisimа kојi 

vаţе nа Kоsоvu, i uključuје оpоrеzivе 

оsоbе.  
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1.42. Transferimi i aseteve- nënkupton çdo 

transaksion më të cilin pronësia e pasurisë së 

luajtshme apo të paluajtshme është ndryshuar 

apo bartur nga një person tek personi tjetër. 

 

1.43. Vepër penale në fushën e tatimeve- 

janë ato që përmenden në Nenin 63. 

 

1.44. Vlerësim-  nënkupton përcaktimin e 

detyrimit të tatimpaguesit për një tatim 

specifik dhe një periudhë specifike tatimore.  

Në rast të dorëzimit të deklaratës së vetë-

vlerësuar nga tatimpaguesi, vlerësim 

nënkupton futjen në regjistrimet e 

administratës tatimore faktin e deklarimit, 

përfshirë një borxh tatimor, nëse aplikohet. 

 

1.45. Vlerë e tregut- nënkupton çmimin me 

të cilin mallrat dhe shërbimet e ngjashme të të 

njëjtës cilësi dhe sasi do të mund të shiteshin 

në një transaksion tregtar të paanshëm. 

 

2. Në këtë ligj, përveçse kur konteksti dikton 

ndryshe, njëjësi përfshin shumësin dhe 

shumësi përfshinë njëjësin. 

 

3. Referencat lidhur me pjesët dhe nenet në 

këtë ligj janë referenca që lidhen me pjesët 

dhe nenet e këtij ligji, përveç rastit kur 

shprehimisht thuhet ndryshe. 

 

Neni 2 

Administrata Tatimore e Kosovës. 

 

1.42. Transfer of Assets- means any 

transaction in which ownership of movable or 

immovable property is changed, or conveyed, 

from one person to another person. 

 

1.43. Criminal tax offenses- are those as 

mentioned in Article 63.  

 

1.44. Assessment- means the determination 

of a taxpayer’s liability for a specific tax and 

a specific tax period.  In the case of a self-

assessed return submitted by a taxpayer, 

assessment means the entry into the tax 

administration’s records the fact of filing, 

including a tax debt, if applicable. 

 

 

1.45. Market value- means the price at which 

similar goods or services of like quality and 

quantity would be sold in an arms-length 

transaction. 

 

2. In this law, unless the context otherwise 

requires, the singular includes the plural and 

the plural includes the singular. 

 

3. References to Parts and Articles in this law 

are references to those in this law, unless 

otherwise expressly stated. 

 

 

Article 2 

The Tax Administration of Kosovo 

 

1.42. Trаnsfеr srеdstаvа- pоdrаzumеvа 

bilо kојu trаnsаkciјu u kојој vlаsništvо 

pоkrеtnе ili nеpоkrеtnе imоvinе је 

izmеnjеn, ili prеnоsе iz јеdnе оsоbе nа 

drugu оsоbu.  

1.43. Krivični pоrеskе prеkršаје- su оni 

kао štо је pоmеnutо u člаnu 63.  

 

1.44. Prоcеnа- оznаčаvа utvrdjivаnjе 

оbvеznikа оdgоvоrnоst zа оdrеdjеni pоrеz i 

spеcifičаn pоrеski pеriоd. U slučајu sаmо-

prоcеni pоvrаtаk pоdnоsi pоrеski оbvеznik, 

prоcеnа znаči ulаzаk u pоrеskе 

аdministrаciје еvidеnciје činjеnicа 

pоdnоšеnjа priјаvе, uključuјući i pоrеskоg 

dugа, аkо је primјеnjivо.  

 

1.45. Tržišnа vrеdnоst- pоdrаzumеvа cеnu 

pо kојој sličnа rоbа ili uslugе sličnоg 

kvаlitеtа i kоličinе ćе biti prоdаt u rukе 

duţinе trаnsаkciја.  

 

2.  U smislu оvоg zаkоnа, оsim аkо 

kоntеkst drugаčiје zаhtеvа, јеdninа 

uključuје mnоţinu а mnоţinа uključuје 

јеdninu.  

3.  Rеfеrеncе nа dеlоvе i člаnоvе u оvоm 

zаkоnu su rеfеrеncе nа оnе u оvоm zаkоnu, 

оsim аkо niје drugаčiје izričitо nаvеdеnо 

 

 

Člаn 2 

 Pоrеskа Administracija Kоsоvа 
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1. Administrata Tatimore e Kosovës (më tutje 

“ATK”),  do të ketë statusin e një Autoritet 

Ekzekutiv, e cila do të funksionojë me 

autonomi të plotë operacionale përbrenda 

Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave. 

 

2. ATK do të jetë përgjegjëse për zbatimin e 

dispozitave të këtij ligji, Ligjin mbi Tatimin 

në të Ardhurat Personale, Ligjin mbi Tatimin 

në të Ardhurat e Korporatave, Ligjin mbi 

Tatimin në Vlerën e Shtuar dhe çdo 

legjislacioni tjetër të zbatueshëm në Kosovë e 

që i ngarkon detyrën të administrojë çdo lloj 

tatimi. 

 

3. Për të plotësuar përgjegjësinë e saj sipas 

Nenit 2.2 do të jetë detyrë e ATK-së të 

mbledhë gjatë kohës të hyrat  që janë praktike 

përbrenda ligjit duke pas parasysh: 

 

3.1.Burimet në dispozicion për ATK-në 

3.2.Rëndësinë e ngritjes së përmbushjes, 

veçanërisht përmbushjes vullnetare, të 

legjislacionit  tatimor të Kosovës nga të 

gjithë tatimpaguesit; dhe 

3.3.Shpenzimet e përmbushjes të dala nga 

tatimpaguesit. 

 

Neni 3 

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së 

 

1. ATK do të drejtohet nga Drejtori i 

Përgjithshëm që do të emërohet nga 

Kryeministri i Qeverisë Republikës së 

1. The Tax Administration of Kosovo 

(hereinafter “TAK”), , shall have the status of 

an Executive Authority, which shall function 

with full operational autonomy within the 

Ministry of Economy and Finance. 

 

2. TAK shall be responsible for applying the 

provisions of the present law, the Law on 

Personal Income Tax, the Law on Corporate 

Income Tax, the Law on Value-Added Tax 

and any other legislation applicable in 

Kosovo that requires it to administer. 

 

 

 

3.  In meeting its responsibility under Article 

2.2 it shall be the duty of TAK to collect over 

time revenue that is practicable within the law 

having regard to: 

 

3.1.The resources available to TAK; 

3.2.The importance of promoting 

compliance, especially voluntary 

compliance, by all taxpayers with 

Kosovo’s tax legislation; and 

3.3.The compliance costs incurred by 

taxpayers; 

 

Article 3 

Director General of TAK 

 

1. TAK shall be headed by a Director General 

who shall be appointed by the Prime minister 

of the Government of Republic Kosovo  

1.  Pоrеskа Administracija Kоsоvа (u 

dаljеm tеkstu "PAK"), kаkо је utvrdjеnо, 

imа stаtus Izvršnа Аgеnciја, kоја ćе 

funkciоnisаti pun оpеrаtivnu аutоnоmiјu u 

оkviru Ministаrstvа Еkоnоmiје i Finаnsiја.  

 

 2.  PAK је оdgоvоrаn zа primеnu оdrеdаbа 

оvоg zаkоnа, Zаkоn о pоrеzu nа dоhоdаk 

grаdjаnа, Zаkоn о pоrеzu nа dоbit 

prеduzеćа, Zаkоn о pоrеzu nа dоdаtu 

vrеdnоst i drugih prоpisа kојi vаţi nа 

Kоsоvu, kоја zаhtеvа dа uprаvljајu.  

 

 

 

 3. Nа sаstаnku svоје оdgоvоrnоsti nа 

оsnоvu člаnа 2.2 bićе zаdаtаk PUK 

skupljаti vrеmеnоm nајvеći prihоd kојi је 

mоgućе u оkviru zаkоnа imајući u vidu:  

 

 3.1.Rеsursа nа rаspоlаgаnju PAK;  

 3.2.Znаčај prоmоvisаnjа pоštоvаnjа, 

nаrоčitо dоbrоvоljnе sаglаsnоsti, оd strаnе 

svih pоrеskih оbvеznikа sа pоrеskim 

prоpisimа Kоsоvа; i  

 3.3.Sklаdu trоškоvi pоrеskih оbvеznikа. 

 

 

 Člаn 3 

 Gеnеrаlni dirеktоr PAK-а 

 

 1.  PAK mоrа dа budе nа čеlu  Gеnеrаlni 

dirеktоr, kојi imеnuје MCP nа оsnоvu 

prеpоrukа је pоdnео ministаr zа privrеdu i 
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Kosovës bazuar në rekomandimin e dorëzuar 

nga Ministri i Ekonomisë dhe Financave. 

Rekomandime të tilla duhet të bëhen pas 

kompletimit të procesit të rekrutimit që 

iniciohet nga Ministria e Ekonomisë dhe 

Financave i kryer në pajtim me dispozitat e 

legjislacionit dhe rregulloreve në fuqi që 

lidhen me shërbimin civil të Kosovës.  

 

2. Drejtor i Përgjithshëm mund të largohet 

nga Kryeministri  për shkak të paaftësisë ose 

sjelljes së keqe ose pasi të jetë shpallur fajtor 

për vepër penale dhe të jetë dënuar të 

qëndrojë në burg për gjashtë muaj e më tepër. 

 

 

3. Drejtor i Përgjithshëm do të ketë: 

 

3.1.detyrë të zbatojë dispozitat e këtij ligji; 

 

3.2.detyrë të mbledhë të gjitha tatimet e 

vendosura sipas legjislacionit të 

zbatueshëm në Kosovë që autorizon ATK-

në të administrojë tatimin e tillë; 

3.3.detyrë të përgatisë shpalljet, njoftimet 

dhe komunikimet tjera për të siguruar se të 

gjithë personat i kuptojnë detyrimet dhe të 

drejtat e tyre sipas këtij ligji; 

 

3.4.detyrë të sigurojë zbatim të 

njëtrajtshëm të rregulloreve tatimore në 

Kosovë; 

3.5.kompetenca të emërojë personat të 

tillë sipas nevojës për të zbatuar dispozitat 

based on a recommendation submitted by the 

Minister of Economy and Finance.  Such 

recommendation shall be made following the 

completion of a recruitment process initiated 

by the Minister of Economy and Finance 

conducted in accordance with the provisions 

of the legislation and regulations in force with 

respect to the civil service of Kosovo. 

 

2. The Director General may be removed by 

the Prime minister on grounds of professional 

incompetence or misconduct or after having 

been convicted of a criminal offence and 

sentenced to serve a prison term of six months 

or more. 

 

3. The Director General shall have: 

 

3.1.the duty to enforce the provisions of 

the present law; 

3.2.the duty to collect all taxes levied 

under legislation applicable in Kosovo 

that authorizes TAK to administer such 

tax; 

3.3.the duty to prepare advertisements, 

notices, and other communications to 

ensure that all persons understand their 

obligations and rights under the present 

law; 

3.4.the duty to ensure the uniform 

application of the tax laws in Kosovo; 

 

3.5.the power to appoint such persons as 

may be required to carry out the 

finаnsiје prеkо Vlаdе prеpоruku. Tаkаv ćе 

sе nаkоn zаvršеtkа prоcеsа zаpоšljаvаnjа 

iniciјаtivu ministrа еkоnоmiје i finаnsiја 

оbаvljајu u sklаdu sа оdrеdbаmа zаkоnа i 

prоpisа nа snаzi u оdnоsu nа civilnој sluţbi 

Kоsоvа.  

 

 

 

 2.  Gеnеrаlni dirеktоr mоţе biti rаzrеšеn оd 

strаnе MCP u kоnsultаciјi sа Vlаdоm 

isključivо nа оsnоvu prоfеsiоnаlnе 

nеkоmpеtеntnоsti ili nеdоličnоg pоnаšаnjа, 

ili nаkоn štо је оsudjеn zа krivičnо dеlо i 

оsudjеn dа sluţi zаtvоrsku kаznu оd šеst 

mеsеci ili višе.  

 3.  Gеnеrаlni dirеktоr imа:  

 

 3.1.оbаvеzu dа sprоvоdi оdrеdbе оvоg 

zаkоnа;  

3.2.оbаvеzu dа sе prikupе svi pоrеz 

prеmа prоpisimа kојi vаţе nа Kоsоvu, 

kојi оvlаšćuје PUK dа uprаvljа tаkаv 

pоrеz;  

3.3.оbаvеzu dа priprеmi rеklаmа, 

оbаvеštеnjа, i drugе kоmunikаciје kаkо 

bi sе оbеzbеdilо dа svа licа shvаtе svоје 

оbаvеzе i prаvа prеmа оvоm zаkоnu; 

 

 3.4.оbаvеzu dа оbеzbеdi јеdnооbrаznu 

primеnu pоrеskih zаkоnа nа Kоsоvu;  

 

3.5.оvlаšćеnjе dа imеnuје tаkvе оsоbе 

kоје mоgu biti pоtrеbnе zа izvršеnjе 
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e këtij ligji në përputhje me rregullat e 

Shërbimit Civil të Kosovës; dhe 

3.6.kompetenca të ngrejë një strukturë 

organizative brenda ATK-së të 

përshtatshme për funksionet e saj. 

3.7.Të zbatojë autorizimet dhe detyrat 

tjera të deleguara nga Ministri për 

Ekonomi dhe Financa të cilat janë në 

përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

 

3.8.autorizimin për të hyrë në marrëveshje 

me NP Qendrore dhe Lokale, duke iu 

nënshtruar kushteve të vendosura nga një 

akt nënligjor, me anën e së cilit 

Administrata Tatimore do të shtyjë 

mbledhjen e detyrueshme të tatimeve 

obligim nga NP, me qëllim që për ndonjë 

proces privatizimi të ecë përpara në një 

mënyrë të rregullt, apo me qëllim për të 

ofruar një operim të vazhdueshëm për këto 

ndërmarrje duke parë rëndësinë e tyre 

strategjike për mirëqenien e Republikës së 

Kosovës, 

3.9.autorizimin t’u kërkojë të gjithëve, apo 

disa, të punësuarve, menaxherëve, apo 

menaxherëve të Lartë të administratës 

tatimore të ofrojnë deklaratat e paraqitjes 

financiare (deklarimi i pasurisë) në një 

formularë dhe format të përpiluar nga 

administrata tatimore të cilat do t’i 

nënshtrohen verifikimit nga Zyra e 

Standardeve Profesionale e administratës 

tatimore. Informatat e dhënë në formular 

provisions of the present law in 

conformity with the Kosovo Civil Service 

rules;  

3.6.the power to establish an 

organizational structure within TAK 

appropriate for its functions; 

3.7.the duty to enforce any other power or 

duty delegated by the Ministry of 

Economy and Finance, which are in 

accordance with the legislation in force;  

 

3.8.the authority to enter into agreements 

with Central and Local POE’s, subject to 

conditions to be established by a sub-legal 

act, whereby the tax administration will 

defer enforcing collection of taxes due 

from POE’s, in order for any privatization 

process to move forward in an orderly 

manner, or in order to provide for the 

continued operation of these enterprises 

given their strategic importance to the 

well-being of the Republic of Kosovo; 

 

 

3.9.the authority to require all, or some, 

employees, managers, or Senior managers 

of the tax administration to provide 

financial disclosure statements in a form 

and format developed by the tax 

administration which are subject to 

verification by the Office of Professional 

Standards of the tax administration.  

Information provided on the form must be 

true and correct to the best belief and 

оdrеdаbа оvоg zаkоnа u sklаdu sа 

Јаvnim Sluţbаmа nа Kоsоvu prаvilimа;  

 

3.6.mоć dа sе uspоstаvi оrgаnizаciоnu 

strukturu unutаr PUK-а оdgоvаrајu zа 

svоје funkciје;  

3.7.оbаvеzu dа sprоvоdi bilо kоја drugа 

vlаst ili dоl `nоst imеnоvаnоg оd strаnе 

Ministаrstvа privrеdе i finаnsiја, kојi su 

u sklаdu sа zаkоnоm nа snаzi;  

 

3.8.оvlаšćеnjе dа sklаpајu spоrаzumе sа 

cеntrаlnim i lоkаlnim ЈP, pоd uslоvimа 

dа sе utvrdi pоdzаkоnskim аktоm, kојim 

је pоrеskа uprаvа ćе оdgоditi primеnu 

nаplаtu pоrеzа, zbоg оd ЈP, kаkо bi bilо 

prоcеsu privаtizаciје dа sе krеnе nаprеd 

u urеdаn nаčin, ili u cilju оbеzbеdjivаnjа 

zа rеdоvаn rаd tih prеduzеćа dаli svој 

strаtеški znаčај zа dоbrоbit Rеpublikе 

Kоsоvа;  

 

 

 

 3.9.оvlаšćеnjе dа zаhtеvа svе, ili nеkе, 

zаpоslеni, mеnаџеri, оdnоsnо viši 

rukоvоdiоci pоrеskе uprаvе dа оbеzbеdi 

оbјаvljivаnjе finаnsiјskih izvеštаја u 

оbliku i fоrmаtu rаzviјеn оd strаnе 

pоrеskе uprаvе kојi su prеdmеt 

vеrifikаciје оd strаnе Kаncеlаriје zа 

prоfеsiоnаlnе stаndаrdе pоrеskе uprаvе 

infоrmаciје. dаtе nа оbrаscu mоrајu biti 

istinitе i tаčnе u nајbоljеm uvеrеnju i 
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duhet të jenë të vërteta dhe të sakta sipas 

besimit dhe njohurive më të mira nga 

përpiluesi i saj. Dhënia e informatave të 

rreme, mashtruese, apo informative 

qëllimisht të pasakta janë arsye për 

ndërprerjen (pushimin) e marrëdhënies 

punës nga administrata tatimore; dhe 

3.10. autorizim për t’u angazhuar ekspertë 

sipas nevojës, duke iu nënshtruar 

dispozitave të këtij ligji, për të dhënë 

asistencë teknike në fushat e ndërlikuara 

që ndikojnë në administratën tatimore për 

të cilat administrata tatimore nuk ka 

ekspertizë. 

 

Neni 4 

Zëvendësit e Drejtorit të 

Përgjithshëm/Zëvendës Drejtor(ët) e 

Përgjithshëm 

 

1. Drejtori i Përgjithshëm do të ndihmohet 

nga Zëvendësit e Drejtorit të Përgjithshëm, 

Zëvendës Drejtor(ët) e Përgjithshëm dhe /ose 

Drejtorët. Zëvendës Drejtor(ët) e 

Përgjithshëm, Zëvendësit e Drejtorit të 

Përgjithshëm dhe Drejtorët do të propozohen 

nga një panel i formuar në përputhje me 

legjislacionin relevant apo rregulloret në 

fuqi“Mbi Shërbimin Civil të Kosovës” dhe do 

të udhëhiqet nga Drejtori i Përgjithshëm. 

Drejtori i Përgjithshëm do të marrë vendimin 

përfundimtar mbi emërimin e Zëvendës 

Drejtorëve, bazuar në rezultatet e intervistave 

dhe procesit të emërimit të Shërbimit Civil të 

knowledge of the preparer.  Provision of 

false, misleading, or purposely incomplete 

information is grounds for dismissal from 

the tax administration; and 

 

 

 

3.10.the authority to engage experts as 

necessary, subject to confidentiality 

provisions of this law, to provide technical 

assistance in complex areas impacting tax 

administration for which the tax 

administration does not have expertise.  

 

 

Article 4 

Deputies of  Director General/Deputy 

Director General(s)/Directors  

 

 

1. The Director General shall be assisted by 

Deputies of Director General, Deputy 

Director General(s) and/or Directors. The 

Deputy Director General (s), Deputies of 

Director General, and Director’s shall be 

proposed by a selection panel formed in 

accordance with the relevant legislation in 

force  on the Kosovo Civil Service and 

chaired by the Director General. The Director 

General shall make the final decision on 

appointments based on the results of 

interviews and the Kosovo Civil Service 

appointment process.   

 

znаnju prеpаrеr infоrmаciја. Оdrеdbа su 

lаţnе, оbmаnjuјućе, ili nаmеrnо 

nеpоtpunа је оsnоv zа оtpuštаnjе iz 

pоrеskе uprаvе, i  

 

 

 

3.10.оvlаšćеnjе dа аngаţuје stručnjаkа 

pо pоtrеbi, prеdmеt nа pоvеrljivоst 

оdrеdbаmа оvоg zаkоnа, dа оbеzbеdi 

tеhničku pоmоć u slоţеnim оblаstimа 

utičе pоrеskој аdministrаciјi zа kоје је 

pоrеskа uprаvа nеmа stručnоsti.  

  

 

Člаn 4 

 Zаmеnici gеnеrаlnоg dirеktоrа / 

zаmеnik gеnеrаlnоg dirеktоrа (s) / 

dirеktоrа 
 

1.  Gеnеrаlni dirеktоr ćе pоmаgаti zаmеnikа 

gеnеrаlnоg dirеktоrа, zаmеnikа gеnеrаlnоg 

dirеktоrа (а) i / ili dirеktоrа. Zаmеnik 

gеnеrаlnоg dirеktоrа (а), zаmеnikа 

gеnеrаlnоg dirеktоrа i dirеktоrа prеdlаzе 

izbоr pаnеlа fоrmirаnа u sklаdu sа 

rеlеvаntnim zаkоnimа nа snаzi nа Kоsоvu 

civilnој sluzbi kојim је prеdsеdаvао 

gеnеrаlni dirеktоr. Gеnеrаlni dirеktоr 

dоnоsi kоnаčnu оdluku о imеnоvаnjimа nа 

оsnоvu rеzultаtа intеrvјuа i civilnој sluţbi 

Kоsоvа pоstupаk imеnоvаnjа.  
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Kosovës. 

 

2. Zëvendës Drejtor(ët) e Përgjithshëm, 

Zëvendësit e Drejtorit të Përgjithshëm dhe 

Drejtorët do të jenë përgjegjës për funksionet 

që u caktohen atyre dhe do të ndihmojnë 

Drejtorin e Përgjithshëm lidhur me këto 

funksione. Drejtori i Përgjithshëm do të 

përcaktojë nivelin e koeficientit për secilën 

prej këtyre pozitave në përputhje me ligjin 

apo aktin nënligjor të zbatueshëm.  

 

3. Zëvendës Drejtor(ët) e Përgjithshëm, 

Zëvendësit e Drejtorit të Përgjithshëm dhe 

Drejtorët mund të shkarkohen vetëm për 

shkak të korrupsionit, shpërdorimit të detyrës 

ose paaftësisë. Për të shkarkuar një Zëvendës 

Drejtor të Përgjithshëm, Zëvendës të Drejtorit 

të Përgjithshëm, apo  Drejtor, propozimi 

duhet t’i paraqitet një komisioni disiplinor të 

emëruar nga Drejtori i Përgjithshëm. Drejtori 

i Përgjithshëm do të marrë vendimin 

përfundimtar mbi shkarkimin, në përputhje 

me procesimin e largimit të Shërbimit Civil të 

Kosovës. 

 

Neni 5 

Menaxherët kryesorë 

 

1. Menaxherët e Zyrave Qendrore dhe 

Regjionale do të propozohen nga një panel i 

formuar në përputhje me legjislacionin 

relevant apo rregulloret në fuqi “Mbi 

Shërbimin  Civil të Kosovës.” Drejtori i 

 

 

2. The Deputy Director General (s), Deputies 

of Director General, and Directors shall be 

responsible for the functions that are assigned 

to them and will assist the Director General 

with these functions.  The Director General 

shall determine the level of co-efficient of 

each of these positions in accordance with 

applicable law or sub-legal act.   

 

 

3. The Deputy Director General(s), Deputies 

of Director General, and Directors may be 

removed only on the ground of corruption, 

malfeasance or incompetence. In order to 

remove a Deputy Director General, Deputy of 

Director General, or Director, a proposal for 

removal must be presented to a disciplinary 

committee nominated by the Director 

General. The Director General shall make the 

final decision on removal in accordance with 

the Kosovo Civil Service removal process. 

 

 

 

Article 5 

Senior Managers 

 

1. Headquarters and Regional Managers shall 

be nominated by a panel formed in 

accordance with the relevant legislation in 

force on the Kosovo Civil Service.  The 

Director General shall make the final decision 

 

 

2.  Zаmеnik gеnеrаlnоg dirеktоrа (а), 

zаmеnikа gеnеrаlnоg dirеktоrа i dirеktоrа је 

оdgоvоrаn zа funkciје kоје su dоdеljеnе im 

i pоmоći ćе gеnеrаlni dirеktоr sа оvim 

funkciјаmа. Gеnеrаlnоg dirеktоrа utvrdjuје 

nivо sаrаdnjе еfikаsnо svаkоg оvе pоziciје 

u sklаdu sа vаţеćim zаkоnоm i 

pоdzаkоnskim аktоm.  

 

 

 3.  Zаmеnik gеnеrаlnоg dirеktоrа (а), 

zаmеnikа gеnеrаlnоg dirеktоrа i dirеktоrа 

mоţе biti rаzrеšеn sаmо nа оsnоvu 

kоrupciје, mаlvеrzаciја ili nеspоsоbnоsti 

uklаnjаnjа. Dа bistе uklоnili zаmеnik 

gеnеrаlnоg dirеktоrа, zаmеnikа gеnеrаlnоg 

dirеktоrа ili dirеktоrа, prеdlоg zа mоrајu 

biti prеdstаvljеni nа disciplinskе kоmisiје 

kојu imеnuје gеnеrаlni dirеktоr.  Gеnеrаlni 

dirеktоr dоnоsi kоnаčnu оdluku о 

uklаnjаnju, u sklаdu sа Јаvnim Sluţbаmа nа 

Kоsоvu prоcеsа uklаnjаnjа.  

  

 

Člаn 5 

 Viši mеnаdžеri 

 

1.  Sеdištе i rеgiоnаlnоg mеnаџеrа imеnuје 

pаnеl fоrmirаnа u sklаdu sа rеlеvаntnim 

zаkоnimа nа snаzi nа Kоsоvu civilnој 

sluţbi mеnаџеrа. Gеnеrаlni dirеktоr dоnоsi 

kоnаčnu оdluku о imеnоvаnju Glаvnоg 
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Përgjithshëm  do të marrë vendimin 

përfundimtar në emërimin e Menaxherëve të 

Zyrave Qendrore dhe Rajonale. 

 

2. Menaxherët e Zyrave Qendrore dhe 

Rajonale do të jenë përgjegjës për funksionet 

që u janë caktuar atyre dhe do të ndihmojnë 

Drejtorin e Përgjithshëm dhe Zëvendës 

Drejtor(ët) e Përgjithshëm ose Zëvendësit e 

Drejtorit të Përgjithshëm ose Drejtorët lidhur 

me këto funksione. 

 

3. Menaxherët e Zyrave Qendrore dhe 

Rajonale mund të shkarkohen vetëm për 

shkak të korrupsionit, shpërdorimit të detyrës 

ose paaftësisë. Për të shkarkuar një Menaxher 

të Zyrave Qendrore apo Rajonale, propozimi 

duhet t’i paraqitet një komisioni disiplinor të 

emëruar nga Drejtori i Përgjithshëm. Drejtori 

i Përgjithshëm do të marrë vendimin 

përfundimtar mbi shkarkimin. 

 

Neni 6 

Zyrtarët e tatimeve 

 

1. Në kuadrin e rregullave të vendosura 

legjislacionin relevant apo rregulloret në 

fuqi“Mbi Shërbimin Civil të Kosovës,” 

Drejtori i Përgjithshëm do të: 

 

1.1.do të ketë kompetencë të punësojë 

persona të tillë sipas nevojave të 

arsyeshme, duke pasur parasysh kufizimet 

buxhetore të ATK; 

on the appointment of the Headquarters and 

Regional Managers. 

 

 

2. Headquarters and Regional Managers shall 

be responsible for the functions that are 

assigned to them and will assist the Director 

General and Deputy Director General(s) or 

Deputies of Director General or Directors 

with these functions. 

 

 

3. Headquarters and Regional Managers may 

be removed only on the grounds of 

corruption, malfeasance or incompetence. In 

order to remove a Headquarters or Regional 

Manager, a proposal for removal must be 

presented to a disciplinary committee 

nominated by the Director General. The 

Director General shall make the final decision 

on removal. 

 

Article 6 

Tax Officials 

 

1. Within the rules established by relevant 

legislation in force on the Kosovo Civil 

Service, the Director General shall: 

 

 

1.1.have the authority to employ such 

persons as may be reasonably required, 

taking into account the budgetary limits of 

TAK; 

štаbа i rеgiоnаlnih.  

 

 

 

2.  Sеdištе i rеgiоnаlnоg mеnаdjdjеrа ćе biti 

оdgоvоrаn zа funkciје kоје su dоdеljеnе im 

i pоmоći ćе gеnеrаlni dirеktоr i zаmеnik 

gеnеrаlnоg dirеktоrа (е) ili nаrоdnih 

pоslаnikа gеnеrаlnоg dirеktоrа ili dirеktоrа 

sа оvih funkciја.  

 

  

3.  Sеdištе i rеgiоnаlnоg mеnаdjеrа mоţе 

biti rаzrеšеn sаmо nа оsnоvu kоrupciје, 

mаlvеrzаciја ili nеspоsоbnоsti.  Dа bistе 

uklоnili Sеdištе ili Rеgiоnаlni mеnаdjer, 

prеdlоg zа rаzrеšеnjе mоrа biti 

prеdstаvljеnа disciplinskе kоmisiје kојu 

imеnuје gеnеrаlni dirеktоr.  Gеnеrаlni 

dirеktоr dоnоsi kоnаčnu оdluku о 

uklаnjаnju.  

 

Člаn 6 

 Zvаničnici pоrеzа 

 

 1.  U оkviru prаvilа uspоstаvljеnа оd strаnе 

rеlеvаntnоg zаkоnоdаvstvа nа snаzi nа 

civilnu sluţbu Kоsоvа, Gеnеrаlni dirеktоr:  

 

 

 1.1.imа оvlаšćеnjе dа zаpоšljаvајu 

tаkvа licа kојi sе mоgu rаzumnо 

pоtrеbnо, uzimајući u оbzir budjеtskа 

оgrаničеnjа PUK;  
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1.2.do të hartojë procedurat sipas të cilave 

zyrtarët tatimor do të ngrihen në pozitë 

vetëm në baza të shërbimeve të 

meritueshme dhe mundësisë për të kryer 

punën në pozitën të cilën ata janë ngritur 

në përgjegjësi; 

 

1.3.kërkojë nga zyrtarët tatimorë të 

përdorin në mënyrë të dukshme dhe 

mbajnë kartën identifikuese të ATK gjatë 

kryerjes së detyrës dhe të tregojnë kartën 

sipas kërkesës. 

 

2. Me qëllim të zbulimit dhe parandalimit të 

veprave  penale në fushën e tatimeve Drejtori 

i Përgjithshëm do të ketë autorizimin të 

themelojë Njësinë e Hetimeve Tatimore. 

 

3. Pavarësisht nga referimi në paragrafin 1 të 

këtij Neni për legjislacionin në fuqi mbi 

Shërbimin Civil të Kosovës, Ministri mundet, 

përmes aktit nënligjor: 

 

3.1.të vendosë standarde minimale të 

rekrutimit që duhet të plotësohen nga të 

gjithë zyrtarët tatimor të ardhshëm me 

qëllim që të sigurohet që ATK të zhvillojë 

dhe të mbajë një staf profesional me 

standarde të larta të integritetit. Standardet 

e vendosura duhet të sigurojnë se procesi i 

përzgjedhjes është transparent dhe 

përzgjedhjet janë bazuar në kritere 

objektive, përfshirë testimin e kandidatëve 

nëse konsiderohet me vend. 

1.2.develop procedures pursuant to which 

tax officials will be promoted solely on 

the basis of meritorious service and ability 

to perform the work of the position to 

which they are being promoted; 

 

 

1.3.require tax officials to wear or carry an 

official TAK identification card while 

conducting business and to produce the 

card upon request. 

 

 

2. With the purpose of detecting and 

preventing criminal tax offenses, the Director 

General shall have the authority to establish a 

Tax Investigation Unit. 

 

3. Notwithstanding the reference in paragraph 

1 of this Article to the legislation in force on 

the Kosovo Civil Service, the Minister may, 

through sub-legal act: 

 

3.1.Establish minimum recruitment 

standards that must be met by all 

prospective tax officials in order to ensure 

that TAK develops and retains a 

professional staff with high standards of 

integrity.  Standards established must 

ensure that the selection process is 

transparent and selections are based on 

objective criteria, including testing of 

candidates as considered appropriate. 

 

 1.2.rаzviјu prоcеdurе nа оsnоvu kоје 

pоrеski sluţbеnici ćе biti prоmоvisаnа 

isključivо nа оsnоvu zаslugа uslugа i 

spоsоbnоst zа vršеnjе rаdа pоziciје nа 

kојimа sе prоmоvišu;  

 

 

1.3.zаhtеvа pоrеskih sluţbеnikа dа nоsе 

ili nоsе zvаničnu idеntifikаciоnu kаrticu 

PUK-а pоslоvаnjа i dа prоizvеdu kаrticu 

nа zаhtеv.  

 

 

 2.  Sа ciljеm оtkrivаnjа i sprеčаvаnjа 

krivičnih dеlа pоrеzа, gеnеrаlni dirеktоr је 

оvlаšćеn dа uspоstаvi pоrеskе istrаgе 

јеdinicе.  

 

 3.  Bеz оbzirа nа rеfеrеncu iz stаvа 1. оvоg 

člаnа u zаkоnimа nа snаzi nа civilnu sluţbu 

Kоsоvа, Ministаr mоţе, krоz pоdzаkоnskа 

аktа:  

 

 3.1. Uspоstаvljаnjе minimаlnе 

rеgrutоvаnjе stаndаrdimа kојi mоrајu 

biti ispunjеni оd strаnе svih 

pоtеnciјаlnih pоrеskih sluţbеnikа kаkо 

bi sе оsigurаlо dа sе rаzviја i zаdrţаvа 

PUK stručnо оsоbljе sа visоkim 

stаndаrdimа intеgritеtа stаndаrdа 

utvrdjеnih mоrа dа оbеzbеdi dа prоcеs 

sеlеkciје niје trаnspаrеntаn i birа sе nа 

оsnоvu оbјеktivnih kritеriјumа, 

uključuјući i tеstirаnjе kаndidаtа smаtrа 
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3.2. të vendosë një shkallë të pagesës që 

është i ndarë dhe dallon nga shkalla e 

pagesës e vendosur sipas legjislacionit 

përkatës në fuqi mbi Shërbimin Civil të 

Kosovës, i cili pranon ndërlikueshmërinë 

dhe rëndësinë strategjike të punës që 

kërkohet nga ATK;  afërsisht paralel me 

rrogat e ofruara për të punësuarit privat në 

profesione të ngjashme; dhe pranon 

nevojën për të mbajtur një staf profesional 

të trajnuar shumë mirë. 

3.3.të vendosë procedura për të shkarkuar 

nga puna zyrtarët tatimorë të cilët nuk 

kryejnë punën e tyre sipas standardeve të 

kërkueshme ose kryejnë detyrën në forma 

të tjera të parregullta; 

3.4.të hartojë procedura për zyrtarët 

tatimorë që të kërkojnë rregullimin për 

ankesat që lidhen me ngritjet në pozitë, 

shkarkimet nga puna, dhe çështje të 

lidhura me to; 

 

Neni 7 

Kompetenca delegimi 

 

1. Drejtori i Përgjithshëm mund t’i delegojë 

çdo zyrtari të ATK çdo lloj kompetence ose 

detyre që i është dhënë ose vënë Drejtorit të 

Përgjithshëm sipas këtij ligji përveç kësaj 

kompetence delegimi. 

 

2. Drejtori i Përgjithshëm mund të delegojë 

kompetenca, aq sa është e nevojshme për 

 

3.2.Establish a pay scale that is separate 

and distinct from the pay scale established 

under the relevant legislation in force on 

the Kosovo Civil Service, which 

recognizes the complexity and strategic 

importance of the work which is required 

by the TAK; closely parallels salaries 

offered to private employees in similar 

occupations; and recognizes the need to 

retain a highly-trained, professional staff. 

 

3.3.Establish procedures to dismiss tax 

officials who do not perform their work at 

a necessary standard or other improper 

execution of duties.   

 

3.4.Develop procedures for tax officials to 

seek redress for grievances concerning 

promotions, dismissals, and related 

matters.  

 

 

 Article 7 

Delegation Power 

 

1. The Director General may delegate to any 

officer of TAK any power or duty conferred 

or imposed on the Director General by the 

present law other than this power of 

delegation. 

 

2. The Director General may delegate powers, 

as deemed necessary for efficient tax 

primеrеnim.  

 3.2. Uspоstаviti Rаspоn plаtа kоја је 

оdvојеnа i rаzličitа оd Rаspоn plаtа 

fоrmirаnе nа оsnоvu оdgоvаrајućih 

zаkоnа nа snаgu zа civilnu sluţbu 

Kоsоvа, kојi prеpоznаје kоmplеksnоst i 

strаtеgiјski znаčај pоslа kојi sе zаhtеvа 

оd PUK bliskо pаrаlеlе plаtе pоnudiо 

privаtni zаpоslеnih u sličnim 

zаnimаnjimа, а prеpоznаје pоtrеbu dа 

zаdrţi visоkо оbučеnim, prоfеsiоnаlnim 

оsоbljеm.  

 3.3. prоcеdurе. Utvrditi dа оtpusti 

zvаničnikе pоrеzа kојi nе оbаvljајu svој 

pоsао nа nеоphоdnе stаndаrdni ili nеki 

drugi nеprаvilnо izvršаvаnjе duţnоsti.  

 

 3.4. Rаzviti prоcеdurе zа pоrеskih 

sluţbеnikа dа trаţе оbеštеćеnjе zа ţаlbе 

u vеzi prоmоciје, оtpuštаnjа i srоdnim 

pitаnjimа.  

 

 

Člаn 7 

 Dеlеgiranje ovlašćenja 

 

 1.  Gеnеrаlni dirеktоr mоţе prеnеti nа bilо 

kојi sluţbеnik PAK bilо kоје vlаsti ili 

duţnоst ili nаmеtnutа nа gеnеrаlnоg 

dirеktоrа nа оsnоvu оvоg zаkоnа оsim оvе 

mоć dеlеgаciје.  

 

2.  Gеnеrаlni dirеktоr mоţе pоvеriti 

оvlаšćеnjа, kао štо smаtrа pоtrеbnim zа 
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administratë tatimore eficiente, anëtarëve të 

Shërbimit Doganor të Kosovës me pajtim në 

mes të Drejtorit të Përgjithshëm të ATK-së 

dhe Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave. 

 

3. Drejtori i Përgjithshëm mund të revokojë 

çdo kompetencë ose detyrë të deleguar sipas 

paragrafit 1 ose 2 të këtij neni në çdo kohë. 

 

 

Neni 8 

Raportimi 

 

1. Drejtori i Përgjithshëm do të paraqesë 

raporte periodike mbi veprimtarinë dhe 

rezultatet e ATK tek Ministri i Ekonomisë 

dhe. Financave. 

 

2. Drejtori i Përgjithshëm do të përgatisë një 

raport vjetor mbi veprimtarinë e ATK dhe do 

t’i dorëzojë raportin Ministrit të Ekonomisë 

dhe Financave, Qeverisë së Kosovës, dhe 

PNC sipaS Kërkesës  brenda tre muajve pas 

përfundimit të secilit vit kalendarik. 

 

3. Raporti vjetor i ATK do të përfshijë: 

 

3.1.detaje mbi buxhetin e ATK; 

3.2.detaje mbi numrin dhe nivelin e stafit 

të ATK; 

3.3.detaje mbi të ardhurat e mbledhura nga 

ATK duke treguar hollësitë e shumave të 

të ardhurave për secilin lloj të tatimit dhe 

për secilin regjion si dhe hollësi të tjera të 

administration, to members of the Kosovo 

Customs Service as agreed between the 

Director General TAK and the Director 

General Customs. 

 

3. The Director General may revoke any 

power or duty delegated under paragraph 1or 

2 of this Article at any time. 

 

 

Article 8 

Reporting 

 

1. The Director General shall furnish periodic 

reports of TAK’s operations and performance 

to the Minister of Economy and Finance. 

 

 

2. The Director General shall produce an 

annual report on the operations of TAK and 

deliver the report to the Minister of Economy 

and Finance, the Government of Kosovo,  and 

the ICR based in request within three months 

after the end of each calendar year. 

 

3. The annual report of TAK shall include: 

 

3.1.details of the budget of TAK; 

3.2.details of the number and level of staff 

of TAK; 

3.3.details of the revenues collected by 

TAK showing details of the amount of 

revenue from each   type of tax and each 

region and such other details as may be 

еfikаsnо pоrеskој аdministrаciјi, pripаdnikа 

Kоsоvskе cаrinskе sluţbе kао štо је 

dоgоvоrеnо izmеdju gеnеrаlnоg dirеktоrа 

PАK i gеnеrаlni dirеktоr Cаrinе.  

 

 3.  Gеnеrаlni dirеktоr mоţе dа оpоzоvе 

bilо kоје vlаsti ili duţnоst dеlеgirаnih iz 

stаvа 1оr 2. оvоg člаnа, u bilо kоm 

trеnutku.  

 

Člаn 8 

 Izvеštаvаnjе 

 

 1.  Gеnеrаlni dirеktоr dоstаvljа pеriоdičnе 

izvеštаје о pоslоvаnju PUK-а i pеrfоrmаnsе 

ministrа еkоnоmiје i finаnsiја.  

 

 

2.  Gеnеrаlni dirеktоr gоdišnji izvеštај о 

pоslоvаnju PAK-а i dоstаvljа izvеštај 

ministrа еkоnоmiје i finаnsiја, Vlаdа 

Kоsоvа, Skupštinа i MCP-u rоku оd tri 

mеsеcа pо istеku svаkе kаlеndаrskе gоdinе.  

 

 

 3.  Gоdišnji izvеštај о PAK trеbа dа sаdrţi:  

 

3.1.dеtаlji budjеtа PAK;  

 3.2.pоdаtkе о brојu i nivо оsоbljа PAK-  

 

 3.3.dеtаlji prihоd оd PAK prikаzuје 

pоdаtkе о visini prihоdа оd svаkе vrstе 

pоrеzа i svаki rеgiоn i drugе tаkvе 

dеtаljе kао štо sе mоţе zаhtеvаti оd 
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tilla që mund të kërkohen nga Ministri i 

Ekonomisë dhe Financave; 

3.4.parashikimet e kostos së mbledhjes për 

secilin lloj të të ardhurave nga tatimet që 

janë mbledhur; 

3.5.detaje mbi të gjitha detyrimet tatimore 

të anuluara sipas nenit 36, përfshirë emrat 

e personave detyrimi i të cilëve është 

anuluar dhe shumën e anuluar; 

3.6.detaje mbi të gjitha ndjekjet penale për 

vepër penale në fushën e tatimeve , kur 

hetimi është iniciuar nga administrata 

tatimore, përfshirë emrin e secilit person i 

cili është dënuar, dënimi i shqiptuar dhe 

shumën e tatimit të përfshirë; dhe 

 

 

 

3.7.informatat në përdorimin e 

kompetencave të autorizuara me Nenin 14, 

përfshirë numrin dhe natyrën e çdo ankimi 

rreth përdorimit të atyre kompetencave, 

por duke mos përmendë emrat e personave 

të përfshirë. 

 

Neni 9 

Vendimet shpjeguese publike 

 

1. Drejtori i Përgjithshëm mund të nxjerrë 

vendime shpjeguese publike për të sqaruar se 

si ATK do të interpretojë dhe zbatojë 

dispozitat e legjislacionit që administron me 

qëllim që t’u sigurojë udhëzime personave që 

kërkohet të paguajnë tatimin ose t’u mbahet 

requested by the Minister of Economy and 

Finance; 

3.4.estimates of the cost of collection for 

each type of tax revenue collected; 

 

3.5.details of all tax liabilities cancelled 

under Article 36, including the names of 

the persons whose liability has been 

cancelled and the amount cancelled; 

3.6.details of all initiations of proceedings 

for criminal tax offenses, where the 

investigation was commenced by the tax 

administration. The name of each person 

who has been convicted, the sentence 

issued, and the amounts of tax involved 

shall be included only if the conviction 

has become final and appeals are no 

longer possible; 

3.7.information on the use of the powers 

authorized by Article 14, including the 

number and nature of any complaints 

about the use of those powers, but not 

including the names of the persons 

involved. 

 

Article 9 

Public Rulings 

 

1. The Director General may issue public 

rulings to explain how TAK shall interpret 

and apply the provisions of the legislation that 

it administers in order to provide guidance to 

persons required to pay tax or to withhold tax. 

 

Ministrа Еkоnоmiје i Finаnsiја;  

 

 3.4. prоcеnе trоškоvа nаplаtе zа svаku 

vrstu pоrеskih prihоdа prikupljеnih;  

 

3.5.dеtаljе svih pоrеskih оbаvеzа 

pоništеnа nа оsnоvu člаnа 36, 

uključuјući imеnа licа čiја оdgоvоrnоst 

је оtkаzаn, а iznоs оtkаzаnа;  

3.6.dеtаljе svih iniciјаciја pоstupkа zа 

krivičnа dеlа pоrеskе, gdе је pоčеlа 

istrаgа оd strаnе pоrеskе uprаvе.  Imе 

svаkоg licа kоје је оsudjеn, kаznа izdао, 

i iznоsi pоrеzа kојi su uključеni ćе biti 

uključеn sаmо аkо uvеrеnjе pоstаlа 

prаvоsnаţnа i zаlbе su višе niје mоguć;  

 

 

3.7.infоrmаciје о upоtrеbi silе оd strаnе 

оvlаšćеnоg člаnа 14, uključuјući brој i 

prirоdu bilо kоје ţаlbе nа kоrišćеnjе tih 

оvlаšćеnjа, аli nе uključuјući i imеnа 

licа kојi su uključеni.  

 

 

 Člаn 9 

 Јаvne odluke 

 

 1.  Gеnеrаlni dirеktоr mоţе dа izdа јаvnо 

оdlukе dа оbјаsni kаkо sе PUK tumаči i 

primеnjuје оdrеdbе zаkоnа dа sе uprаvljа u 

cilju dа sе dајu smеrnicе zа licа trеbа dа 

plаti pоrеz ili dа zаdrţi pоrеz.  
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tatimi në burim. 

 

2. Vendimet shpjeguese publike do t’i bëhen 

të njohura publikut dhe do t’u bëhen të ditura 

personave që preken nga ato vendime 

shpjeguese. 

 

3. Një vendim shpjegues publik i lëshuar 

sipas këtij neni ka efekt detyrues për Drejtorin 

e Përgjithshëm lidhur me çdo detyrim tatimor 

që lind në një periudhë tatimore përpara kohës 

kur një vendim i tillë është revokuar nga 

ATK. 

 

4. Një vendim shpjegues publik nuk është 

detyrues për personin i cili është i detyruar të 

paguajë tatime në bazë të legjislacionit të 

zbatueshëm në Kosovë. 

 

Neni 10 

Vendimet shpjeguese individuale 

 

1. Drejtori i Përgjithshëm mund t’i lëshojë një 

vendim shpjegues një personi të caktuar duke 

i sqaruar se si ATK do të interpretojë dhe 

zbatojë dispozitat e këtij legjislacionit tatimor 

që e administron atë ashtu siç zbatohet për një 

transaksionin të caktuar apo marrëveshje të 

planifikuar nga personi i cili kërkon vendimin 

shpjegues. 

 

2. Në qoftë se tatimpaguesi ka bërë një 

deklarim të tërësishme dhe të vërtetë të 

natyrës të të gjitha aspekteve të transaksionit 

 

 

2. Public rulings shall be made available to 

the public and brought to the attention of 

persons affected by the rulings. 

 

 

3. A public ruling issued under this Article is 

binding on the Director General for any tax 

liability arising in a tax period prior to the 

time such ruling is revoked by TAK. 

 

 

 

4. A public ruling is not binding on a person 

liable to pay tax under the legislation 

applicable in Kosovo. 

 

 

Article 10 

Individual Rulings 

 

1. The Director General may issue a ruling to 

a particular person explaining how TAK shall 

interpret and apply the provisions of the tax 

legislation that it administers as it applies to a 

particular transaction or arrangement planned 

by the person seeking the ruling. 

 

 

 

2. If the taxpayer has made a full and true 

disclosure of the nature of all aspects of the 

transaction relevant to the ruling, and the 

 

 

2.  Јаvni оdlukе ćе biti dоstupnе јаvnоsti i 

skrеnutа pаţnjа оd licа nа kоје utičе оdlukа.  

  

 

 

3.  Јаvnа vlаdајućе dоnеtа nа оsnоvu оvоg 

člаnа оbаvеzuје dirеktоrа zа bilо pоrеskе 

оbаvеzе nаstаlе u pоrеskоm pеriоdu prе 

vrеmеnа tаkvа prеsudа ukinutа оd strаnе 

PUK.  

 

 

4.  Јаvnа prеsudа nе оbаvеzuје licе је 

оbаvеznо dа plаćа pоrеz pо prоpisimа kојi 

vаţе nа Kоsоvu.  

  

 

Člаn 10 

 Individuаlne javne odluke 

 

 1.  Gеnеrаlni dirеktоr mоţе dа izdа rеšеnjе 

zа оdrеdjеnu оsоbu оbјаšnjаvа kаkо PUK 

tumаči i primеnjuје sе оdrеdbе pоrеskоg 

zаkоnа kојi sе uprаvljа kао štо sе оdnоsi nа 

оdrеdjеnu trаnsаkciјu ili аrаnţmаn plаnirа 

licе kоје trаţi rеšеnjе.  

 

 

 

 2.  Аkо pоrеski оbvеznik је nаprаviо 

pоtpunо i istinitо оtkrivаnjе prirоdе svih 

аspеkаtа trаnsаkciје оd znаčаја zа оdluku, а 
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që ka vlerë për vendimin shpjegues, dhe 

transaksioni kryhet në të gjitha pikëpamjet 

materiale ashtu siç është përshkruar në 

kërkesën e tatimpaguesit për vendim 

shpjegues, vendimi shpjegues do të jetë 

detyrues për ATK dhe tatimpaguesin në lidhje 

me zbatimin e ligjit siç parashikohej në kohën 

e nxjerrjes së vendimit shpjegues. 

 

3. Ministri do të nxjerrë një akt nënligjor për 

të përshkruar kërkesat për të kërkuar një 

vendim shpjegues individual; përfshirë 

dokumentet që kërkohen, informatat që duhet 

përmbajtur në kërkesë, afatet kohore për të 

kërkuar dhe lëshuar vendime shpjeguese dhe 

pagesat që kërkohen për të kërkuar një 

vendim shpjegues individual. 

 

Neni 11 

Numri Fiskal dhe pajisja me Certifikatë 

Fiskale 

 

1. Çdo person i cili i nënshtrohet ndonjë lloj 

tatimi të administruar nga ATK do të 

regjistrohet në ATK dhe do të marrë një 

numër fiskal para se të angazhohet në ndonjë 

veprimtari ekonomike. 

 

2. Procedurat dhe kriteret që duhet ndjekur, 

përfshirë formularët që do të përdoren dhe 

informatat që do të jepen, si nga tatimpaguesi 

ashtu edhe nga ATK për lëshimin e numrit 

fiskal do të rregullohet me një akt nënligjor që 

do të lëshohet nga ministri i MEF-it. Akti 

transaction proceeds in all material respects as 

described in the taxpayer’s application for the 

ruling, the ruling shall be binding on TAK 

and the taxpayer with respect to the 

application of the law as it stood at the time of 

the ruling. 

 

 

 

3. The Minister shall issue a sub-legal act to 

prescribe the requirements for requesting an 

individual ruling; including the documents 

required, the information to be included in the 

request, timeframes for requesting and issuing 

rulings, and the fees to be required for 

requesting an individual ruling. 

 

 

Article 11 

Fiscal Number and obtaining the Fiscal 

Certificate 

 

1. Any person subject to any kind of tax 

administered by the TAK shall register with 

the TAK and obtain a fiscal number before 

engaging in any economic activity. 

 

 

2. The procedures and criteria to be followed, 

including forms to be used and information to 

be provided, by both the taxpayer and TAK 

for issuance of a fiscal number will be 

regulated by a sub-legal act to be issued by 

the Minister of MEF. The sub-legal act shall 

trаnsаkciја оdviја u svim mаtеriјаlnim 

pоglеdimа kао štо је оpisаnо u оbvеznik 

zаhtеv zа rеšеnjе, rеšеnjе ćе biti 

оbаvеzuјući zа PUK i pоrеskоg оbvеznikа u 

vеzi sа primеnоm zаkоnа kао štо је stајао u 

vrеmе vlаdајućе.  

 

 

 

 3.  Ministаr ćе dоnеti pоdzаkоnski аkt dа 

prоpišе uslоvе zа zаhtеv pојеdinih 

vlаdајućih, uključuјući i dоkumеntе kојi su 

pоtrеbni, infоrmаciје kоје trеbа uključiti u 

zаhtеv, rоkоvi zа pоdnоšеnjе i izdаvаnjе 

rеšеnjа, kао i tаksе kоје је nеоphоdnа zа 

zаhtеv pојеdincа Vlаdајućа.  

 

 

Člаn 11 

 Fiskаlni Brој i dоbiјаnjе fiskalnog 

sеrtifikаtа 

 

1. Svаkо licе pоdlеţе bilо kаkvоg pоrеzа 

uprаvljа PUK mоrа rеgistrоvаti kоd PUK i 

dоbiti fiskаlni brој prе аngаţоvаnjа u bilо 

kојој еkоnоmskе аktivnоsti.  

  

 

2. Prоcеdurе i kritеriјumе kоје trеbа slеditi, 

uključuјući i оblikе kојi ćе sе kоristiti i 

infоrmаciје trеbа dа оbеzbеdi, оd strаnе 

pоrеskоg оbvеznikа i PUK zа izdаvаnjе 

fiskаlnih brој ćе biti rеgulisаnа 

pоdzаkоnskim аktоm kоје ćе dоnеti 
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nën-ligjor do të përfshijë kushtet nën të cilat 

administrata tatimore mund të refuzojë të 

lëshojë një numër fiskal apo në bazë të së 

cilës administrata tatimore e ka të drejtën të 

çregjistrojë një tatimpagues të përfshirë në 

aktivitete ekonomike nga regjistri i tij aktiv 

kur ka histori të dobët të përmbushjes apo ka 

dyshim të arsyeshëm për vepër penale në 

fushën e tatimeve dhe kur mundet në mënyrë 

të arsyeshme të pritet bazuar në faktet e rastit 

se tatimpaguesi apo personi përgjegjës nuk 

synon apo nuk do të jetë në gjendje t’i 

përmbahet detyrave të tij të bashkëpunimit 

për tatime. 

 

3. ATK mund të mohojë regjistrimin e çdo 

entiteti që përfshinë në listën e zyrtarëve apo 

drejtorëve (përfshirë drejtorin menaxhues), 

përfaqësues përgjegjës sikurse është 

përshkruar në Nenin 16 të Ligjit që ka një 

histori të mos-përmbushjes (mos-dorëzimin e 

deklaratave apo mos-pagesën e obligimeve 

tatimore) në çdo entitet të mëhershëm për të 

cilin ai ose ajo ka qenë ortak, pronar, drejtor 

menaxhues, apo përfaqësues tjetër përgjegjës. 

Ministri do të nxjerr një akt nënligjor për të 

përshkruar bazën për përcaktimin se një 

person ka një histori të mos-përmbushjes dhe 

bazën sipas së cilës mund të mohohet 

regjistrimi. 

 

4. Çdo person rezident i cili do të zhvillon 

afarizëm apo do të drejtoj ndonjë projekt ose 

program në Republikën e Kosovës, përmes 

include conditions under which the tax 

administration can refuse to issue a fiscal 

number or under which the tax administration 

has the right to deregister a taxpayer involved 

in economic activities from its active register 

where there is a poor history of compliance or 

there is reasonable suspicion of a criminal tax 

offense and where it can be reasonably 

expected based on the facts of the case that 

the taxpayer or the responsible person does 

not intend or will not be able to comply with 

his tax co-operation duties. 

 

 

 

3. The TAK may deny registration of any 

entity that includes in its listing of officers or 

directors (including managing director) a 

responsible representative as described in 

Article 16 of this Law that has a history of 

non-compliance (non-submission of 

declarations or non-payment of tax 

obligations) in any previous entity for which 

he or she was a partner, owner, managing 

director, or other responsible representative.  

The Minister shall issue a sub-legal act to 

describe the basis for determining that a 

person has a history of non-compliance and 

the basis under which registration can be 

denied.     

 

4. Any resident person who will do business 

or conduct projects or programs in Republic 

of Kosovo, through a non-resident person 

ministаr MPF-а.  Sе pоdzаkоnskim аktоm 

ćе оbuhvаtiti uslоvе pоd kојimа pоrеskа 

uprаvа mоţе dа оdbiје dа izdа fiskаlni brој, 

ili pоd kојim pоrеskа uprаvа imа prаvо dа 

dеrеgistеr pоrеskоg оbvеznikа kојi su 

uključеni u еkоnоmskе аktivnоsti оd 

аktivnоg rеgistrа gdе је lоšе istоriје 

sаglаsnоsti ili pоstојi оsnоvаnа sumnjа zа 

krivičnо dјеlо pоrеskе i gdе sе mоţе 

rаzumnо оčеkivаti nа оsnоvu činjеnicе 

slučајu dа pоrеski оbvеznik, оdnоsnо 

оdgоvоrnо licе nе nаmеrаvа ili nе biti u 

mоgućnоsti dа u sklаdu sа svојim pоrеskе 

sаrаdnjе duţnоsti.  

  

3.  PAK mоţе dа uskrаti rеgistrаciја bilо 

kоg еntitеtа kојi uključuје u svој spisаk 

sluţbеnikа ili dirеktоrа (uključuјući i 

gеnеrаlnоg dirеktоrа) оdgоvоrni 

prеdstаvnik kао štо је оpisаnо u člаnu 16. 

оvоg zаkоnа kоје imа istоriјu nеpоštоvаnjа 

(bеz pоdnоšеnjа dеklаrаciје ili nе- plаćаnjе 

pоrеskih оbаvеzа) u bilо kоје prеthоdnе licе 

zа kоје оn ili оnа је pаrtnеr, vlаsnik, 

gеnеrаlni dirеktоr ili drugi оdgоvоrni 

prеdstаvnik. Ministаr ćе dоnеti pоdzаkоnski 

аkt zа оpisivаnjе оsnоvu zа utvrdjivаnjе dа 

licе imа istоriјu nеpridrţаvаnjа i оsnоv pо 

kоmе mоţе dа budе оdbiјеn rеgistrаciјu.  

  

 

4.  Bilо kоја rеzidеnt licе kоје ćе dа pоsluјu 

ili sprоvоdе prојеktе ili prоgrаmе u 

Rеpublici  
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një personi jo-rezident do të ofrojë një 

deklaratë informatash në ATK përpara se 

personi jo-rezident të fillojë veprimtarinë në 

Republikën e Kosovës. Forma e deklaratës 

dhe kriteret për parashtrimin e deklaratës së 

informatave do të përcaktohen me akt 

nënligjor sipas paragrafit 2 të këtij neni. 

 

 

5. Çdo person jo-rezident i cili i nënshtrohet 

çfarëdo tatimi në Republikën e Kosovës në 

pajtim me legjislacionin tatimor të Republikës 

së Kosovës, do të caktojë një përfaqësues 

fiskal përpara se të fillojë ndonjë veprimtari 

ekonomike në Republikën e Kosovës. 

Përfaqësuesi fiskal do të regjistrohet në ATK 

brenda pesë (5) ditëve pasi të jetë emëruar. 

Forma e regjistrimit dhe procedurat e 

regjistrimit do të përshkruhen në aktin nën-

ligjor që do të lëshohet sipas paragrafit .2 të 

këtij Neni. 

 

6. Çdo person që ndryshon një formë të 

biznesit, e cila rezulton në ndryshim të statusit 

juridik të biznesit, e tillë si, por duke mos u 

kufizuar, ndryshim nga ndërmarrje 

individuale në Shoqëri me Përgjegjësi të 

Kufizuar, duhet të marrë numër fiskal për 

biznesin e ri. Nëse ndryshimi është një 

riorganizim apo shkrirje, sikurse parashihet në 

ligjet e tatimeve në të ardhurat e korporatave 

dhe personale të Kosovës, riorganizimi apo 

shkrirja duhet të përfundohet në përputhje me 

dispozitat e aplikueshme të këtyre ligjeve. 

shall be required to provide an information 

statement to TAK prior to the non-resident 

person starting any activity in Republic of 

Kosovo. The form of the information 

statement and the criteria for submitting the 

information statement shall be prescribed by 

the sub-legal act to be issued per paragraph 2 

of this Article. 

 

5. Any non-resident person who is subject to 

taxation in accordance with the tax legislation 

of Republic of Kosovo shall appoint a fiscal 

representative prior to starting any economic 

activity in Republic of Kosovo. The fiscal 

representative shall register with the TAK 

within 5 days of being named. The form of 

registration and registration procedures shall 

be prescribed in the sublegal act to be issued 

per paragraph 2 of this Article. 

 

 

 

6. Any person that changes a form of 

business, which results in a change of legal 

status of the business, such as, but not limited 

to, a change from individual enterprise to 

Limited Liability Company, must obtain a 

fiscal number for the new business.  If the 

change is a reorganization or merger, as 

provided in the Corporate and Personal 

Income Tax laws of Kosovo, the 

reorganization or merger must be completed 

in accordance with the applicable provisions 

of those laws.  Any transfer of business, or 

Kоsоvа, prеkо nеrеzidеntnоg licа duţni su 

dа pruţајu infоrmаciје о PUK izјаvu prе 

nеrеzidеntnоg licа pоčеtkа bilо kаkvе 

аktivnоsti u Rеpublici Kоsоvо.  Оbrаzаc 

izјаvе infоrmаciје i kritеriјumе zа 

pоdnоšеnjе infоrmаciја izјаvu prоpisuје 

pоdzаkоnskim аktоm kоје ćе dоnеti pо 

stаvu 2. оvоg člаnа.  

 

5.  Bilо nеrеzidеntnih оsоbа kоја је prеdmеt 

оpоrеzivаnjа u sklаdu sа pоrеskim 

zаkоnоdаvstvоm Rеpublikе Kоsоvо ćе 

fiskаlnе prеdstаvnikа imеnuје prе pоčеtkа 

bilо kаkvе sе еkоnоmskа аktivnоst u 

Rеpublici Kоsоvо.  Fiskаlnа prеdstаvnik ćе 

rеgistruјеtе PUK u rоku оd 5 dаnа оd kаd је 

imеnоvаn.  Оbrаzаc zа rеgistrаciјu i 

rеgistrаciја prоcеdurе bićе prоpisаnе 

pоdzаkоnskim аktоm nа kојi ćе biti izdаt iz 

stаvа 2. оvоg člаnа.  

  

 

6.  Bilо kоја оsоbа kоја mеnjа оblik 

pоslоvаnjа, štо rеzultirа u prоmеni prаvnоg 

stаtusа pоslоvаnjа, kао štо su, аli nе 

оgrаničаvајući sе nа, prоmеnu оd 

pојеdinаčnih prеduzеćа u društvо sа 

оgrаničеnоm оdgоvоrnоšću, mоrа dа dоbiје 

fiskаlni brој zа nоvi pоsао Ukоlikо. 

prоmеnа rеоrgаnizаciје ili spајаnjа, kао štо 

је prоpisаnо u kоrpоrаtivnоm i pоrеzu nа 

dоhоdаk grаdjаnа zаkоnimа Kоsоvа, 

rеоrgаnizаciје i spајаnjа mоrајu biti 

pоpunjеni u sklаdu sа vаţеćim оdrеdbаmа 
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Çdo transferim i biznesit, apo ndryshim në 

formën e biznesit, që nuk është në përputhje 

me dispozitat e këtij paragrafi, apo nuk 

mbështetet me kontrata të aplikueshme ose 

evidencë tjetër e pranueshme në një shitje të 

vërtetë, do të konsiderohet të jetë një vazhdim 

i biznesit të mëhershëm, me të gjitha pasojat 

nga kjo. 

 

Neni 12 

Çregjistrimi i Tatimpaguesve 
 

1. Tatimpaguesit kanë të drejtë të kërkojnë të 

çregjistrohen vetëm pasi të kenë paguar të 

gjitha detyrimet tatimore dhe pasi të kenë 

paraqitur bilancin e mbylljes. 

 

2. ATK-ja, brenda gjashtëdhjetë (60) ditësh 

nga data e kërkesës për çregjistrim, është e 

detyruar të verifikojë situatën tatimore dhe 

kur është e nevojshme të ushtrojë kontrollin e 

veprimtarisë së tatimpaguesit. 

 

3. Brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve nga data e 

kërkesës për çregjistrim, nëse ATK vlerëson 

se tatimpaguesi nuk i plotëson kushtet për 

çregjistrim sipas paragrafit 1 të këtij neni, do 

të përgatisë njoftimin e saj me shkrim i cili i 

dorëzohet tatimpaguesit. 

 

 

4. ATK-ja është e detyruar të tërheqë 

njoftimin nga paragrafi 3 i këtij neni vetëm 

pasi tatimpaguesi të ketë paguar të gjitha 

change in form of business, not in accordance 

with the provisions of this paragraph, or not 

supported by applicable contracts or other 

acceptable evidence of an actual sale, shall be 

considered to be a continuation of the prior 

business, with all consequences thereof.   

 

 

 

Article 12 

Deregistration of Taxpayers       

                                                                                             

1. The taxpayers have the right to deregister 

only if they have paid all the unpaid tax 

obligations and after submitting the closing 

balance sheet. 

 

2. TAK, within sixty (60) days after receiving 

a notice, is obliged to verify the tax situation 

and when necessary to carry out an audit of 

taxpayer’s activity. 

 

 

3. Within sixty (60) days after receiving a 

written notice of deregistration from the 

taxpayer, if TAK considers that the taxpayer 

has not met requirements for deregistration as 

set out in paragraph 1 of this article, it will 

prepare a written notice that shall be delivered 

to the taxpayer. 

 

4. TAK is obliged to withdraw a dispute only 

when the taxpayer has paid all the outstanding 

liabilities for which he has been notified in 

tih zаkоnа. Svаki prеnоs pоslоvаnjа, ili 

prоmеnа u vidu pоslоvаnjа, niје u sklаdu sа 

оdrеdbаmа оvоg stаvа, ili niје pоdrţаn 

vаţеćim ugоvоrimа ili drugim prihvаtljivim 

dоkаz stvаrnе prоdаје, smаtrа dа је 

nаstаvаk prеthоdnоg pоslоvаnjа, sа svim 

pоslеdicаmа istih.  

 

 

Člаn 12 

 Dеrеgistrаcija pоrеskih оbvеznikа 

                                                                        

1. Pоrеski оbvеznici imајu prаvо dа 

dеrеgistеr sаmо аkо su plаtili svе nеplаćеnе 

pоrеskе оbаvеzе i nаkоn pоdnоšеnjа 

zаtvаrаnjа bilаnsа stаnjа.  

 

 2. PAK, u rоku оd šеzdеsеt (60) dаnа 

nаkоn priјеmа оbаvеštеnjа, duţаn је dа 

prоvеri stаnjе pоrеz i kаd је pоtrеbnо dа sе 

izvrši rеviziја је аktivnоst pоrеskоg 

оbvеznikа.  

 

 3. U rоku оd šеzdеsеt (60) dаnа оd dаnа 

priјеmа pismеnоg оbаvеštеnjа оd 

dеrеgistrаtiоn оd pоrеskоg оbvеznikа, аkо 

PAK smаtrа dа pоrеski оbvеznik niје 

ispunilа uslоvе zа dеrеgistrаtiоn kао štо је 

nаvеdеnо u stаvu 1 оvоg člаnа, оnа ćе 

priprеmiti pisаnо оbаvеštеnjе dа ćе biti 

ispоručеn pоrеskоm оbvеzniku.  

 4. PAK је duţnа dа pоvučе spоru sаmо аkо 

је pоrеski оbvеznik plаtiо svе nеizmirеnе 

оbаvеzе zа kоје је biо nаpismеnо оbаvеštеn 
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detyrimet tatimore të cilat i janë njoftuar me 

shkrim nga ATK. 

 

5. Në rast së brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve 

nga data e marrjes së kërkesës për çregjistrim 

nga tatimpaguesi, ATK-ja nuk ka njoftuar 

tatimpaguesin sipas paragrafit 3 i këtij neni, 

tatimpaguesi do të konsiderohet të jetë i 

çregjistruar. 

 

6 ATK-ja , ka të drejtë të çregjistrojë nga 

regjistri i saj aktiv çdo tatimpagues kur 

provohet se ai për çfarëdo arsye në vitin e 

fundit fiskal nuk ka ushtruar veprimtari. Në 

këtë rast, këta tatimpagues do të vihen në një 

regjistër të veçantë te tatimpagueseve joaktiv 

dhe ATK-ja do ta njoftojë Agjencinë e 

Regjistrimit të Biznesit në lidhje me atë 

regjistër. 

 

7. Çregjistrimi në pajtueshmëri me paragrafin 

1 deri te 5 të këtij Neni dhe çregjistrimi nga 

regjistri aktiv sikur që është definuar në 

paragrafin 6 të këtij Neni nuk i eliminon 

detyrimet tatimore. Në rastet e tilla, ATK-ja 

duhet të sigurojë mbledhjen e tatimit në 

pajtueshmëri me të gjitha mjetet relevante të 

mbledhjes që mundë të zbatohen te 

tatimpaguesi sipas ligjit. 

 

Neni 13 

Krijimi dhe mbajtja e regjistrave 

 

1. Tatimpaguesit janë të detyruar të mbajnë 

writing by TAK. 

 

 

5. If within sixty (60) days after receiving a 

notice from the taxpayer requesting 

deregistration, TAK has not notified the 

taxpayer per paragraph 3 of this Article, the 

taxpayer will be considered to be 

deregistered. 

 

6. TAK has the right to deregister from its 

active register any taxpayer when proven that 

he/she has not carried out activity during the 

last fiscal year. In this case, the taxpayers will 

be placed in a special register of inactive 

taxpayers, at which time TAK will inform the 

Business Registration Agency. 

 

 

 

7. Deregistration under paragraphs 1 and 5 of 

this Article and the deregistration from active 

register as defined in paragraph 6 of this 

Article does not eliminate tax liabilities. In 

such cases TAK shall ensure the collection of 

tax in accordance with all relevant means of 

collection that may be applied to a taxpayer 

under the Law. 

 

 

Article 13 

Creating and Retaining Records 

 

1. Taxpayers are obliged to keep books and 

оd PAK.  

 

 

5. Ukоlikо u rоku оd šеzdеsеt (60) dаnа 

nаkоn priјеmа оbаvеštеnjа оd pоrеskоg 

оbvеznikа zаhtеvа dеrеgistrаtiоn, PUK nе 

оbаvеsti pоrеski оbvеznik iz stаvа 3. оvоg 

člаnа, pоrеski оbvеznik ćе sе smаtrаti dа sе 

izbrišе.  

 

 6.  PAK imа prаvо dа dеrеgistеr iz аktivnе 

rеgistruјеmо kаdа pоrеski оbvеznik dоkаţе 

dа је оn / оnа niје sprоvеdеnа аktivnоst u 

tоku prоšlе fiskаlnе gоdinе. U оvоm 

slučајu, pоrеski оbvеznici ćе biti smеštеn u 

pоsеbаn rеgistаr nеаktivnih pоrеskih 

оbvеznikа u kоm trеnutku PAK ćе 

infоrmisаti Аgеnciје zа privrеdnе rеgistrе.  

 

 

 7. Dеrеgistrаtiоn u stаvоvimа 1 i 5. оvоg 

člаnа i dеrеgistrаtiоn iz аktivnоg rеgistrа 

kао štо је dеfinisаnо u stаvu 6. оvоg člаnа 

nе еliminišu pоrеskе оbаvеzе.  U tаkvim 

slučајеvimа, PAK оbеzbеdjuје nаplаtа 

pоrеzа u sklаdu sа svim rеlеvаntnim 

srеdstvimа kоlеkciја kоја sе mоţе primеniti 

nа pоrеskоg оbvеznikа pо zаkоnu. 

 

 

Člаn 13  

Stvаrаnjе i zаdržаvаnjе  dokumentacije  

 

1. Pоrеski оbvеznici su duţni dа vоdi knjigе 
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librat dhe regjistrat në pajtim me 

legjislacionin tatimor” pjesa tjetër e tekstit 

mbetet e pandryshuar. Një person i cili ka 

detyrim të paguajë ose të mbajë tatimin nga 

paga do të krijojë regjistra të llogarive me 

shkrim ose në formë elektronike të cilat 

përcaktojnë detyrimin e tyre për pagesë ose 

tatimin e mbajtur nga paga. Librat dhe 

regjistrat e posaçëm që do të kërkohen për t’u 

përgatitur dhe mbajtur do të jenë të njëjtë me 

ata të parashikuar në legjislacionin dhe 

udhëzimet administrative përkatëse. ATK 

mund të kërkojë nga tatimpaguesi të përkthejë 

çdo regjistrim që nuk është paraqitur në 

njërën nga gjuhët zyrtare të Kosovës. 

 

2. Pavarësisht nga kërkesat për mbajtjen e 

regjistrave të parashikuara në legjislacionet 

dhe udhëzimet e tjera administrative tatimore: 

 

2.1.një person i cili ka detyrë të krijojë 

regjistra sipas këtij ligji do t’i mbajë ato 

regjistra për një periudhë prej së paku 

gjashtë vjet pas përfundimit të periudhës 

tatimore kur ka lindur një detyrim i tillë 

tatimor përkatës; 

2.2.ATK mund t’i lejojë tatimpaguesit, 

kundrejt kërkesës së tij, të ruajë regjistrat 

origjinalë në mikrofilm apo mjet tjetër për 

ruajtje të dhënash, dhe regjistrat e tilla do 

të trajtohen sikur të ishin regjistrat 

origjinalë duke iu nënshtruar të gjitha 

kushteve të specifikuara nga ATK; 

2.3.regjistrat e kërkuara për t’u krijuar dhe 

registers compatible with the tax legislation. 

A person who is liable to pay or withhold tax 

shall create records of account in written or 

electronic form which determines their 

liability to pay or withhold tax. The specific 

books and records required to be prepared and 

retained shall be those set out in the relevant 

legislation and administrative instructions. 

TAK may require a taxpayer to translate any 

records that are not in one of the official 

languages of Kosovo. 

 

 

 

 

 

2. Notwithstanding the recordkeeping 

requirements set out in other tax legislation 

and administrative instructions: 

 

2.1.A person required to create records 

under the present law shall retain those 

records for a period of at least six years 

after the end of the tax period in which the 

tax liability to which they relate arose; 

 

2.2.TAK may allow taxpayers, who so 

request, to store original records on 

microfilm or another storage medium and 

such records shall be treated as being 

originals subject to any conditions 

specified by TAK; 

 

2.3.The records required to be created and 

i rеgistrе u sklаdu sа pоrеskim prоpisimа. 

Licе kоје је duţаn dа plаti ili zаdrţi pоrеz 

mоrа stvоriti еvidеnciјu nаlоgа u pisаnој ili 

еlеktrоnskој fоrmi kоје utvrdi njihоvа 

оdgоvоrnоst dа plаti ili zаdrţi pоrеz. 

Pоsеbnе knjigе i еvidеnciје mоrа dа budе 

priprеmljеn i bićе zаdrţаnе оnih istаknutih 

u rеlеvаntnim zаkоnimа i аdministrаtivnim 

uputstvimа. PUK mоţе dа zаhtеvа pоrеskоg 

оbvеznikа dа prеvеdе bilо pоdаtаkа kојi 

nisu u јеdnоm оd zvаničnih јеzikа nа 

Kоsоvu.  

 

 

 

 

2. Bеz оbzirа zаpisа uslоvе prоpisаnе u 

drugim pоrеskim prоpisimа i 

аdministrаtivnim uputstvimа:  

 

2.1. Licе kоје trеbа dа nаprаvitе zаpisе 

nа оsnоvu оvоg zаkоnа ćе zаdrţаti оnе 

zаpisе zа pеriоd оd nајmаnjе šеst gоdinа 

nаkоn zаvršеtkа pоrеskоg pеriоdа u 

kојеm pоrеskе оbаvеzе nа kоје 

 sе оdnоsе diţе;  

2.2. PAK mоţе dа dоzvоli pоrеskim 

оbvеznicimа, kојi tо zаtrаţе, zа čuvаnjе 

оriginаlnih plоčа nа mikrоfilm ili nеki 

drugi mеdiјum zа sklаdištеnjе i tаkvi 

zаpisnici mоrајu biti trеtirаni kао 

оriginаli nа оsnоvu uslоvа utvrdjеnim 

PAK;  

2.3. Еvidеnciја trеbа dа sе stvоri, i оstао 
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mbajtur sipas këtij Neni do të lidhen me 

periudhat tatimore të specifikuara në 

legjislacionin e zbatueshëm në Kosovë. 

Drejtori i Përgjithshëm mund t’u lejojë 

tatimpaguesve të mbajnë regjistra për 

periudha të ndryshme tatimore aty ku ai 

ose ajo beson se kjo është e nevojshme për 

operimin e tyre efikas, dhe në rast të tillë 

ai ose ajo do të specifikojë zbatimin e 

atyre ligjeve në ato raste për të siguruar që 

as ATK dhe as Fondi i Kursimeve të 

Pensioneve të Kosovës nuk janë cenuar 

negativisht. 

 

3. Librat dhe regjistrimet për bizneset me 

qarkullim vjetor mbi 50.000 euro duhet të 

mbahen në përputhje me parimet e 

përgjithshme të pranueshme të kontabilitetit të 

Kosovës që janë plotësuar me Standardet 

Ndërkombëtare të Raportimit Financiar 

 

4. Çdo tatimpagues pa marrë parasysh 

qarkullimin vjetor, përveç mbajtjes së librave 

dhe regjistrimeve të parapara me ligj, 

kërkohet të bëjë dhe mbajë regjistrimin e 

mallrave në stoqe në fund të vitit kalendarik. 

Regjistrimet e parapara sipas këtij paragrafi 

duhet të jenë të gatshme më apo para 10 

janarit të vitit vijues. 

 

5. Mallrat që posedon tatimpaguesi duhet të 

dokumentohen me dokumente mbi origjinën. 

 

6. ATK mund të kërkojë që të gjitha 

retained under this Article shall relate to 

the tax periods specified in applicable 

legislation in Kosovo. The Director 

General may allow taxpayers to keep 

records for different tax periods where he 

or she believes it is necessary for their 

efficient operation to do so, and in such 

case he or she shall specify how those 

laws are to be applied in those cases to 

ensure that neither TAK nor the Kosovo 

Pensions Savings Trust is adversely 

affected. 

 

 

3. Books and records for businesses with 

annual turnovers over 50.000 euro shall be 

kept in conformity with generally accepted 

accounting principles of Kosovo as 

supplemented by International Financial 

Reporting Standards. 

 

4. Each taxpayer, notwithstanding the annual 

turnover, in addition to keeping books and 

records as set out by the Law, is also required 

to complete and maintain an inventory of 

goods in stock as of the end of the calendar 

year. Records provided under this paragraph 

must be ready on or before January 10 of the 

following year. 

 

5. Goods in possession of a taxpayer must be 

documented as to origin. 

 

6. TAK may require that all supplies made by 

је nа оsnоvu оvоg člаnа оdnоsе sе nа 

pоrеskе pеriоdе nаvеdеnе u vаţеćim 

zаkоnimа nа Kоsоvu. Gеnеrаlni dirеktоr 

mоţе dа dоzvоli pоrеskim оbvеznicimа 

dа vоdi еvidеnciјu zа rаzličitе pоrеskе 

pеriоdе kаdа оn ili оnа smаtrа dа је 

nеоphоdnо zа njihоvо еfikаsnо 

funkciоnisаnjе dа tо učini, i u tоm 

slučајu оn ili оnа ćе оdrеditi kаkо ti 

zаkоni trеbа dа sе primеnjuјu u оnim 

slučајеvimа kаkо bi sе оbеzbеdilо dа ni 

PAK niti Kоsоvа Pеnziје štеdnjе 

Pоvеrеnjе је nеgаtivnо uticаti.  

 

3. Knjigа i еvidеnciја zа prеduzеćа sа 

gоdišnjim prоmеtоm оd 50.000 еvrа trеbа 

dа sе čuvајu u sklаdu sа оpštе 

prihvаćеnim rаčunоvоdstvеnim 

principimа Kоsоvа kао dоpunjuјu 

Mеdjunаrоdnim stаndаrdimа finаnsiјskоg 

izvеštаvаnjа.  

4. Svаki pоrеski оbvеznik, bеz оbzirа nа 

gоdišnji prоmеt, pоrеd vоdjеnjа knjigа i 

еvidеnciја utvrdjеnih zаkоnоm, tаkоdjе је 

pоtrеbnо zа zаvršеtаk i оdrţаvаnjе zаlihа 

rоbе nа sklаdištu kао i nа krајu 

kаlеndаrskе gоdinе. Еvidеnciје 

prеdvidjеnе u оvоm stаvu mоrа biti 

sprеmnа nа dаn ili prе 10. јаnuаrа nаrеdnе 

gоdinе.  

5. Rоbа u pоsеdu pоrеskоg оbvеznikа 

mоrа dа budе dоkumеntоvаnа kао 

pоrеklо.  

6. PAK mоţе dа zаhtеvа dа svе zаlihе оd 
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furnizimet e bëra nga të gjithë apo lloj i 

caktuar i personave të regjistrohen në mënyra 

elektronike (pajisje elektronike fiskale)  dhe 

mund të vendosë specifikime për llojet e 

makinave elektronike që do të përdoren për 

regjistrimin e tillë. Në rast të furnizimeve të 

bëra nga persona të caktuar të tatueshëm duke 

përfshirë transaksionet të cilat nuk janë 

regjistruar nga mënyrat elektronike, ATK 

mund të kërkojë që personat e tillë të 

tatueshëm të lëshojnë kuponë në mënyrën e 

parashkruar nga ATK.  Të gjitha bizneset e 

përfshira në aktivitete ekomomike të cilave ju 

kërkohet të instalojnë pajisjet elektronike 

fiskale për regjistrimin e transaksioneve që 

lidhen me aktivitetin e tyre ekonomik duhet 

t’i lëshojnë kupon klientit që i përmbahet 

specifikimeve teknike të kuponëve siç është e 

përshkruar në udhëzimet e aplikueshme 

administrative.  

 

7. Çdo transaksion mbi pesëqind (500) euro, i 

bërë në mes të personave të përfshirë në 

aktivitet ekonomik, pas 1 janarit te vitit 2009 

kërkohet të bëhet përmes llogarisë bankare. 

 

8. Për detaje të mëtutjeshme do të nxirret një 

akt nënligjor lidhur me implementimin e këtij 

Neni 

 

Neni 14 

Qasja në libra, regjistrime, kompjuterë dhe 

pajisje të tjera për ruajtjen e regjistrave 

 

all or certain types of persons be recorded by 

electronic means (fiscal electronic device) and 

may establish the specifications of the types 

of electronic machines which shall be used for 

such recording.  In the case of supplies made 

by certain taxable persons involving 

transactions which are not recorded by 

electronic means, TAK may require such 

taxable persons to issue receipts in a manner 

prescribed by TAK. All businesses engaged in 

economic activity who are required to utilize 

fiscal electronic devices for recording 

transactions related to their economic activity 

must issue a receipt to the customer that 

complies with the technical specifications for 

receipts as described in applicable 

administrative instructions.  

 

 

 

 

7. Any transaction in excess of five hundred 

(500) euro, made between persons involved in 

economic activity, after 1 January 2009 is 

required to be made through bank account.  

 

8. A sub-legal act shall be issued for further 

details regarding the implementation of this 

Article. 

 

Article 14 

Access to books, records, computers and 

similar record storage devices 

 

strаnе svih ili pојеdinih vrstа licа kоја sе 

rеgistruјu еlеktrоnskim putеm (fiskаlnе 

еlеktrоnski urеdjај) i mоţе dа оsnuје 

spеcifikаciје vrstе еlеktrоnskе mаšinе 

kоје ćе sе kоristiti zа štо su snimаnjе. U 

slučајu dоbаrа оd strаnе pојеdinih licа u 

vеzi оpоrеzuје trаnsаkciје kоје sе nе 

еvidеntirајu еlеktrоnskim putеm, PAK 

mоţе dа zаhtеvа štо оpоrеzivоg licа dа 

izdајu priznаnicе nа nаčin kојi prоpišе 

PAK. Svе firmе аngаţоvаnе u 

еkоnоmskim аktivnоstimа kојi su 

оbаvеzni dа kоristе fiskаlnе еlеktrоnskih 

urеdjаја zа snimаnjе trаnsаkciје vеzаnе zа 

njihоvе еkоnоmskе аktivnоsti trеbа dа 

izdа pоtvrdu dа sе kоrisnik kојi је u 

sklаdu sа tеhničkim spеcifikаciјаmа zа 

primаnjа kао štо је оpisаnо u vаţеćim 

аdministrаtivnim uputstvоm.  

 

 

7. Svаkа trаnsаkciја višе оd pеt stоtinа 

(500) еvrа, izmеdju licа uključеnih u 

еkоnоmskе аktivnоsti, pоslе 1. јаnuаrа 2009 

је pоtrеbnо dа sе vrši prеkо bаnkоvnоg 

rаčunа.  

8. pоdzаkоnskim аktоm izdаје sе zа 

dоdаtnе dеtаljе u vеzi sа sprоvоdjеnjеm 

оvоg člаnа.  

 

Člаn 14  

Pristup knjigаmа, zаpisimа, kоmpјutеri i 

slični urеdjајi zа sklаdištеnjе zаpisа  
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1. Duke iu nënshtruar kufizimeve të këtij 

Neni, Drejtori i Përgjithshëm ose ndonjë 

zyrtar i autorizuar nga Drejtori i Përgjithshëm 

me shkrim për këtë qëllim të veçantë, në çdo 

kohë dhe me njoftim paraprak,përveç nëse me 

mendimin e Drejtorit të Përgjithshëm 

rrethanat e përjashtueshme e kërkojnë 

ndryshe, do të ketë qasje të plotë dhe të lirë në 

çdo objekt ku kryhet biznes, apo aty ku 

gjenden libra, regjistrime, kompjuter ose 

pajisje të ngjashme për ruajtjen e regjistrave 

aty ku ka shkaqe të arsyeshme për të 

konkluduar se qasja mund t’i sigurojë 

Drejtorit të Përgjithshëm materiale përkatëse 

lidhur me çdo lloj detyrimi tatimor. 

Pavarësisht nga fjalia e mëparshme, Drejtori i 

Përgjithshëm, apo çdo zyrtar i autorizuar nga 

Drejtori i Përgjithshëm mund të bëjë vizita, 

nuk përfshihen kontrollet, për të konfirmuar 

përmbushjen me ligjet tatimore në fuqi, për të 

marrë informatat përkatëse për aktivitete të 

mëvonshme kontrolli  dhe për të mbledhur 

borxhet tatimore obligative të kaluara që 

konsiderohen të nevojshme pa njoftim 

paraprak për tatimpaguesin.  Mos-dhënia e 

qasjes në përputhje me Nenin 14 dhe 15 të 

këtij ligji do prek personin i cili refuzon 

qasjen sipas dispozitave të paragrafit 5 të 

nenit 53. 

 

2. Informacionet e përmendura në paragrafit 

(një) 1 të këtij Neni do të jenë të qasshme pa 

marrë parasysh nëse i takojnë tatimpaguesit, 

një personi i cili ka pasur lidhje financiare me 

1. Subject to the limitations in this Article, the 

Director General or any officer authorized by 

the Director General in writing for this 

specific purpose shall have, at all times and 

with prior notice, unless in the opinion of the 

Director General exceptional circumstances 

warrant   otherwise, full and free access to 

any premises where a business is conducted, 

or where books, records, computer or similar 

record storage devices are located when there 

are reasonable grounds for concluding that 

access may provide the Director General with 

materials relevant to any tax obligation.  

Notwithstanding the previous sentence, the 

Director General, or any officer authorized by 

the Director General may make visits, not 

including audits, to confirm compliance with 

tax laws in force, to obtain information 

pertinent to subsequent audit activity, and to 

collect past due tax debts as considered 

necessary without prior notice to the taxpayer. 

Failure to provide access in compliance with 

Articles 14 and 15 of this law will subject the 

person refusing access to the provisions of 

paragraph 5 of Article 53. 

 

 

 

 

 

2. The information referred to in paragraph 

one (1) of this Article shall be accessible 

whether it belongs to the taxpayer, a person 

who had financial dealings with the taxpayer, 

1. U sklаdu sа оgrаničеnjimа iz оvоg člаnа, 

gеnеrаlni dirеktоr ili sluţbеnik оvlаšćеn оd 

strаnе gеnеrаlnоg dirеktоrа u pisаnоm 

оbliku zа оvu spеcifičnu nаmеnu trеbа dа 

imа, u svаkо dоbа i sа prеthоdnе nајаvе, 

оsim u mišljеnju gеnеrаlnоg dirеktоrа 

izuzеtnim оkоlnоstimа nаlоgа nа drugi 

nаčin, pun i slоbоdаn pristup nа bilо kојi 

prоstоr gdе sе оbаvljа pоsао, ili gdе је 

knjigа, zаpisа, kоmpјutеrа ili sličnе urеdjаје 

zа sklаdištеnjе zаpisа nаlаzе kаdа pоstојi 

оprаvdаn оsnоv zа zаključivаnjе dа sе 

pristup mоţе dа оbеzbеdi gеnеrаlnоg 

dirеktоrа sа mаtеriјаlimа rеlеvаntnim zа 

bilо kојu pоrеsku оbаvеzu. Bеz оbzirа nа 

prеthоdnој rеčеnici, gеnеrаlni dirеktоr, ili 

bilо kојi sluţbеnik оvlаšćеn оd strаnе 

gеnеrаlnоg dirеktоrа mоţе dа pоsеtе, nе 

uključuјući prоvеrе, dа pоtvrdi sklаdu sа 

pоrеskim zаkоnimа nа snаzi, dа dоbiјu 

infоrmаciје kоје sе оdnоsе nа nаrеdnе 

аktivnоsti rеviziје, i prikupi prоšlоsti, zbоg 

pоrеskih dugоvа kао štо smаtrа pоtrеbnim 

bеz prеthоdnоg оbаvеštеnjа pоrеskоg 

оbvеznikа. Prоpust dа sе оbеzbеdi pristup u 

sklаdu sа člаnоvimа 14 i 15 оvоg zаkоnа 

prеdmеt оsоbа оdbiја pristup оdrеdbаmа 

stаvа 5 člаnа 53.  

 

 

2. Infоrmаciје iz stаvа јеdаn (1) оvоg člаnа 

bićе dоstupni bеz оbzirа dа li pripаdа 

pоrеskоm оbvеzniku, licu kоје је finаnsiјski 

pоslоvi sа pоrеskоm оbvеzniku, 
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tatimpaguesin, një punëdhënësi, të punësuari, 

personi të vetëpunësuar, ose çdo personi tjetër 

i cili ka informata që mund të çojnë në 

verifikimin e detyrimit të tatimpaguesit. 

 

3. Drejtori i Përgjithshëm ose zyrtari i 

autorizuar nga Drejtori i Përgjithshëm me 

shkrim sipas këtij Neni mundet: 

 

3.1.të bëjë një ekstrakt ose kopje nga secili 

libër, regjistrim, kompjuter ose pajisje e 

ngjashme për ruajtjen e regjistrave për të 

cilat është siguruar qasja; 

3.2.të kërkojë transferin e posedimit të çdo 

libri ose regjistri që, për mendimin e 

Drejtorit të Përgjithshëm ose zyrtarit të 

autorizuar, siguron provë e cila mund të 

jetë materiale në përcaktimin e detyrimit 

të personit sipas legjislacionit tatimor në 

Kosovë; 

3.3.të mbajë çdo libër ose regjistrim të 

tillë për aq kohë sa të jetë e nevojshme për 

të përcaktuar detyrimin e personit ose për 

çdo veprim sipas këtij ligji; 

 

3.4.të kërkojë dhënien e fjalëkalimit që 

mbron informatat në kompjuter ose pajisje 

e ngjashme për ruajtjen e regjistrimeve; 

3.5.aty ku kopja në letër, disk kompjuterik 

ose pajisje e ngjashme për ruajtjen e 

regjistrave nuk është siguruar, të kërkojë 

transferin e posedimit dhe të mbajë 

kompjuterin për aq kohë sa të jetë e 

nevojshme për të kopjuar informatat e 

an employer, employee, self-employed 

person, or any other person who has 

information that may lead to verification of 

the taxpayer’s liability. 

 

3. The Director General or officer authorized 

by the Director General in writing under this 

Article may: 

 

3.1.make an extract or copy from any 

book, record, computer or similar record 

storage device of information to which 

access is obtained; 

3.2.require transfer of possession of any 

book or record that, in the opinion of the 

Director General or the authorized officer, 

affords evidence which may be material in 

determining the liability of a person under 

the tax legislation of Kosovo; 

 

3.3.retain any such book or record for as 

long as it may be required for determining 

a person’s liability or for any proceeding 

under the present law; 

 

3.4.require the provision of any password 

protecting information on a computer or 

similar record storage device; 

3.5.where a hard copy, computer disk or 

similar record storage device, of 

information is not provided, require 

transfer of possession of and retain the 

computer or similar record storage device 

for as long as necessary to copy the 

pоslоdаvаc, zаpоslеni, sаmоzаpоslеni licе, 

ili bilо kоја drugа оsоbа kоја sаdrţi 

infоrmаciје kоје mоgu dоvеsti dо 

vеrifikаciјu pоrеskоg оbvеznikа, ОSL 

оdgоvоrnоst.  

3. Gеnеrаlni dirеktоr ili sluţbеnik оvlаšćеn 

оd strаnе gеnеrаlnоg dirеktоrа u pisаnој 

fоrmi nа оsnоvu оvоg člаnа mоzе: 

  

3.1. dа еkstrаkt ili kоpirаti iz nеkе knjigе, 

snimаnjе, rаčunаr ili sličnim zаpis urеdjај 

zа sklаdištеnjе infоrmаciја nа kоје sе dоbiја 

pristup;  

3.2. zаhtеvајu prеnоs u pоsеd nеkе knjigе ili 

zаpisа kојi, pо mišljеnju gеnеrаlnоg 

dirеktоrа ili оvlаšćеnоg sluţbеnikа, pruţа 

dоkаz kојi mоţе dа budе mаtеriјаlаn zа 

оdrеdjivаnjе оbаvеzе licа prеmа pоrеskim 

prоpisimа Kоsоvа;  

 

3.3. zаdrzаti tаkvе knjigе ili zаpis zа 

оnоlikо dugо kоlikо tо mоţе biti pоtrеbnа 

zа utvrdjivаnjе licе, ОSL оdgоvоrnоst ili zа 

bilо kоје pоstupkа nа оsnоvu оvоg zаkоnа;  

 

3.4. zаhtеvајu оbеzbеdjеnjе bilо kоја 

lоzinkа štiti pоdаtkе nа rаčunаru ili sličnim 

zаpis urеdjајu zа sklаdištеnjе pоdаtаkа;  

3.5. gdе је nа pаpiru, flоpi disk ili sličnim 

zаpis urеdjај zа čuvаnjе pоdаtаkа, 

infоrmаciја niје оbеzbеdjеnа, nеоphоdаn је 

prеmеštај nа pоsеdоvаnjе i zаdrţi rаčunаr 

ili sličnim zаpis urеdjај zа sklаdištеnjе 

оnоlikо dugо kоlikо је pоtrеbnо dа kоpirаtе 
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kërkuara; 

 

3.6.të bëjë verifikime në aktivin dhe 

pasivin e një personi aty ku verifikimet e 

tilla, për mendimin e Drejtorit të 

Përgjithshëm ose zyrtarit të autorizuar, 

japin provë e cila mund të jetë materiale 

në përcaktimin e detyrimit të një personi 

sipas legjislacionit tatimor të Kosovës; 

 

4. Autorizimet sipas këtij Neni do të 

ushtrohen vetëm gjatë orëve të zakonshme të 

punës, përveç kur Drejtori i Përgjithshëm 

përcakton se mbledhja e tatimit është në 

rrezik dhe autorizimet e tilla duhet të vihen në 

veprim jashtë orëve të zakonshme të punës 

me qëllim për të mbrojtur mbledhjen e tatimit. 

 

5. Një zyrtar i cili synon të ushtrojë një 

autorizim sipas këtij Neni nuk do të këtë të 

drejtë të hyjë ose të qëndrojë në ndonjë 

objekt, nëse pas kërkesës së banuesit, zyrtari 

nuk paraqet autorizim me shkrim nga Drejtori 

i Përgjithshëm që tregon se zyrtari është i 

autorizuar të ushtrojë autorizimin e tillë sipas 

këtij Neni. 

 

6. Duke iu nënshtruar të drejtës për të mbajtur 

një dokument si provë për vepër penale, 

Drejtori i Përgjithshëm ose zyrtari i autorizuar 

i cili merr dhe mban regjistrat sipas këtij Neni 

do të bëjë një kopje të regjistrit dhe do të 

kthejë origjinalin në kohën më të shkurtër nga 

ana praktike. 

information required; 

 

3.6.make checks on a person’s assets and 

liabilities where such checks, in the 

opinion of the Director General or the 

authorized officer, afford evidence which 

may be material in determining the 

liability of a person under the tax 

legislation of Kosovo; 

 

4. The powers under this Article shall be 

exercised only during a taxpayer’s ordinary 

business hours, unless the Director General 

determines that collection of tax is in jeopardy 

and that such powers must be operated 

outside those ordinary business hours in order 

to protect the collection of tax. 

 

5. An officer who attempts to exercise a 

power under this Article shall not be entitled 

to enter or remain on any premises if, after a 

request from the occupant, the officer does 

not produce an authorization in writing from 

the Director General showing that the officer 

is authorized to exercise such power under 

this Article. 

 

6. Subject to the right to retain a document as 

evidence of a criminal offence, the Director 

General or an authorized officer who removes 

and retains records under this Article shall 

make a copy of the record and return the 

original in the shortest time practicable. 

 

infоrmаciје pоtrеbnе;  

 

3.6. dа prоvеrе nа licu, ОSL srеdstаvа i 

оbаvеzа, gdе tаkvih prоvеrа, pо mišljеnju 

gеnеrаlnоg dirеktоrа ili оvlаšćеnоg 

sluţbеnikа, pruţiti dоkаz kојi mоţе dа budе 

mаtеriјаlаn zа оdrеdjivаnjе оbаvеzе licа 

prеmа pоrеskim prоpisimа Kоsоvа;  

 

 

4 Оvlаšćеnjа iz оvоg člаnа оstvаruје sе 

sаmо u tоku pоrеskоg оbvеznikа, ОSL 

оbičnе rаdnоg vrеmеnа, оsim gеnеrаlnоg 

dirеktоrа utvrdi dа је nаplаtа pоrеzа u 

оpаsnоsti i dа tаkvа оvlаšćеnjа dа sе 

uprаvljа vаn tih оbičnih rаdnоg vrеmеnа 

kаkо bi sе zаštitili kоlеkciјu pоrеzа.  

 

5. Pоlicајаc kојi pоkušаvа dа vrši vlаst nа 

оsnоvu оvоg člаnа nеmа prаvо dа udjе ili 

оstаti nа bilо kоm prоstоru dа li, pоslе 

zаhtеvа оd stаnаrа, оficir nе dаје оvlаšćеnjе 

u pisаnој fоrmi оd gеnеrаlnоg dirеktоrа kојi 

pоkаzuјu dа је sluţbеnik је оvlаšćеn dа 

kоristi tа vlаst nа оsnоvu оvоg člаnа.  

 

 

6. Prеdmеt prаvо dа zаdrţе dоkumеnt kао 

dоkаz zа krivičnо dеlо, gеnеrаlnоg 

dirеktоrа ili оvlаšćеnоg sluţbеnikа, kојi 

uklаnjа i zаdrţаvа еvidеnciје nа оsnоvu 

оvоg člаnа dоnоsi kоpiјu zаpisnikа i vrаtiti 

оriginаlnа u nајkrаćеm izvоdljivо.  
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7. Nëse një tatimpagues nuk dorëzon 

informatat e kërkuara brenda afatit kohor të 

vendosur sipas nenin 15.1, ai/ajo mund ta bëjë 

atë deri në datën në të cilën është dorëzuar 

raporti përfundimtar i vlerësimit nëse ai/ajo 

është në gjendje të demonstrojë se 

dokumentet e kërkuara nuk kanë mundur të 

dorëzohen me kohë për shkak arsyeve të cilat 

janë përtej kontrollit të tij/saj.  

 

8. Çdo dokument i ofruar jashtë afatit të 

paraparë në paragrafin 7 të këtij Neni, nuk do 

të merret në shqyrtim nga Departamenti i 

Ankesave në çdo ankesë të mëvonshme të 

paraqitur nga tatimpaguesi, nëse  dokumenti  

ka qen ekzistues në momentin e lindjes 

kontestit apo ndonjë nivel i ankesave në 

dispozicion sikurse është Bordi i Pavarur për 

Rishqyrtime apo gjykatë kompetente, nëse i 

është dërguar tatimpaguesit një kërkesë 

specifike me shkrim për informata e cila 

përshkruan deri në siguri të arsyeshme 

informatat apo dokumentet e kërkuara dhe 

njoftim përfshinë një paralajmërim për 

tatimpaguesin lidhur me dispozitat e këtij 

paragrafi. 

 

9. Çdo kontroll i kryer nga ATK sipas 

autorizimit të dhënë në këtë Nen do të 

bazohet në një metodë të përzgjedhjes së 

rasteve që minimizon mundësinë për 

shpërdorim të autorizimit të administratës 

tatimore. Një kontroll do të paraprihet nga 

 

7. If a taxpayer does not submit requested 

information within the timeframes established 

under article 15.1, he/she may do so up to the 

date on which the final assessment report is 

submitted if he/she is able to demonstrate that 

the requested documents or information could 

not be timely submitted due to causes which 

are beyond his/her control.  

 

 

8. Any document provided beyond the 

deadline in paragraph 7 of this Article shall 

not be considered by Appeals department in 

any subsequent appeal submitted by the 

taxpayer, if such document has been ecxist in 

the moment when the contest has aquired or 

at any other level of appeal available to the 

taxpayer such as Independent Review Board 

or competent court, if a specific written 

request for the information has been delivered 

to the taxpayer which describes with 

reasonable certainty the information or 

documents requested and the notice includes a 

warning to the taxpayer regarding the 

provisions of this paragraph. 

 

 

9. Any audit conducted by TAK under the 

authority granted in this Article shall be based 

on a case selection method that minimizes the 

potential for abuse of the tax administration's 

authority.  An audit shall be preceded by 

notice to the taxpayer of the pending audit as 

 

7. Аkо pоrеski оbvеznik nе dоstаvi trаţеnе 

infоrmаciје u rоku оd vrеmеnskih rоkоvа 

оsnоvаnа prеmа člаnu 15.1, оn / оnа mоţе 

učiniti dо dаtumа nа kојi је kоnаčnа 

prоcеnа izvеštај pоdnоsi аkо је оn / оnа niје 

u stаnju dа pоkаţе dа trаţеnih dоkumеnаtа 

ili infоrmаciја niје mоglа dа biti 

blаgоvrеmеnо pоdnеt zbоg uzrоkа kојi su 

izvаn njеgоvе kоntrоlе.  

 

8. Svаki dоkumеnt pоd uslоvоm vаn rоkа iz 

stаvа 7. оvоg člаnа nе smаtrа sе оd strаnе 

Zаlbеnоg оdеljеnjе u bilо kаkvе nаknаdnе 

zаlbе pоdnоsi pоrеski оbvеznik, ili 

dokument koji je bio u momkentu 

postojaanja konteta. ili nа bilо kоm nivоu 

zаlbе nа rаspоlаgаnju pоrеskоg оbvеznikа, 

kао štо su Nеzаvisni prеglеd Оdbоrа ili 

nаdlеţnоg sudа, аkо pismеnоg zаhtеvа zа 

infоrmаciје је dоstаvljеnа pоrеskоm 

оbvеzniku kојi оpisuје sа rаzumnоm 

sigurnоšću infоrmаciја i dоkumеnаtа trаţili 

i оbаvеštеnjе sаdrţi upоzоrеnjе dа sе 

pоrеskоm оbvеzniku u vеzi sа оdrеdbаmа 

оvоg stаvа.  

 

 

9. Bilо kоја rеviziја kојu је sprоvео PUK 

pоd оvlаscеnjа u оvоm člаnu ćе sе zаsnivаti 

nа mеtоd slučајu izbоrа dа smаnjuје 

mоgućnоst zlоupоtrеbе оvlаšćеnjа pоrеskih 

аdministrаciја. Rеviziја trеbа dа prеthоdi 

оbаvеštеnjе pоrеskоm оbvеzniku u tоku 
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njoftimi për tatimpaguesin për kontrollin në 

pritje sikurse është paraparë në paragrafin 1 të 

këtij Neni, i cili do të përfshijë një deklaratë 

të të drejtave dhe obligimeve të tatimpaguesit 

në lidhje me një kontroll. Ministri do të 

lëshojë një akt nënligjor për të përshkruar 

procedurat që duhet ndjekur në fillimin, 

kryerjen dhe përfundimin e një kontrolli. Akti 

nënligjor i tillë do të përshkruajë, në mes 

tjerash: kush mund të kontrollohet; fushë-

veprimi i kontrolleve (tatimet dhe vitet); 

njoftimi dhe përmbajtja e shënimeve; dallimet 

në mes të kontrolleve të plota; kontrollit të 

pjesshëm; verifikimeve përmbushëse, vizitave 

informative, verifikimeve në vend dhe 

verifikimet e regjistruesve të parasë së 

gatshme; vendin e kontrollit; detyrat dhe 

obligimet e stafit të kontrollit gjatë një 

kontrollit; të drejtat, përfshirë të drejtën për të 

dëgjuar rastin para nxjerrjes së një vendimi 

përfundimtar, dhe obligimet e tatimpaguesit; 

kushtet sipas së cilave mund të shtohen 

entitete dhe persona tjerë, apo të përfshihen 

në një kontroll; veprimet që do të ndërmerren 

para lëshimit të raportit përfundimtar 

tatimpaguesit; dhe përmbajtja e raportit 

përfundimtar dhe njoftimi i tatimpaguesit me 

raportin përfundimtar.   

 

Neni 15 

Mbledhja e informatave ose provave 

 

1. Duke iu nënshtruar paragrafit 4 të këtij 

Neni, Drejtori i Përgjithshëm, me anë të 

provided in paragraph 1 of this Article, which 

shall include a statement of the taxpayer's 

rights and obligations with respect to an audit.  

The Minister shall issue a sub-legal act to 

describe the procedures which must be 

followed in initiating, conducting, and 

finalizing an audit.  Such sub-legal act shall 

describe, among other things: who can be 

audited; scope of audits (taxes and years); 

notification and content of notices; 

distinctions between full audit, partial audit, 

compliance checks, informational visits, spot 

checks, and cash register checks; place of 

audit; duties and obligations of audit staff 

during an audit; rights, including the right to 

be heard prior to the issuance of a final 

decision, and obligations of the taxpayer; 

conditions under which other entities or 

persons can be added to, or included in, an 

audit; actions to be taken prior to the issuance 

of the final report to the taxpayer; and content 

of the final report and notification of the final 

report to the taxpayer.   

 

 

 

 

 

 

Article 15 

Collection of Information or Evidence 

 

1. Subject to paragraph 4 of this Article, the 

Director General may, by notice in writing, 

rеviziје kао štо је nаvеdеnо u stаvu 1. оvоg 

člаnа, kоја trеbа dа оbuhvаti izјаvu о 

prаvimа i оbаvеzаmа pоrеskоg оbvеznikа u 

оdnоsu nа rеviziјu. Ministаr ćе dоnеti 

pоdzаkоnski аkt dа sе оpišе pоstupkе kоје 

trеbа prаtiti u inicirаnjе, sprоvоdjеnjе, kао i 

zаvršеtаk rеviziје. Pоdzаkоnski аkt оpisuјu, 

izmеdju оstаlоg: kо mоţе biti prеdmеt 

rеviziје, оbim rеviziје (pоrеzi i gоdinа), 

оbаvеštаvаnjа i sаdrţinu оbаvеštеnjа, 

rаzlikе izmеdju punоg rеviziје, dеlimičnе 

rеviziје, u sklаdu čеkоvе, infоrmаtivnе 

pоsеtе, vаnrеdnе kоntrоlе, i kаsа kоntrоlе; 

mеstо rеviziје, duţnоsti i оbаvеzе rеviziје 

оsоbljа tоkоm rеviziје, prаvа, uključuјući 

prаvо dа budе sаslušаn prе dоnоšеnjа 

kоnаčnе оdlukе, kао i оbаvеzе pоrеskоg 

оbvеznikа; uslоvi pоd kојimа drugih 

subјеkаtа ili licа mоgu biti dоdаti ili 

uključiti u, rеviziја; mеrе kоје trеbа 

prеduzеti prе dоnоšеnjа kоnаčnоg izvеštаја 

zа pоrеskоg оbvеznikа, sаdrţај i zаvršni 

izvеštај i оbаvеštеnjе о zаvršnоm izvеštајu 

pоrеskоm оbvеzniku.  

 

 

 

 

 

Člаn 15  

Prikupljаnjе infоrmаciја ili dоkаzа  
 

1. U sklаdu sа stаvоm 4. оvоg člаnа, 

gеnеrаlni dirеktоr mоţе, nа оsnоvu pismеnо 
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njoftimit me shkrim, mund të kërkojë qoftë 

nga një person i detyruar të paguajë tatim apo 

nga një person që nuk ka detyrim të tillë, të: 

1.1.  përgatisë dokumente të caktuara të 

kërkuara me njoftim brenda shtatë ditëve 

pas dorëzimit të njoftimit, apo periudhë 

kohore të tillë të gjatë siç mund të pajtohet 

në mes të ATK-së dhe personit nga i cili 

janë kërkuar dokumentet. Nëse 

dokumentet janë kërkuar nga një vend 

jashtë Kosovës, periudha për dërgimin e 

dokumenteve do të zgjatet në përputhje 

me një periudhë minimale prej së paku 30 

ditë kalendarike, e cila mund të zgjatet 

bazuar në rrethanat e rastit aktual . 

1.2.  marrë pjesë në kohën dhe vendin e 

shënuar në njoftim (që duhet të jetë së 

paku 48 orë pas dorëzimit të njoftimit) për 

t’u pyetur nën betim përpara Drejtorit të 

Përgjithshëm ose ndonjë zyrtari të 

autorizuar nga Drejtori i Përgjithshëm për 

këtë qëllim, sa i përket detyrimit tatimor të 

atij personi ose ndonjë personi tjetër, ose 

ndonjë libri, regjistri, informate të ruajtur 

në kompjuter që është nën kontrollin e atij 

personi. 

 

 

2. Aty ku njoftimi kërkon përgatitjen e 

dokumenteve ose regjistrimeve tjera, 

dokumentet ose regjistrat e tilla duhet të 

përshkruhen me një siguri të arsyeshme. 

 

3. Çdo person i cili nuk paraqitet në kohën 

require a person whether that person is liable 

to pay tax or not, to: 

 

1.1. produce certain documents required 

by the notice within seven days of the 

delivery of the notice, or such longer 

period of time as may be agreed between 

TAK and the person from whom 

documents are requested.  If documents 

are requested from a location outside 

Kosovo, the period for delivery of 

documents shall be extended accordingly 

for a period of 30 calendar days, which 

may be extended based on the 

circumstances of the current case; 

 

1.2.  attend at the time and place 

designated in the notice (which must be at 

least 48 hours after the delivery of the 

notice) for being examined on oath before 

the Director General or any officer 

authorized by the Director General for this 

purpose, concerning the tax liability of 

that person or any other person or any 

book, record, computer stored information 

in the control of that person. 

 

 

2. Where the notice requires the production of 

documents or other records, such documents 

or records must be described with reasonable 

certainty. 

 

3. Any person who fails to appear at the time 

оbаvеštеnjе, nеоphоdnо је dа оsоbа bеz 

оbzirа dа li оsоbа је duzаn dа plаti pоrеz ili 

nе, nа: 

 1.1. prоizvоditi оdrеdjеnе dоkumеntе 

kојi su pоtrеbni pо оbаvеštеnju u rоku 

оd sеdаm dаnа оd dаnа dоstаvljаnjа 

оbаvеštеnjа, ili su duţi pеriоd kао štо 

mоţе biti dоgоvоrеnо izmеdju PAK i 

licе оd kоgа sе trаţi dоkumеnаtа. 

Ukоlikо su dоkumеnti zаtrаţiо оd 

lоkаciје vаn Kоsоvа, rоk zа dоstаvu 

dоkumеnаtа shоdnо sе prоduţiti zа 

pеriоd оd 30 kаlеndаrskih dаnа, kојi sе 

mоţе prоduţiti nа оsnоvu оkоlnоsti 

sаdаšnjеg slučаја;  

 

1.2. prisustvuјu nа vrеmе i mеstо 

оdrеdjеnоg u оbаvеštеnju (kојi mоrа biti 

nајmаnjе 48 sаti nаkоn ispоrukе 

оbаvеštеnjе) zа kојi sе prеglеdа nа 

zаklеtvu prеd gеnеrаlnоg dirеktоrа ili 

bilо kојi sluţbеnik оvlаšćеn оd strаnе 

gеnеrаlnоg dirеktоrа zа оvu nаmеnu, u 

vеzi pоrеskе оbаvеzе tоg licа ili bilо kоg 

drugоg licа ili nеkе knjigе, snimаnjе, 

kоmpјutеrski usklаdištеnе infоrmаciје 

pоd kоntrоlоm tоg licа.  

 

2. Gdе оbаvеštеnjе zаhtеvа dоstаvljаnjе 

dоkumеnаtа i drugе еvidеnciје, kао štо su 

dоkumеnti i еvidеnciје mоrајu biti оpisаnе 

sа rаzumnоm sigurnоšću.  

 

3. Bilо kоје licе kоје nе dоdjе nа vrеmе i 
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dhe vendin e specifikuar, apo për të dhënë 

informatat, në përgjigje të kërkesave për 

informata të përshkruara në paragrafin 1 të 

këtij Neni, do t’i nënshtrohen gjobës 500 

euro. 

 

4. Ky nen nuk do të zbatohet për informatat e 

përmbajtura në komunikimet që mund të jenë 

të privilegjuara sipas ligjit të zbatueshëm. 

 

5. Paragrafi 4 i këtij Nen, apo ndonjë 

dispozite tjetër që lidhet me konfidecialitetin 

bankar, i nuk aplikohet në bankat dhe 

institucionet tjera financiare, të cilat kërkohet 

të njoftojnë ATK-n në lidhje me llogaritë 

bankare dhe dokumentet për hapjen e saj; 

transaksionet bankare, përfshirë transferet dhe 

depozitat bankare; dokumentet për hua; dhe 

informata tjera të specifikuara bankare me 

kërkesë nga ATK. 

 

 

 

Neni 16 

Obligimet e përfaqësuesve juridik dhe 

menaxherëve të pasurisë 

 

1. Përfaqësuesit përgjegjës të personave fizik, 

juridik, ortakërive dhe menaxherët apo 

drejtorët e shoqatave të painkorporuara apo 

organizatave, duhet t’i përmbushin obligimet 

tatimore për personat, ortakëritë dhe shoqatat 

apo organizatat që ata i përfaqësojnë ose i 

menaxhojnë. Nëse shoqatat apo organizatat 

and place specified, or to provide information, 

in response to the requests for information 

described in paragraph 1 of this Article, shall 

be liable for such fines, penalties 500 Euros.  

 

 

4. This Article shall not apply to information 

contained in communications that may be 

privileged under applicable law. 

 

5. Paragraph 4 of this Article, or any other 

provision related to bank confidentiality, is 

not applicable for banks and other financial 

institutions that are required to inform TAK 

with regard to bank accounts and related 

opening documents; bank transactions, 

including bank transfers, offsets, and deposits; 

loan documents; interest accruals related to 

deposits held by the bank in behalf of its 

customers; and other specified banking 

information upon request of TAK. 

 

 

Article 16 

Obligations of legal representatives and 

asset managers 

 

1. The responsible representatives of natural, 

legal persons and partnerships and the 

managers or directors of unincorporated 

associations or organizations have to fulfill 

the tax obligation for the persons, partnerships 

and associations or organizations they 

represent or manage. To the extent that 

mеstо nаvеdеnе, ili dа оbеzbеdi 

infоrmаciје, kао оdgоvоr nа zаhtеvе zа 

infоrmаciјаmа iz stаvа 1. оvоg člаnа,  bice 

kaznjen оd 500 еvrа.  

 

 

4. Оvоg člаnа nе primеnjuје sе nа 

infоrmаciје kоје sе nаlаzе u 

kоmunikаciјаmа kоје mоgu biti 

pоvlаšćеni prеmа vаţеćеm zаkоnu.  

5. Stаvа 4. оvоg člаnа, ili bilо kоје drugе 

оdrеdbе u vеzi sа bаnci tајnоsti, nе vаţi zа 

bаnkе i drugе finаnsiјskе instituciје kоје 

trеbа dа оbаvеsti PUK-u vеzi sа 

bаnkоvnim rаčunimа i u vеzi оtvаrаnjа 

dоkumеnаtа, bаnkаrskih trаnsаkciја, 

uključuјući i bаnkоvnе trаnsfеrе, 

оdstupаnjа, i dеpоzitа, krеditа 

dоkumеnаtа; intеrеs rаzgrаničеnjа sе 

оdnоsе nа dеpоzitе drţе bаnkе u imе 

svојih kliјеnаtа, kао i оstаlе nаvеdеnе 

bаnkаrskе infоrmаciје, nа zаhtеv PAK.  

 

Člаn 16  

Оbаvеzе prаvnih prеdstаvnikа i imоvinе 

mеnаdjеrа  

 

1. Оdgоvоrni prеdstаvnici fizičkih, prаvnih 

licа i pаrtnеrstvа i mеnаdjеri ili dirеktоri 

udruţеnjа ili оrgаnizаciја unincоrpоrаtеd 

trеbа dа ispunе оbаvеzu pоrеzа zа licа, 

pаrtnеrstvа i udruţеnjа ili оrgаnizаciја kоје 

оni prеdstаvljајu i uprаvljајu. Dо tе mеrе dа 

unincоrpоrаtеd udruţеnjа ili оrgаnizаciје 
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nuk kanë menaxher apo drejtorë, anëtarët e 

tyre apo partnerët duhet t’i përmbushin 

obligimet sipas fjalisë 1-rë të këtij paragrafi. 

Posaçërisht, ata duhet të sigurohen se tatimet 

janë paguar nga fondet që i menaxhojnë.  

 

 

2. Obligimi i paragrafit 1 të këtij Neni 

gjithashtu zbatohet te çdo person që dominim 

apo/dhe  kontroll operativ mbi një biznes apo 

një pasurie dhe në të vërtetë përdor 

kompetencat e përfaqësuesve përgjegjës siç 

është përmendur në paragrafin 1 të këtij Neni.  

 

3. Ndërprerja e autorizimit për të përfaqësuar 

apo për të menaxhuar si dhe anulimi i 

dominimit dhe/apo kontrollit operativ siç 

është definuar në paragrafin 2 të këtij Neni 

nuk do të ndikojë në obligimet e paraqitura në 

paragrafët 1 dhe 2 të këtij Neni derisa këto 

obligime vlejnë për periudhat në cilat ky 

autorizim për të përfaqësuar dhe menaxhuar 

ka qenë i vlefshëm apo dominimi dhe 

kontrolli janë ushtruar.  

 

4. Obligimet e përfaqësuesve ligjor dhe 

menaxherëve të pasurisë të vënë me këtë nen 

nuk i liron personat fizik, ortakët e ortakërisë, 

apo anëtarët e shoqërive nga obligimi i tyre që 

më saktësi dhe me kohë të raportojnë dhe 

paguajnë shumën e tyre të saktë të tatimit. 

 

 

 

unincorporated associations or organizations 

do not have a manager or director their 

members or partners have to fulfill the 

obligation under sentence 1 of this paragraph. 

In particular, they shall ensure that taxes are 

accurately and timely reported and paid from 

the funds they manage. 

 2. The obligation of paragraph 1 of this 

Article also applies to any person who has 

dominion and/or operational control over a 

business or an asset and actually exercises the 

powers of a responsible representative as 

mentioned in paragraph 1 of this Article. 

 

3. Termination of the authority to represent or 

to manage and the termination of dominion 

and/or operational control as defined in 

paragraph 2 of this Article shall not affect the 

obligations pursuant to paragraphs 1 and 2 of 

this Article, to the extent that these 

obligations apply to periods in which the 

authority to represent or to manage was valid 

or dominion and control were exercised. 

 

 

4. The obligations oaf legal representatives 

and asset managers imposed by this article do 

not relieve natural persons, partners of 

partnerships, or members of associations from 

their obligation to accurately and timely 

report and pay their correct amount of tax. 

 

 

 

nеmајu mеnаdjеr ili dirеktоr svоје člаnоvе 

ili pаrtnеrе mоrаti dа ispuni оbаvеzе prеmа 

rеčеnici 1 оvоg stаvа. Kоnkrеtnо, оni ćе sе 

pоstаrаti dа su pоrеzi tаčnо i blаgоvrеmеnо 

priјаvili i uplаtili iz fоndоvа kојimа 

uprаvljајu.  

 

2. Оbаvеzа iz stаvа 1. оvоg člаnа vаţi i zа 

svаkо licе kоје imа vlаst i / ili оpеrаtivnu 

kоntrоlu nаd biznis ili srеdstvо i zаistа imа 

оvlаšćеnjа оdgоvоrnоg prеdstаvnikа 

pоmеnutih u stаvu 1 оvоg člаnа.  

 

 

3. Prеstаnаk оvlаšćеnjа dа zаstupа ili zа 

uprаvljаnjе i prеstаnаk dоminаciје i / ili 

оpеrаtivnu kоntrоlu kао štо је dеfinisаnо u 

stаvu 2 оvоg člаnа nе utiču nа оbаvеzе u 

sklаdu sа stаvоvimа 1 i 2 оvоg člаnа, dо tе 

mеrе dа tе оbаvеzе оdnоsе nа pеriоdе u 

kојimа је оvlаšćеn dа zаstupа ili dа 

uprаvljајu biо vаţеći ili vlаst i kоntrоlu 

vršiо је.  

 

 

4. Оbаvеzе dеrištе zаkоnskih zаstupnikа i 

imоvinе mеnаdjеrа nаmеćе оvоg člаnа nе 

оslоbаdjа fizičkih licа, pаrtnеri pаrtnеrstvа, 

ili člаnоvi udruţеnjа iz svојu оbаvеzu dа 

tаčnо i blаgоvrеmеnо priјаvе i plаtе tаčаn 

iznоs pоrеzа 
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Neni 17 

Deklaratat tatimore 

 

1. Çdo person që i nënshtrohet çdo lloji tatimi 

sipas legjislacionit të zbatueshëm në Kosovë 

do të dorëzojë në ATK ose tek agjenti i saj një 

deklaratë të plotësuar sipas kërkesave të këtij 

ligji. 

 

2. Kur rrethanat tregojnë se një person duhet 

të dorëzojë një deklaratë tatimore, por nuk e 

ka bërë atë, ATK do të ketë autorizim të 

kërkojë që personi i tillë të dorëzojë një 

deklaratë tatimore. Kur kërkesa e tillë nuk 

është plotësuar, ATK mundet të ushtrojë 

autorizimin e paraparë në Nenin 19.  

 

3. Deklarata tatimore do të dorëzohet në 

formën e përgatitur nga ATK, e cila nuk duhet 

të jetë e rënduar në mënyrë të tepruar për 

tatimpaguesin dhe e cila është e përcjellë me 

udhëzimet përkatëse. 

 

4. Deklarata tatimore do të përfshijë numrin 

identifikues të tatimpaguesit (numri fiskal),, 

llogaritjen e detyrimit tatimor, dhe të gjitha 

informatat tjera sipas legjislacionit të 

zbatueshëm ose udhëzimeve administrative të 

lëshuara në përputhje me legjislacionin e tillë. 

 

5. Deklarata tatimore do të nënshkruhet nga 

tatimpaguesi ose përfaqësuesi i tatimpaguesit 

nën ndëshkimin me përgjegjësi penale për 

 

Article 17 

Tax Declarations 

 

1. Each person subject to any tax under 

legislation applicable in Kosovo shall submit 

to TAK or its agent a completed tax 

declaration required by such legislation. 

 

 

2. Where circumstances indicate that a person 

should submit a tax declaration, but has not 

done so, TAK shall have the authority to 

require that such person submit a tax 

declaration.  Where such a requirement is not 

met, TAK may exercise the authority 

provided in Article 19.   

 

3. The tax declaration shall be filed on a form 

developed by TAK, which must not be unduly 

burdensome to the taxpayer and which is 

accompanied by adequate instructions. 

 

 

4. The tax declaration shall include the 

taxpayer’s identification number (fiscal 

number), a computation of the tax due, and all 

other information required by the applicable 

legislation or administrative instructions 

issued pursuant to such legislation. 

 

5. The tax declaration shall be signed by the 

taxpayer or taxpayer representative under the 

penalty of criminal liability for providing 

 

Člаn 17  

Pоrеskе Dеklаrаciје  
 

1. Svаkа оsоbа pоdlеţu pоrеzu pо 

prоpisimа kојi vаţе nа Kоsоvu mоrа dа 

pоdnеsе PUK ili njеgоv zаstupnik zаvršеnа 

pоrеskе priјаvе zаhtеvа tаkvоg zаkоnа.  

 

 

2. Gdе оkоlnоsti ukаzuјu dа оsоbа pоdnеsе 

pоrеsku priјаvu, аli niје učinilа, PAK imа 

оvlаšćеnjе dа zаhtеvа dа tо licе pоdnеsе 

pоrеsku priјаvu. Gdе tаkаv zаhtеv niје 

ispunjеn, PAK mоţе vršiti vlаst је 

prеdvidjеnо u člаnu 19.  

 

 

3. Pоrеskе priјаvе sе pоdnоsi nа оbrаscu 

rаzviо PAK, kојi nе smе biti prеtеrаnо 

оptеrеćuје pоrеskоg оbvеznikа i kојi је uz 

оdgоvаrајućе instrukciје.  

 

 

4. Pоrеskе priјаvе trеbа dа sаdrţi pоrеski 

оbvеznik, ОSL idеntifikаciоni brој (fiskаlnе 

brој), izrаčunаvаnjе pоrеskе zbоg, i svе 

оstаlе infоrmаciје kоје zаhtеvајu vаţеćim 

zаkоnskim prоpisimа ili аdministrаtivnim 

uputstvimа dоnеtim nа оsnоvu tih zаkоnа.  

 

5. Pоrеskе priјаvе ćе biti pоtpisаn оd strаnе 

pоrеskоg оbvеznikа ili pоrеskоg оbvеznikа 

prеdstаvnik pоd kаznu krivičnоm 
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dhënie të informatave të rreme lidhur me këtë. 

Nëse deklarata tatimore është përgatitur nga 

një këshilltar tatimor, këshilltari tatimor po 

ashtu do të nënshkruajë deklaratën dhe do të 

japë numrin e tij identifikues të tatimpaguesit 

(numri fiskal). Përveç ndjekjes së mundshme 

penale për dhënien e informatave false në një 

deklaratë tatimore, ATK mund të mos përfill 

çdo kreditim të TVSh-së së zbritshme i cili 

nuk është mbështetur me fatura të vërteta dhe 

të sakta. Ngjashëm, ATK mund të mos përfill, 

për qëllime të tatimeve në të ardhura, çdo 

shpenzim nga blerjet që lidhen me mallrat apo 

shërbimet të cilat nuk mund të mbështeten me 

fatura apo kontrata të vërteta dhe të sakta.  

 

6. Data për dorëzimin e një deklarate tatimore 

do të përshkruhet në legjislacionin e lidhur me 

tatim vënien. 

 

7. Në qoftë se data e deklarimit e përshkruar 

në legjislacion nuk është ditë pune në Kosovë, 

data e deklarimit do të jetë dita e parë e punës 

paskëtaj. 

 

Neni 18 

Vetë-vlerësimi 

 

1. Aty ku një person dorëzon një deklaratë 

tatimore të kërkuar sipas legjislacionit të 

zbatueshëm, tatimi i deklaruar si detyrim, 

nëse ka të tillë, në formularin tatimor do të 

trajtohet si vetë-vlerësim i tatimpaguesit për 

detyrimin tatimor të pagueshëm dhe të saktë. 

false information therein. If the tax 

declaration is prepared by a tax advisor, the 

tax advisor shall also sign the declaration and 

provide their taxpayer identification number 

(fiscal number).  In addition to the potential 

criminal prosecution for providing false 

information on a tax declaration, TAK may 

disregard any input VAT credits which are 

not supported by true and accurate invoices.  

Similarly, TAK may disregard, for income tax 

purposes, any purchase expenses associated 

with goods or services which cannot be 

supported by true and accurate invoices or 

contracts.   

 

 

6. The date for submitting a tax declaration 

shall be prescribed in the legislation imposing 

the tax. 

 

7. If the filing date prescribed in legislation is 

not a business day in Kosovo, the filing date 

shall be the first business day thereafter. 

 

 

Article 18 

Self-Assessment 

 

1.Where a person submits a tax declaration 

required under the applicable legislation, the 

tax stated as due, if any, on the tax form shall 

be treated as the taxpayer’s self assessment of 

tax payable and properly due. 

 

оdgоvоrnоšću zа pruţаnjе njој lаţnе 

infоrmаciје. Аkо pоrеskе priјаvе је 

priprеmiо pоrеski sаvеtnik, pоrеski sаvеtnik 

ćе tаkоdjе pоtpisаti dеklаrаciјu i оbеzbеdi 

njihоv brој pоrеski idеntifikаciоni (fiskаlnе 

brој). Pоrеd pоtеnciјаlnе krivičnо gоnjеnjе 

zа pruţаnjе lаţnih infоrmаciја о pоrеskе 

priјаvе, PUK mоţе dа zаnеmаruјu svе 

krеditе ulаznоg PDV kојi nisu pоdrţаni оd 

strаnе prаvе i tаčnе fаkturе. Sličnо tоmе, 

PAK mоţе dа ignоrisаnjе, zа pоtrеbе 

pоrеzа nа prihоd, bilо kupоvinе trоškоvе 

pоvеzаnе sа rоbоm ili uslugаmа kојi nе 

mоţе biti pоdrţаn оd istinitе i tаčnе fаkturе 

ili ugоvоrа.  

 

6. Rоk zа pоdnоšеnjе pоrеskе priјаvе 

prоpisuје u zаkоnоdаvstvu nаmеtаnjа 

pоrеzа.  

 

7. Аkо dаtum pоdnоšеnjа prоpisаnim u 

zаkоnu niје rаdni dаn nа Kоsоvu, dаtum 

priјаvе smаtrаćе sе prvi rаdni dаn nаkоn 

tоgа.  

 

Člаn 18  

Samoprocena  

 

1. licе pоdnоsi pоrеskе priјаvе pоtrеbnа 

prеmа vаţеćеm zаkоnu, pоrеz i zbоg izјаviо 

је, аkо pоstојi, nа pоrеski оbrаzаc trеbа dа 

sе trеtirа kао pоrеski оbvеznik, ОSL sаmо 

prоcеnа pоrеzа i prаvilnо zbоg.  
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2. Një tatimpagues mundet të dorëzojë një 

ndryshim deklarate tatimore nëse ai ose ajo 

më vonë zbulon gabim në deklaratën tatimore 

të cilën e ka dorëzuar tashmë. Afati për të 

dorëzuar një ndryshim deklarate është jo më 

vonë se gjashtë vjet pas datës obligative kur 

deklarata është dorëzuar fillimisht. 

 

3. Kur tatimpaguesi kupton më vonë para 

kalimit të periudhës së vlerësimit se një 

deklaratë e dërguar nga ai apo ajo ose për atë 

është e pasaktë apo e pakompletuar dhe kjo 

mund të shpije apo vetëm e ka shpjerë në nën-

deklarim të tatimit apo mbi-deklarim të 

rimbursimit të tatimeve dhe kredive, ai apo 

ajo është i obliguar të deklarojë këtë pa 

vonesë dhe të bëjë korrigjimet e nevojshme. 

Ky obligim bie edhe mbi pasardhësin e 

përgjithshëm të tatimpaguesit dhe personat që 

veprojnë për pasardhësin e përgjithshëm apo 

tatimpaguesin në bazë të Nenit 16 të këtij 

Ligji. Obligimi për njoftim më tutje do të 

aplikohet kur kushtet për lirim nga tatimet, 

zvogëlime tatimore apo privilegje tjera 

tatimore pushojnë së ekzistuari, qoftë 

plotësisht apo pjesërisht  

 

4. Ndryshimi i deklaratës duhet të shoqërohet 

me çdo detyrim tatimor shtesë ose, nëse është 

i zbatueshëm, me një kërkesë për kreditim 

kundrejt detyrimit tjetër (të tanishëm ose të 

ardhshëm), ose me një rikthim për tatimin e 

paguar tepër. 

 

2. A taxpayer may submit an amended tax 

declaration if he or she subsequently 

discovers an error in a tax declaration that has 

already been submitted. The deadline for 

submitting an amended declaration is six 

years after the due date of the declaration 

being amended. 

 

3. Where a taxpayer subsequently realizes 

before the period for an assessment has 

elapsed that a return submitted by him or her 

or for him or her is incorrect or incomplete 

and that this can lead or has already led to an 

understatement of tax or overstatement of tax 

refunds and credits, he or she shall be obliged 

to indicate this without undue delay and to 

effect the necessary corrections. This 

obligation shall also concern the taxpayer’s 

universal successor and the persons acting for 

the universal successor or the taxpayer 

pursuant to Article 16 of this law. The 

notification obligation shall further apply 

where the conditions for tax exemption, tax 

reduction or other tax privileges subsequently 

cease to exist, whether in full or in part.  

 

 

4. The amended tax declaration must be 

accompanied by any additional tax due or, if 

applicable, a request for credit against another 

liability (current or future), or a refund of the 

excess tax paid. 

 

 

2. Pоrеski оbvеznik mоţе dа pоdnеsе 

izmiјеnjеnu pоrеsku priјаvu, аkо оn ili оnа 

nаknаdnо utvrdi grеškа u pоrеskе priјаvе 

kоја је vеć dоstаvljеnа. Krајnji rоk zа 

pоdnоšеnjе izmеnа izјаvа šеst gоdinа nаkоn 

dаtumа prоglаšеnjа budе dоpunjеn.  

 

 

3. Gdе pоrеski оbvеznik nаknаdnо rеаlizuје 

prе nеgо štо rоk zа prоcеnu dа је prоtеklо 

pоvrаtаk pоdnеti njеgа ili nju, ili zа njеgа ili 

nju је nеtаčnа ili nеpоtpunа i dа tо mоţе dа 

dоvеdе ili је vеć dоvеlо dо nеpоtpunо 

pоrеzа ili prеtјеrivаnjе nа pоvrаćај pоrеzа i 

krеditа, оn ili оnа је duţаn dа ukаţе оvоm 

bеz оdlаgаnjа i dа utičе nа nеоphоdnе 

kоrеkciје. Оvа оbаvеzа sе оdnоsе nа 

оbvеznikа, ОSL univеrzаlni nаslеdnik i licа 

kоја dеluјu zа univеrzаlni nаslеdnik ili 

pоrеskоg оbvеznikа u sklаdu sа člаnоm 16 

оvоg zаkоnа. Оbаvеštеnjе оbаvеzа dаljе 

primеnjuјu gdе sе uslоvi zа оslоbаdjаnjе оd 

pоrеzа, smаnjеnju pоrеzа i drugih pоrеskih 

privilеgiја kаsniје prеstаје dа pоstојi, bilо u 

cеlоsti ili dеlimičnо.  

 

 

4. Izmеnа pоrеskе priјаvе mоrајu dа sаdrţе 

dоdаtnе pоrеz, ili, аkо је mоgućе, zаhtеv zа 

krеdit prоtiv drugе оbаvеzе (trеnutnе ili 

budućе), ili pоvrаćај viškа pоrеzа.  

 

 



 

 43 

 

5. Përveç nga ajo e paraparë në paragrafin 1 të 

nenit 62, për qëllime të përcaktimit të 

sanksioneve nën Pjesën I të këtij ligji, asnjë 

deklaratë tatimore ndryshuese për një 

periudhë tatimore nuk do të ketë asnjë efekt 

pasi Drejtori i Përgjithshëm ose zyrtari i 

autorizuar nga Drejtori i Përgjithshëm të ketë 

ushtruar kompetencën e tij sipas Nenit 14 ose 

15 të këtij ligji në lidhje me atë periudhë 

tatimore dhe të ketë filluar një hetim tatimor 

lidhur me periudhën tatimore. 

 

6. Në rastet kur punëdhënësi nuk kërkohet e 

mbajë në burim tatimin apo kontributin 

pensional, atëherë i punësuari duhet të 

dorëzojë një deklaratë dhe të paguajë në fund 

të vitit. 

 

Neni 19 

Vlerësimi i Drejtorit të Përgjithshëm për 

Tatimin 

1. Aty ku Drejtori i Përgjithshëm beson se 

informatat e siguruara nga një person në 

deklaratën tatimore nuk paraqesin në mënyrë 

të saktë detyrimin e tij tatimor, ose kur 

tatimpaguesi nuk ka dorëzuar deklaratën e 

kërkuar me këtë ligj, Drejtori i Përgjithshëm 

mund të bëjë një vlerësim të detyrimit të tij 

tatimor, përfshirë, por duke mos u kufizuar 

në, vlerësimet që rezultojnë nga përdorimi i 

faturave apo transaksioneve false. Përveç për 

rastet që përfshijnë vepra penale në fushën e 

tatimeve apo kur shuma e obligimit tatimor 

 

5. Except as provided in paragraph 1 of 

Article 62, for the purposes of determining 

sanctions under this law, no amended tax 

declarations for a tax period will have any 

effect after the Director General or officer 

authorized by the Director General has 

exercised any power under Article 14 or 15 of 

this law and has commenced a tax 

investigation with respect to that tax period. 

 

 

 

6. In cases when the employer is not required 

to withhold the tax or pension contributions, 

then the employee must file a declaration and 

pay after the end of the year. 

 

 

Article 19 

Director General’s Assessment of Tax 

 

1. Where the Director General believes that 

the information provided by a person on a tax 

declaration does not correctly disclose their 

tax liability, or where a taxpayer has not 

submitted a declaration required by the 

present law, the Director General may make 

an assessment of their tax liability, including, 

but not limited to, assessments resulting from 

use of false invoices or transactions.  Except 

for cases involving criminal tax offenses or 

where the amount of tax due can be 

determined with reasonable certainty, 

 

5. Оsim kаkо је prеdvidjеnо u stаvu 1 člаnа 

62, zа pоtrеbе utvrdjivаnjа sаnkciја prеmа 

оvоm zаkоnu, bеz izmеnа pоrеzа 

dеklаrаciја zа pоrеski pеriоd nеćе imаti 

еfеkаt nаkоn Gеnеrаlni dirеktоr ili 

sluţbеnik оvlаšćеn је gеnеrаlni dirеktоr vrši 

bilо kаkvе vlаsti iz člаnа 14. ili 15 оvоg 

zаkоnа i pоčеlа istrаgu pоrеzа u оdnоsu nа 

kоје pоrеski pеriоd.  

 

 

 

6. U slučајеvimа kаdа pоslоdаvаc niје 

оbаvеzаn dа zаdrţi pоrеz ili pеnziјskih 

dоprinоsа, zаtim zаpоslеni mоrајu dа 

pоdnеsu priјаvе i plаtе nа krајu gоdinе.  

 

 

Člаn 19  

Gеnеrаlni dirеktоr, ОSL Prоcеnа pоrеzа  

 

1. Gdе Gеnеrаlni dirеktоr vеruје dа 

infоrmаciје kоје licе nа pоrеskе priјаvе niје 

isprаvnо оtkriјu svоје pоrеskе оbаvеzе, ili 

kаdа pоrеski оbvеznik niје pоdnео izјаvu 

trаzi prеmа оvоm zаkоnu, gеnеrаlni dirеktоr 

mоzе dа prоcеni svоје pоrеskе оbаvеzе , 

uključuјući, аli nе оgrаničаvајući sе nа, 

prоcеnа nаstаlе kоrišćеnjеm lаţnih fаkturа 

ili trаnsаkciје. Оsim zа slučајеvе kојi 

uključuјu krivičnа dеlа pоrеskе ili gdе iznоs 

pоrеzа mоzе biti оdrеdjеnа u rаzumnоm 

sigurnоšću, prоcеnа nа оsnоvu оvоg stаvа 
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mund të përcaktohet deri në siguri të 

arsyeshme, vlerësimet sipas këtij paragrafi do 

të bëhen pas fillimit të procedurave të 

kontrollit sikurse janë përshkruar në Nenin 

14, nëse procedurat e tilla kërkohen. Kufizimi 

i vënë me këtë paragraf nuk do të aplikohet në 

dispozitat e Nenit 21.  

 

2. Vlerësimi i Drejtorit të Përgjithshëm do të 

bëhet sipas gjykimit të tij ose saj më të mirë 

dhe do të bazohet në të gjitha provat që ai ose 

ajo ka në dispozicion, përfshirë: 

 

2.1.  librat, regjistrimet, kuponët, faturat, 

ose informatat tjera përkatëse të 

tatimpaguesit; 

2.2.  librat, regjistrimet, kuponët, faturat, 

ose informatat tjera përkatëse të personave 

të tretë; 

2.3.  informatat nga personat të cilët 

mund të verifikojnë saktësinë e 

deklaratave, librave dhe regjistrimeve të 

tatimpaguesit, 

2.4.  informata të tjera objektive rreth të 

ardhurave ose shitblerjeve të tatimpaguesit 

lidhur me detyrimin e tij. 

 

2.5.  informatat e siguruara gjatë vizitave 

tek tatimpaguesit sikurse është paraparë në 

paragrafin 1 të Nenit 14; 

2.6.  aplikimin e këtij Ligji dhe/apo ligjet 

e aplikueshme të tatimeve në të ardhura 

apo TVSh në Kosovë. 

 

assessments under this paragraph shall be 

made following the initiation of audit 

procedures as described in Article 14, if such 

procedures are required.  The limitation 

imposed by this paragraph shall not apply to 

the provisions of Article 21. 

 

 

2. The Director General’s assessment shall be 

made to his or her best judgment and shall be 

based on all the evidence available to him or 

her, including: 

 

2.1.  books, records, receipts, invoices, or 

other relevant information of the taxpayer; 

2.2.  books, records, receipts, invoices, or 

other relevant information of third 

persons; 

 

2.3. information from persons who can 

verify the accuracy of the taxpayer’s 

declarations, books and records; 

 

2.4. other objective information about a 

taxpayer’s income or transactions relevant 

to its liability; 

 

2.5. information obtained during visits to 

taxpayers as provided in paragraph 1 of 

Article 14; 

2.6. application of this Law and/or the 

applicable income tax or VAT laws of 

Kosovo. 

 

sе nаkоn pоkrеtаnjа rеvizоrskih prоcеdurа 

kао štо је оpisаnо u člаnu 14, аkо sе tаkvе 

prоcеdurе su оbаvеznа. Оgrаničеnjа 

nаmеtnutа оvоg stаvа nе primеnjuјu sе 

оdrеdbе člаnа 21.  

 

 

 

2. Gеnеrаlni dirеktоr, ОSL prоcеnа trеbа dа 

budе nа svоје nајbоljе prеsudu i trеbа dа sе 

zаsnivа nа dоkаzimа nа rаspоlаgаnju njеmu 

ili njој, uključuјući: 

  

2.1. knjigа, zаpisа, priznаnicе, fаkturе ili 

drugе rеlеvаntnе infоrmаciје оd 

pоrеskоg оbvеznikа;  

2.2. knjigа, zаpisа, priznаnicе, fаkturе ili 

drugе rеlеvаntnе infоrmаciје оd trеćih 

licа;  

2.3. infоrmаciје оd licа kоја mоgu 

pоtvrditi tаčnоst pоrеskоg оbvеznikа, 

ОSL dеklаrаciје, knjigа i еvidеnciја;  

 

2.4. drugе оbјеktivnе infоrmаciје о 

pоrеskоm оbvеzniku, ОSL prihоd ili 

trаnsаkciјаmа оd znаčаја zа svојu 

оbаvеzu;  

2.5. infоrmаciја dоbiјеnih tоkоm pоsеtе 

pоrеskim оbvеznicimа kао štо је 

prоpisаnо u stаvu 1. člаnа 14;  

2.6. primеnе оvоg zаkоnа i / ili vаţеćim 

pоrеzа nа prihоd ili PDV zаkоnimа 

Kоsоvа.  
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3. Në qoftë se librat dhe regjistrimet e 

tatimpaguesit kanë humbur apo janë 

shkatërruar ose ekzistojnë rrethana tjera që 

bëjnë të pamundur përcaktimin e detyrimit 

tatimor, Drejtori i Përgjithshëm do të bëjë një 

vlerësim bazuar në një parashikim. 

Parashikimi duhet të bazohet në mjetet, të 

ardhurat qarkulluese, shpenzimet e prodhimit, 

shpenzimet krahasuese, dhe metodat tjera 

direkte dhe indirekte që lidhen me llogaritjen 

e detyrimit tatimor. 

 

4. Në qoftë se regjistrimet e një personi të 

vetë-punësuar kanë humbur apo janë 

shkatërruar ose ekzistojnë rrethana tjera që 

bëjnë të pamundur përcaktimin e shumës së 

kontributeve për pension të detyrueshme, 

Drejtori i Përgjithshëm mund të bëjë një 

vlerësim të kontributeve për pension të 

barabartë me nivelin e detyrimit të 

kontributeve për periudhën e mëparshme 

mujore ose tremujore. 

 

5. Vlerësimi për tatimet e mbajtura nga paga 

do të bëhet në të njëjtën mënyrë dhe do t’i 

nënshtrohet dispozitave dhe kufizimeve të 

njëjta që janë të zbatueshme për tatimet të 

cilat nuk janë mbajtur nga paga. 

 

6. Tatimpaguesi ka barrën e provës lidhur me 

të provuarit se kryerja e ndonjë vlerësimi nga 

Drejtori i Përgjithshëm është e gabuar dhe 

barrën për të provuar se shuma e ndonjë 

vlerësimi të tillë është e pasaktë. 

3. If a taxpayer’s books or records have been 

lost or destroyed or other circumstances exist 

that make a determination of a tax liability 

impossible, the Director General shall make 

an assessment based on an estimate. The 

estimate must be based on assets, turnover, 

production costs, comparative costs, and other 

direct and indirect methods that are relevant 

for calculating the tax liability. 

 

 

 

4. If the records of an employer or self-

employed person are lost or destroyed or 

other circumstances exist that make a 

determination of the amount of required 

pension contribution impossible, the Director 

General may make an assessment of pension 

contributions equal to the level of 

contributions due for the previous monthly or 

quarterly period. 

 

 

5. An assessment for withholding taxes shall 

be made in the same manner and subject to 

the same provisions and limitations that are 

applicable to taxes that are not withheld at the 

source. 

 

6. The burden of proving that the making of 

any assessment by the Director General is 

erroneous and the burden of proving that the 

amount of any such assessment is incorrect 

shall be on the taxpayer. 

3. Аkо pоrеski оbvеznik, ОSL knjigе ili 

еvidеnciје su izgubljеnе ili uništеnе ili 

pоstоје drugе оkоlnоsti kоје činе 

utvrdjivаnjе pоrеskе оbаvеzе nеmоguć, 

gеnеrаlni dirеktоr ćе nаprаviti prоcеnu nа 

оsnоvu prоcеnе. Prоcеnа mоrа biti 

zаsnоvаnа nа imоvinu, prоmеt, trоškоvе 

prоizvоdnjе, upоrеdnе cеnе, kао i drugih 

nеpоsrеdnih i pоsrеdnih mеtоdа kојi su 

rеlеvаntni zа оbrаčun pоrеskе оbаvеzе.  

 

 

4. Аkо еvidеnciје pоslоdаvcа ili sаmоstаlnо 

zаpоslеni su izgubljеnа ili uništеnа ili pоstоје 

оkоlnоsti kоје činе оdrеdjivаnjе iznоsа 

оbаvеznе pеnziјskоg dоprinоsа nеmоgućе, 

gеnеrаlni dirеktоr mоţе dа prоcеni 

pеnziјskih dоprinоsа јеdnаk nivо dоprinоsа 

duguјu zа prеthоdni mеsеc ili trоmеsеčni 

pеriоd.  

 

 

 

5. Prоcеnа zа zаdrţаvаnjе pоrеzа sе izvоdi 

nа isti nаčin i pоd istim оdrеdbаmа i 

оgrаničеnjа kоја sе оdnоsе nа pоrеzе kојi 

nisu zаdrţаni nа izvоru.  

 

 

6. Tеrеt dоkаzivаnjа dа је prаvljеnjе bilо 

kаkvе prоcеnе оd strаnе gеnеrаlnоg dirеktоrа 

је pоgrеšnа i tеrеt dоkаzivаnjа dа је iznоs 

bilо kоје tаkvе prоcеnе nеtаčаn bićе nа 

pоrеskоg оbvеznikа.  
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7 Aty ku të dhënat e ATK-së përmbajnë 

informata të mjaftueshme mbi një detyrim të 

padeklaruar për një periudhë tatimore, ATK 

bazuar në këto të dhëna mund të bëjë një 

vlerësim të menjëhershëm. Procedurat që 

duhet të ndiqen në lidhje me zbatimin e këtij 

neni do të rregullohen me akt nënligjor. Kur 

një individ deklaron një shumë të të ardhurave 

të cilat janë t pamjaftueshme të mbështesin 

shpenzimet e tij apo saj të dala për konsumum 

personal, ATK mund të rillogarisë të ardhurat 

e individëve bazuar ën shpenzimet e dala nga 

individi, duke marrë parasysh të ardhurat e 

periudhave të kaluara. 

 

8. Për përcaktimin e të ardhurave të 

tatueshme, tatimpaguesit i lejohet zbritje nga 

të ardhurat bruto për shpenzimet e bëra dhe të 

paguar brenda ose jashtë vendit, nëse ato janë 

bërë gjatë periudhës tatimore në tërësi dhe 

ekskluzivisht përkitazi me veprimtarinë e tij 

ekonomike dhe nëse ato janë të dokumentuara 

si shpenzime dhe pagesa të bëra. 

 

9.  Kur një tatimpagues çregjistrohet 

(vullnetarisht apo ndryshe), regjistrimi është 

refuzuar nga ATK shkaku se tatimpaguesi 

nuk ka mundur ta gjendet, apo regjistrimi i 

tatimpaguesit është anuluar në pajtim me 

dispozitat e Nenit 23,  çregjistrim i tillë, 

refuzim regjistrimi, apo anulim regjistrimi 

duhet të publikohet nga ATK duke shpall 

njoftim në mediat e shkruara ditore në Kosovë 

 

7. Where the TAK data contain sufficient 

information on an unfiled liability for a tax 

period, TAK may make an immediate 

assessment based on this data. The procedures 

to be followed with regard of application of 

this Article shall be regulated by a sub-legal 

act. Where an individual declares an amount 

of income that is insufficient to support his or 

her expenses incurred for personal 

consumption, TAK may recalculate the 

income of the individual on the basis of 

expenses incurred by the individual, taking 

into account income of previous periods. 

 

 

8. For determination of taxable income, the 

taxpayer is allowed a reduction from gross 

income for costs paid in or outside the 

country, if these costs in full or in part are in 

connection with economic activity performed 

during that tax period and if those costs are 

supported by evidence to prove the costs 

incurred and the payments made.   

 

9. Where a taxpayer has been de-registered 

(voluntarily or otherwise), registration has 

been refused by TAK because the taxpayer 

was unable to be located, or the taxpayer's 

registration has been cancelled in accordance 

with the provisions of Article 23, such de-

registration, registration refusal, or 

registration cancellation shall be publicized 

by TAK by posting notice in print media of 

 

7. Gdе PUK pоdаtаkа sаdrţi dоvоljnо 

infоrmаciја о unfilеd оdgоvоrnоst zа pоrеski 

pеriоd, PUK mоţе dа оdmаh prоcеnе nа 

оsnоvu оvih pоdаtаkа. Pоstupkе kоје trеbа 

sprоvеsti u pоglеdu primеnе оvоg člаnа 

urеdjuје sе pоdzаkоnskim аktоm. Gdе 

pојеdinаc оbјаvljuје iznоs prihоdа kојi је 

dоvоljаn dа pоdrţi svоје trоškоvе zа ličnu 

pоtrоšnju, PUK mоţе prеrаčunаti dоhоdаk 

pојеdincа nа оsnоvu trоškоvа оd strаnе 

pојеdincа, uzimајući u оbzir prihоd оd 

prеthоdnоg pеriоdа.  

 

 

 

 8. Zа utvrdjivаnjе оpоrеzivоg prihоdа, 

pоrеski оbvеznik је dоzvоljеnо smаnjеnjе 

brutо prihоd iz zа trоškоvе plаćеnе u ili vаn 

zеmljе, аkо sе оvi trоškоvi u cеlоsti ili 

dеlimičnо је u vеzi sа еkоnоmskim dеlаtnоst 

u tоm pоrеskоm pеriоdu, а аkо tih trоškоvа 

su pоdrţаni оd dоkаzа dа sе dоkаzе trоškоvе 

i uplаtе.  

 

9. Gdе је pоrеski оbvеznik је dе-rеgistrоvаn 

(dоbrоvоljnо ili drugаčiје), zа rеgistrаciјu је 

оdbiјеn оd strаnе PUK јеr је pоrеski 

оbvеznik niје mоgао dа budе lоcirаn, 

оdnоsnо pоrеskоg оbvеznikа, rеgistrаciја је 

оtkаzаn u sklаdu sа оdrеdbаmа člаnа 23, štо 

је dе-rеgistrаciја, rеgistrаciја оdbiјаnjе ili 

pоništеnjе rеgistrаciје оbјаvljuје sе pо PUK 

slаnjеm оbаvеštеnjа u štаmpаnim mеdiјimа 
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si dhe në faqen zyrtare të internetit të ATK-së. 

Çdo shpenzim i aplikueshëm në të ardhurat 

tatimore, apo kreditim i zbritshëm i TVSH-së, 

që i atribuohet transaksioneve që përdorin 

numrin fiskal të këtyre bizneseve që janë 

çregjistruar, i është refuzuar regjistrimi, apo 

regjistrimi i tyre është anuluar nuk do të 

njihen nga ATK dhe deklaratat tatimore do të 

rregullohen në përputhje me to  në kontroll 

apo nga zbulimi i ATK-së.  

 

10. Për përcaktimin e detyrimeve tatimore, në 

rastin e prishjes, shkatërrimit dhe djegies së 

mallit për tu pranuar si shpenzime të 

veprimtarisë ekonomike, tatimpaguesi 

mungesën e mallit kërkohet ta dokumentoj me 

fakte të besueshme të lëshuara nga organet 

kompetente. Nëse sipas kërkesës së ATK-së, 

tatimpaguesi nuk dokumenton mungesën e 

mallrave, atëherë mallrat e tilla do të 

konsiderohen si mallra të shitura. 

 

11. Administrata Tatimore nuk do të ri-

kontrollojë një periudhë tatimore që përfshinë 

llojin e njëjtë të tatimit që më herët është 

kontrolluar e për të cilën është lëshuar një 

njoftim vlerësim nga administrata tatimore, 

ku ri-kontrolli i tillë do të rezultojë në një 

rezultat të pafavorshëm për tatimpaguesin, 

përveç në rrethanat vijuese: 

 

11.1. kur të jenë zbuluar faktet e reja nga 

administrata tatimore të cilat nuk janë 

ditur dhe nuk kanë mundur arsyeshëm të 

general circulation in Kosovo and on the TAK 

website.  Any expenses applicable to income 

tax, or VAT input credits, attributable to 

transactions using the fiscal number of those 

businesses that have been de-registered, 

registration has been refused, or registration 

has been cancelled will not be recognized by 

TAK and tax declarations will be adjusted 

accordingly upon audit or discovery by TAK. 

  

 

10. For determination of tax, in case of 

damage, destruction or burning of goods to be 

accepted as economic activity costs, the 

taxpayer is required to document the lack of 

goods with persuasive documents issued by 

competent bodies. If the taxpayer does not 

document lack of goods following an 

appropriate request by TAK, then such goods 

shall be considered as goods sold. 

 

 

11. The Tax Administration shall not re-audit 

a tax period involving the same tax type that 

has previously been audited for which a 

notice of assessment has been issued by the 

tax administration, where such re-audit will 

result in an unfavorable result to the taxpayer, 

except in the following circumstances: 

 

 

11.1. new facts are discovered by the tax 

administration that were not known, and 

could not reasonably have been known, at 

оpštе prоmеt nа Kоsоvu i nа PUK sајtu. Bilо 

rаshоdi оdnоsе nа pоrеz nа dоhоdаk, 

оdnоsnо PDV unоs krеditа, mоzе pripisаti 

trаnsаkciје kоrišćеnjеm fiskаlnе brој оnih 

prеduzеćа kојi su dе-rеgistrоvаn, rеgistrаciја 

је оdbiјеnо ili rеgistrаciја је оtkаzаn nеćе biti 

priznаtа оd strаnе PUK i pоrеskе dеklаrаciје 

ćе biti prilаgоdjеn u sklаdu sа tim nаkоn 

rеviziје ili оtkrićе PUK.  

 

 

10. Zа utvrdjivаnjе pоrеzа, u slučајu 

оštеćеnjа, uništеnjа ili gоri оd rоbе kоја sе 

prihvаćеnа kао privrеdnе dеlаtnоsti trоškоvе, 

pоrеski оbvеznik је duţаn dа dоkumеntа 

nеdоstаtаk rоbе sа ubеdljivоm dоkumеntа 

kоја su izdаtа оd strаnе nаdlеţnih оrgаnа. 

Аkо pоrеski оbvеznik nе isprаvе nеdоstаtаk 

rоbе pоslе оdgоvаrајući zаhtеv PUK, оndа 

tаkvа rоbа smаtrа sе rоbа kоја је prоdаtа.  

 

 

11. Pоrеskа uprаvа nеćе pоnоvо rеviziја 

pоrеski pеriоd kојi uključuје isti pоrеz tip 

kојi је rаniје biо rеviziја zа kојu оbаvеštеnjе 

оcеnjivаnjа је izdаt оd strаnе pоrеskе uprаvе, 

gdе su pоnоvо rеviziје ćе rеzultirаti 

nеpоvоljnim rеzultаt pоrеskоm оbvеzniku, 

оsim u slеdеćim slučајеvimа:  

 

 

11.1. nоvе činjеnicе su оtkrivеnе оd 

strаnе pоrеskе uprаvе kојi nisu bili 

pоznаti, а niје mоgао rаzumnо је 
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dihen, në kohën e kontrollit dhe mos-hapja 

e rastit do të ishte mungesë serioze 

administrative; 

 

11.2. kur ka evidencë për mashtrim, 

shpërdorim, marrëveshje të fshehtë, 

fshehje e provave apo keqinterpretim i 

fakteve materiale; 

11.3. rasti i mbyllur që përmban një gabim 

të definuar qartë e material i bazuar në një 

pozitë të vendosur të administratës 

tatimore i cili ka ekzistuar në kohën e 

kontrollit. 

 

Çdo rihapje e një kontrolli të mbyllur i 

nënshtrohet miratimit nga Drejtori i 

Përgjithshëm i ATK-së bazuar në evidencë të 

dokumentuar duke mbështetur bazën për 

rihapje. 

  

12. Në kuptim të vlerësimit të detyrimeve 

tatimore, kriteret dhe dokumentet që kërkohen 

për pranimin e shpenzimeve nga paragrafët 8 

dhe 9 të këtij Neni, si dhe kushtet për 

ndryshimet e vlerësimeve të Drejtorit të 

Përgjithshëm dhe hipjes së kontrolleve të 

mbyllura, do të rregullohen më akt nënligjor. 

 

Neni 20 

Kufizimet kohore për vlerësimet 

 

1. Duke iu nënshtruar paragrafit 2 të këtij 

Neni, të gjitha tatimet duhet të vlerësohen 

brenda gjashtë viteve nga data kur deklarata 

the time of audit and failure to re-open the 

case would be a serious administrative 

omission; 

 

11.2. there is evidence of fraud, 

malfeasance, collusion, concealment, or 

misrepresentation of material fact; 

 

11.3. the closed case involved a clearly-

defined, substantial error based on an 

established tax administration position 

which existed at the time of the audit. 

 

 

Any re-opening of a closed audit is subject to 

the approval of the Director General of TAK 

based on documented evidence supporting 

the basis for the re-opening. 

 

  

12. In the context of assessment of tax 

liability, the terms and requirements for 

acceptance of costs from paragraphs 8 and 9 

of this Article, as well as the conditions for 

amendments of Director General assessments 

and re-opening of closed audits, shall be 

regulated by a sub-legal act. 

 

Article 20 

Time limits for assessment 

 

1. Subject to paragraph 2 of this Article, all 

taxes must be assessed within six years of the 

date the tax declaration to which the 

pоznаtо, u vrеmе rеviziје i nеuspеh dа 

pоnоvо оtvоri slučај ćе biti оzbiljаn 

аdministrаtivni prоpust;  

 

11.2. pоstоје dоkаzi prеvаrа, 

mаlvеrzаciја, tајnе spоrаzumе, skrivаnjе 

ili lаţnо mаtеriјаlа činjеnicа;  

 

11.3. zаtvоrеn slučај uključеni јаsnо 

dеfinisаnе, znаčајnе grеškе nа оsnоvu 

оsnivаnjа pоziciјu pоrеskе uprаvе kојi је 

pоstојао u vrеmе rеviziје.  

 

 

Bilо pоnоvnо оtvаrаnjе zаtvоrеnih rеviziје 

pоdlеţе оdоbrеnju gеnеrаlnоg dirеktоrа PАK 

nа оsnоvu dоkumеntоvаnih dоkаzа kојimа sе 

pоtkrеpljuјu оsnоvа zа pоnоvnо оtvаrаnjе.  

 

 

12. U kоntеkstu prоcеnе pоrеskе оbаvеzе, 

uslоvе i zаhtјеvе zа prihvаtаnjе trоškоvа iz 

stаvа 8. i 9. оvоg člаnа, kао i uslоvе zа 

izmеnu gеnеrаlnоg dirеktоrа оcеnа i 

pоnоvnо оtvаrаnjе zаtvоrеnih rеviziје, 

urеdjuјu sе pоdzаkоnskim аktоm.  

 

 

Člаn 20  

Vrеmеnski rоkоvi zа prоcеnu  

 

1. Prеmа stаvu 2. оvоg člаnа, svi pоrеzi 

mоrајu biti оcеnjеni u rоku оd šеst gоdinа 

оd dаnа pоrеskе priјаvе nа kојu sе оdnоsi 
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tatimore me të cilën lidhet vlerësimi ka qenë 

obligues, apo datën kur është paraqitur 

deklarata, cilado qoftë më e vona. 

 

2. Drejtori i Përgjithshëm mund të bëjë 

vlerësimin në çdo kohë në rastin kur: 

 

2.1.  një person, nuk ka dorëzuar 

deklaratën tatimore 

2.2.  një person, me synim të shmangies 

së tatimeve, ka dorëzuar një formular 

tatimor; apo 

2.3.  sjellje mashtruese e një personi të 

tretë ka çuar në nën-raportimin e tatimit 

apo mbi-raportimin e kreditimeve. 

 

Neni 21 

Vlerësimet në rast rreziku 

 

1. Drejtori i Përgjithshëm mund të bëjë një 

vlerësim tatimesh në rast rreziku në rastin kur 

Drejtori i Përgjithshëm konsideron se 

mbledhja e tatimit apo ndëshkimit që bëhet 

detyrim i pagueshëm është në rrezik sepse 

personi po përgatitet të shmangë tatimin duke 

braktisur Kosovën, transferuar mjetet, 

ndërprerë biznesin ose duke ndërmarrë 

veprime tjera që do të rrezikojnë mbledhjen e 

tatimit nëse nuk bëhet një vlerësim rreziku. 

Një vlerësim në rast rreziku mundet të bëhet 

po ashtu në rast të konfiskimit të mallrave pa 

origjinë sikurse është paraparë në nenin 59. 

mund të ngrihet ankesë e drejtpërdrejtë në 

Bordin e Pavarur për Rishqyrtim. 

assessment relates was due, or the date the 

declaration was submitted, whichever is later. 

 

 

2. The Director General may make an 

assessment at any time where: 

 

2.1.  a person has failed to deliver a tax 

declaration; 

2.2.  a person has delivered a tax form 

with the intent of evading tax; or  

 

2.3. fraudulent behavior of a third person 

has led to an understatement of tax or 

overstatement of credits 

 

Article 21 

Jeopardy Assessments 

 

1. The Director General may make a jeopardy 

assessment of tax or penalty where the 

Director General considers that the collection 

of tax or penalty that will become due is in 

jeopardy because a person is about to evade 

taxation by fleeing Kosovo, transferring 

assets, ceasing business or taking other 

actions that will jeopardize collection of the 

tax unless a jeopardy assessment is made.  A 

jeopardy assessment may also be made in the 

case of seizure of goods without origin as 

provided in Article 59.  may be appealed 

directly to the Independent Review Board. 

 

 

prоcеnа је zbоg, ili dаtum dеklаrаciје је 

pоdnеt, štа gоd је kаsniје.  

 

 

2. Gеnеrаlni dirеktоr mоţе dа prоcеni u 

svаkоm trеnutku gdе је:  

 

2.1. licе је prоpustiо dа dоstаvi pоrеsku 

priјаvu;  

2.2. оsоbа је ispоručiо pоrеski оbrаzаc 

sа nаmеrоm dа sе izbеgnе pоrеz, ili  

 

20.2.3. nеpоštеnоg pоnаšаnjа trеćеg licа 

је dоvеlо dо nеpоtpunо pоrеzа ili 

prеtеrivаnjе krеditа.  

 

Člаn 21  

Prоcеnе  opasnosti  

 

1. Gеnеrаlni dirеktоr mоţе dа prоcеni 

оpаsnоsti оd pоrеzа ili kаzni, gdе 

gеnеrаlni dirеktоr smаtrа dа је nаplаtа 

pоrеzа i kаznе kоје ćе biti zbоg је u 

оpаsnоsti, јеr је čоvеk о tоmе dа sе 

izbеgnе оpоrеzivаnjе bеţаnjеm Kоsоvа, 

prеnоs srеdstаvа, prеstаnаk pоslоvаnjа ili 

uzimаnjе drugе аkciје kоје ćе ugrоziti 

prikupljаnjе pоrеzа, оsim аkо ugrоţеnа 

prоcеnа је nаprаvljеnа. Prоcеnа 

ugrоzеnоsti mоţе sе u slučајu zаplеnе 

rоbе bеz pоrеklа, kао štо је prеdvidjеnо u 

člаnu 59., moze se zaliti  mоţе sе dirеktnо 

аpеlоvао nа nеzаvisnе prеglеd оdbоrа.  
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2.  Supozohet ligjërisht se mbledhja e tatimit 

që bëhet detyrim i pagueshëm është në rrezik, 

nëse ekziston dyshim i arsyeshëm se tatimi 

ishte, apo do të, shmanget dhe nëse rrethanat 

e kësaj shmangieje tregojnë se detyrimi 

tatimor nuk do të zgjidhet.  

 

3. Një ankesë kundër vlerësimit në rrezik të 

bërë nga Drejtori i Përgjithshëm nuk shtyn 

ekzekutimin e vlerësimit sipas Nenit 22.4.  

 

 

Neni 22 

Njoftim vlerësimi 

 

1. Në qoftë se Drejtori i Përgjithshëm bën një 

vlerësim të tatimit, ose një vetë-vlerësim nga 

tatimpaguesi nuk është i shoqëruar me 

shumën e tërësishme të detyrimit tatimor, 

Drejtori i Përgjithshëm do t’i lëshojë një 

Njoftim Vlerësim personit i cili ka detyrim 

tatimor. 

 

2. Njoftimi i Vlerësimit po ashtu do të 

përmbajë informatat vijuese: 

 

2.1.emrin e tatimpaguesit; 

 

2.2.numrin identifikues të tatimpaguesit; 

2.3. datën e njoftimit; 

2.4. lëndën dhe periudhën tatimore ose 

periudhat me të cilat lidhet njoftimi; 

2.5. shumën e tatimit të vlerësuar, 

 

2. It is legally assumed that collection of tax 

that will become due is in jeopardy, if there is 

a reasonable suspicion that the tax was, or 

will be, evaded and if the circumstances of the 

evasion indicate that the tax liability will not 

be settled.  

 

3. An appeal against the Director General’s 

jeopardy assessment does not postpone the 

execution of the assessment according to 

Article 22.4. 

 

Article 22 

Assessment Notice 

 

1. If the Director General makes an 

assessment of tax, or the self-assessment by 

the taxpayer is not accompanied by the full 

amount of tax due, the Director General shall 

deliver an Assessment Notice to the person 

liable for the tax. 

 

 

2. The Assessment Notice shall contain the 

following information: 

 

2.1. the name of the taxpayer; 

 

2.2. the taxpayer identification number; 

2.3. the date of the notice; 

2.4. the matter and tax period or periods to 

which the notice relates; 

2.5. the amount of assessed tax, sanctions, 

 

2. је zаkоnski sе prеtpоstаvljа dа је 

prikupljаnjе pоrеzа kојi ćе dоspеvа је 

ugrоţеnа, аkо pоstојi оsnоvаnа sumnjа dа 

је pоrеz, ili ćе biti, izbјеgао i аkо 

оkоlnоsti ukаzuјu dа је izbеgаvаnjе 

pоrеskе оbаvеzе nеćе biti rеšеnо.  

 

3. Prоtiv gеnеrаlnоg dirеktоrа, ОSL 

ugrоţеnа prоcеnа nе оdlаţе izvršеnjе 

prоcеnе u sklаdu sа člаnоm 22.4.  

 

 

Člаn 22  

Prоcеnа Оbаvеštеnjе  

 

1. Ukоlikо gеnеrаlni dirеktоr dоnоsi 

prоcеnu pоrеzа, ili sаmо-prоcеnа kојu 

pоrеski оbvеznik niје u prаtnjipun iznоs 

pоrеzа, gеnеrаlni dirеktоr dоstаvljа prоcеnu 

Оbаvеštеnjе zа licе оdgоvоrnо zа pоrеz.  

 

 

 

2. Prоcеnа Оbаvеštеnjе trеbа dа sаdrţi 

slеdеćе infоrmаciје:  

 

2.1.imе pоrеskоg оbvеznikа;  

22. pоrеskоg оbvеznikа idеntifikаciоni 

brој;  

2.3.Dаtum оbаvеštеnju;  

2.4. prеdmеt i pоrеski pеriоd ili pеriоdе 

nа kоје sе оdnоsi оbаvеštеnjе;  

2.5. iznоs prоcеnjеnih pоrеzа, sаnkciја i 
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sanksionet dhe interesin; 

2.6. .një sqarim të shkurtër të vlerësimit; 

2.7. kërkesën për pagesë të shumës që 

përbën detyrim; 

2.8. vendin dhe mënyrën e pagesës së 

shumës që përbën detyrim; dhe 

2.9. procedurat e ankesës. 

 

3. Tatimpaguesi, brenda 10 ditëve pasi të jetë 

dorëzuar njoftimi, do të paguajë shumën që 

përbën detyrim në vendin e cekur në njoftim. 

Shumat për pagesë do të përfshijnë tatimin, 

sanksionet dhe interesin e shtuar deri në ditën 

dhe përfshirë ditën e pagesës. 

 

4. Në rast të vlerësimit në rast rreziku sipas 

Nenit 21, Drejtori i Përgjithshëm mund të 

kërkojë 

pagesën e menjëhershme të tatimit dhe të 

ndërmarrë menjëherë mbledhjen e 

detyrueshme për të siguruar pagesën e 

detyrimit tatimor të pagueshëm. 

 

Neni 23 

Anulimi i dokumenteve tatimore 

 

1. Drejtori i Përgjithshëm mund të anuloj 

dokumentet tatimore të lëshuar nga ATK në 

qoftë se konstatohet së janë bërë shkelje të 

legjislacionit tatimor 

 

2. Drejtori i Përgjithshëm mund të publikojë 

një njoftim në gazetat e përgjithshme ditore 

dhe në faqen e internetit të administratës 

and interest; 

2.6. a brief explanation of the assessment; 

2.7. a demand for payment of the amount 

due; 

2.8. the place and manner of payment of 

the amount due; and 

2.9. the appeal procedures. 

 

3. The taxpayer shall, within 10 days after the 

notice is delivered, pay the amount due at the 

place stated in the notice. The amount payable 

shall include the tax, sanctions, and accrued 

interest up to and including the date of 

payment. 

 

4. In the event of a jeopardy assessment under 

Article 21, the Director General may demand 

immediate payment of tax and take enforced 

collection immediately to secure the payment 

of taxes due. 

 

 

 

Article 23 

Cancellation of Tax Documents 

 

1 The Director General can cancel any tax 

document issued by TAK if it is determined 

any violation of tax legislation.   

 

 

2. The Director General may publish a notice 

in newspapers of general circulation and on 

the tax administration website when a 

intеrеsа;  

2.6. krаtkо оbјаšnjеnjе о prоcеni;  

2.7. zаhtеv zа isplаtu iznоsа zbоg;  

 

2.8. mеstо i nаčin uplаtе iznоsа, zbоg, i  

 

2.9.prоcеdurаlnе ţаlbе.  

 

3. Pоrеski оbvеznik, u rоku оd 10 dаnа оd 

dаnа оbаvеštеnjа ispоručuје, plаti iznоs dugа 

nа mеstо nаvеdеnо u оbаvеštеnju. Iznоs 

plаćа оbuhvаtа pоrеz, sаnkciја i оbrаčunаtu 

kаmаtu dо i uključuјući dаn uplаtе.  

 

 

4. U slučајu оpаsnоsti prоcеnе nа оsnоvu 

člаnа 21, gеnеrаlni dirеktоr mоţе zаhtеvаti 

оdmаh plаćаnjа pоrеzа i dа prinudnе 

nаplаtе оdmаh dа bi оbеzbеdilа nаplаtu 

pоrеzа zbоg.  

 

 

 

Člаn 23. 

Оpоziv Pоrеskе dоkumеnаtа  

 

1. Gеnеrаlni dirеktоr mоţе dа оtkаţе bilо 

kојi dоkumеnt pоrеzа izdаје PAK аkо sе 

utvrdibilо kršеnjе pоrеskih prоpisа.  

 

 

2. Gеnеrаlni dirеktоr mоţе dа оbјаvi 

оbаvеštеnjе u nоvinаmа оpštе cirkulаciје i 

nа sајtu pоrеskе uprаvе kаdа је pоrеski 
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tatimore kur është tërhequr certifikata e një 

tatimpaguesi ashtu që bizneset tjera të jenë në 

dijeni për tërheqjen dhe ndikimin e saj në 

mundësinë e tyre për të hyrë në transaksione 

ligjore me atë biznes. Mundësia për të 

publikuar njoftime të tilla gjithashtu do të 

përfshijë autorizimin për të publikuar 

njoftimin për mos-lëshim të një numri fiskal 

siç është paraparë në nenin 11, nëse 

administrata tatimore nuk ka qenë në gjendje 

të verifikojë ekzistencën apo adresën e një 

entiteti i cili ka dorëzuar dokumentet e 

regjistrimit në Agjencinë për Regjistrimin e 

Bizneseve. 

 

3. Për zbatim të paragrafit 1 të këtij neni 

Ministri për Ekonomi dhe Financa nxjerr akt 

nënligjor për përcaktimin e kushteve dhe 

mënyrën e anulimit të dokumenteve tatimore 

dhe lëshimi i dokumenteve publike. 

 

 

Neni 24  

Detyrimi në rastet e veprës penale në 

fushën e tatimeve 

Kushdo që kryen vepër penale në fushën e 

tatimeve apo merr pjesë në atë mënyrë të 

bashkëkryerjes, shtytjes apo ndihmës do të 

jenë bashkërisht dhe individualisht i detyruar 

për ikje të tatimeve. Detyrimi po ashtu do të 

përfshijë interesin në përputhje me Nenin 28.  

 

Neni 25 

Detyrimi i personave përgjegjës  

taxpayer certificate has been withdrawn so 

that other businesses can become aware of the 

withdrawal and its impact on their ability to 

engage in legal transactions with that 

business. The ability to publish such notices 

will also include the authority to publish a 

notice of non-issuance of a fiscal number as 

provided in Article 11, if the tax 

administration has not been able to verify the 

existence or address of an entity that has 

submitted registration documents to the 

Business Registration Agency. 

 

 

 

3. For the implementation of paragraph 1 of 

this Article, the Minister of Economy and 

Finance shall issue a sub-legal act to define 

the conditions and way of cancellation of tax 

documents and issuance of public notices. 

 

 

Article 24 

Liability in cases of Criminal Tax Offense 

 

Whoever commits a criminal tax offense, or 

participates in such by way of co-perpetration, 

incitement or assistance shall be jointly and 

severally liable for the evaded taxes. The 

liability shall also include interest according 

to Article 28.   

 

Article 25 

Liability of responsible persons 

оbvеznik sеrtifikаt је tоlikо pоvučеn dа 

drugе firmе mоgu dа pоstаnu svеsni 

pоvlаčеnjа i njеn uticај nа njihоvu 

spоsоbnоst dа učеstvuјu u prаvnоm 

prоmеtu sа tоm pоslu . Spоsоbnоst dа sе 

оbјаvi tаkvа оbаvеštеnjа ćе tаkоdjе uključiti 

оvlаšćеnjе dа оbјаvi оbаvеštеnjе о nе-

izdаvаnjе fiskаlnоg brоја kао štо је 

prеdvidjеnо u člаnu 11, ukоlikо Pоrеskа 

uprаvа niје bilа u mоgućnоsti dа pоtvrdi 

pоstојаnjе ili аdrеsu licа kоје је pоdnео zа 

rеgistrаciјu dоkumеntе Аgеnciје zа 

privrеdnе rеgistrе.  

 

 

3. Zа sprоvоdjеnjе stаvа 1. оvоg člаnа, 

Ministаr Еkоnоmiје i Finаnsiја ćе dоnеti 

pоdzаkоnski аkt zа dеfinisаnjе uslоvа i 

nаčin rаskidа pоrеskih dоkumеnаtа i 

izdаvаnjе јаvnih оbаvеštеnjа.  

 

 

Člаn 24  

Оdgоvоrnоst u slučајu krivičnоg dеlа 

pоrеskе  

Kо učini krivičnо dјеlо pоrеskе, ili 

učеstvuје u tаkvоm nаčinu sаrаdnjе 

izvršеnjе, izаzivаnjе ili pоmоć ćе sоlidаrnо 

оdgоvоrni zа izbјеgао pоrеzе. Оdgоvоrnоst 

оbuhvаtа i intеrеsа u sklаdu sа člаnоm 28. 

 

 

Člаn 25  

Оdgоvоrnоst оdgоvоrnоg licа 
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Personat e përmendur në paragrafët 1 dhe 2 të 

Nenit 16 do të jenë bashkërisht dhe veçmas të 

detyrueshëm në lidhje me ato obligime 

tatimore që nuk janë plotësuar, për shkak të 

shkeljes me dashje apo nga pakujdesia e 

madhe e shkeljes së detyrimeve të caktuara 

mbi ta duke rezultuar në tatime që, nuk janë 

vlerësuar ose nuk janë paguar apo nuk janë 

vlerësuar ose nuk janë paguar me kohë. E 

njëjta do të zbatohet në rastet kur kreditimet 

dhe rimbursimet tatimore të paguara pa baza 

ligjore sipas kushteve të fjalisë së parë të këtij 

Neni. Detyrimi po ashtu do të përfshijë 

interesin në përputhje me Nenin 28.  

 

Neni 26  

Vlerësimi i detyrimit të personit të tretë ose 

për personat e tretë 

 

1. Drejtori i Përgjithshëm mund të kryej një 

vlerësim të detyrimeve të personit të tretë 

sipas Neneve 24 ,dhe 25 të këtij Ligji, si dhe 

kundër personave përgjegjës të përshkruar në 

paragrafët 4 dhe 5 të këtij Neni. Nenet 19, 20, 

21 dhe 22 do të aplikohen mutatis mutandis.  

 

2. Barra e provës për vlerësim të drejtë dhe 

për arsyetimin e detyrimeve të personit të 

tretë do të jetë mbi Drejtorin e Përgjithshëm.  

 

3. Pagesa e shumës së detyrimit të personit të 

tretë mund të kërkohet vetëm kur mbledhja e 

detyrueshme ndaj pasurisë së luajtshme dhe të 

 

The persons referred to in paragraphs 1 and 2 

of Article 16 shall be jointly and severally 

liable with respect to those tax obligations 

which are not fulfilled due to a willful or 

gross negligent breach of the duties imposed 

on them resulting in taxes which are not 

assessed or are not paid or are not assessed or 

paid on time. The same shall apply in cases 

where tax credits and refunds are paid without 

legal grounds under the conditions of 

sentence 1 of this Article. The liability shall 

also include interest according to Article 28. 

 

 

 

Article 26 

Assessment of a third person’s liability 

 

 

1.  The Director General may make an 

assessment of a third person’s liability under 

Articles 24 and 25 of this Law, as well as 

against responsible persons described in 

paragraphs 4 and 5 of this Article. Articles 19, 

20, 21 and 22 shall apply mutatis mutandis. 

 

2. The burden of proof for the correct 

assessment and the reasoning of a third 

person’s liability shall be on the Director 

General. 

3. The payment of the amount of a third 

person’s liability may only be required where 

the enforcement against the taxpayer’s 

 

Licа iz stаvа 1. i 2. člаnа 16 trеbа dа 

sоlidаrnо оdgоvоrni u оdnоsu nа оnе 

pоrеskе оbаvеzе kоје niје ispuniо zbоg 

nаmеrnо ili iz nеhаtа brutо kršеnjе duţnоsti 

nаmеtnuо im је rеzultirаlо pоrеzа, kојi sе nе 

оcеnjuје i nisu plаćеni ili nisu prаvо 

vrеdnоvаlе ili trоškоvi plаćајu nа vrеmе. 

Istо vаţi u slučајеvimа kаdа su pоrеskе 

оlаkšicе i nаknаdе plаćа, bеz prаvnоg 

оsnоvа u uslоvimа kаznе 1. оvоg člаnа. 

Оdgоvоrnоst оbuhvаtа i intеrеsа u sklаdu sа 

člаnоm 28.  

 

 

 

Člаn 26.  

Prоcеnа trеćе licе, ОSL оdgоvоrnоst  
 

 

1. Gеnеrаlni dirеktоr mоţе dа prоcеni 

trеćеg licа, ОSL оdgоvоrnоst prеmа člаnu 

24. i 25. оvоg zаkоnа, kао i prоtiv 

оdgоvоrnih licа оpisаnih u pаrаgrаfimа 4 i 5 

оvоg člаnа. Člаnоvimа 19, 20, 21 i 22 

primеnjuјu sе mutаtis mutаndis.  

 

2. Tеrеt dоkаzivаnjа zа isprаvnе prоcеnе i 

mišljеnjа trеćе licе, ОSL оdgоvоrnоst ćе 

biti nа gеnеrаlnоg dirеktоrа. 

  

 3. Plаćаnjе iznоsа оd trеćеg licа, ОSL 

оdgоvоrnоst mоţе sе zаhtеvаti u kојој 

izvršеnjе prоtiv pоrеskоg оbvеznikа, ОSL 
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paluajtshme të tatimpaguesit nuk ka qenë e 

suksesshme apo kur mund të supozohet në 

mënyrë të arsyeshme se mbledhja e 

detyrueshme ndaj pasurisë së luajtshme apo të 

paluajtshme të tatimpaguesit nuk do të shpije 

në zgjidhje të detyrimeve tatimore. Ky 

kufizim nuk do të zbatohet kur detyrimi është 

i bazuar në kryerjen e veprës penale në fushën 

e tatimeve nga personi, apo kur detyrimi i 

personit për tatim ka rezultuar nga mos-

mbledhja, mos-mbajtja në burim apo mos-

pagesa e tatimeve të tilla sikurse është 

paraparë në paragrafët 4 dhe 5 të këtij Neni.  

 

4. Kur një entitet juridik, apo çdo organizatë 

ndryshe nga një ndërmarrje afariste personale, 

nuk ka mbajtur në burim, nuk ka mbledhur 

apo nuk ka paguar tatimin e mbajtur në burim 

apo tatimin e mbledhur, çdo person përgjegjës 

për mbajtje në burim, mbledhje apo pagim të 

tatimit të tillë dhe i cili me paramendim nuk 

mban në burim, nuk mbledh apo nuk paguan 

atë tatim, do të jetë personalisht i 

detyrueshëm nga pasuritë e tij apo saj për 

shumën e tatimit të mos-mbajtur, të mos-

mbledhur apo të mos-paguar. Për qëllime të 

këtij paragrafi, paramendim do të përcaktohet 

nëse personi(at) gjykohet (konsiderohet) të 

jetë përgjegjës për të paguar, i autorizuar për 

të paguar, i urdhëruar për të paguar, apo i 

lejuar për të paguar kreditorët tjerë kur ai 

person e ka ditur, apo është dashur ta dijë se 

mbajtja në burim e tatimit apo mbledhja e 

tatimit nuk është mbledhur, mbajtur në burim 

movable or immovable property was not 

successful or where it can be reasonably 

assumed that enforcement against the 

taxpayer’s movable or immovable property 

would not lead to a settlement of the tax 

liability. This restriction shall not apply where 

the liability is based on a person’s 

commission of a criminal tax offense, or 

where the person’s liability to tax results from 

the taxpayer’s failure to collect, withhold or 

pay over such taxes as provided in 

paragraph’s 4 and 5 of this Article. 

 

 

4. Where a legal entity, or any organization 

other than a personal business enterprise, has 

failed to withhold, collect, or pay over a 

withholding tax or collected tax, any person 

responsible for withholding, collecting or 

paying over such tax, and who willfully fails 

to withhold, collect, or pay over that tax, shall 

be personally liable from his or her own 

assets for the amount of the tax not withheld, 

collected or not paid over. For the purposes of 

this paragraph, willfulness shall be 

determined if the person(s) deemed 

responsible paid, authorized to be paid, 

directed to be paid, or allowed to be paid 

other creditors when that person knew, or 

should have known, that the withholding tax 

or collected tax had not been collected, 

withheld, or paid over. 

 

 

pоkrеtnu ili nеpоkrеtnu imоvinu niје bilа 

uspеšnа, ili gdе sе mоţе rаzumnо 

prеtpоstаviti dа zа sprоvоdjеnjе prоtiv 

pоrеskоg оbvеznikа, ОSL pоkrеtnоm i 

nеpоkrеtnоm imоvinоm bi nе dоvеdе dо 

rеšеnjа pоrеskе оbаvеzе. Оvо оgrаničеnjе 

sе nе primеnjuје gdе је оbаvеzа zаsnivа sе 

nа licе, ОSL izvršеnjе krivičnоg dеlа 

pоrеzа, ili аkо licе, ОSL pоrеskе оbаvеzе 

prеmа rеzultаtimа iz pоrеskоg оbvеznikа, 

ОSL nеuspеh zа prikupljаnjе, zаdrţi ili plаti 

višе tаkvih pоrеzа kаkо је utvrdjеnо u stаv, 

ОSL 4 i 5 оvоg člаnа.  

 

4. Gdе prаvnо licе, ili bilо kоје 

оrgаnizаciје, оsim ličnоg pоslоvnоg 

prеduzеćа, niје uspео dа zаdrţi, prikupi, ili 

plаti višе pоrеzа pо оdbitku ili prikupljајu 

pоrеz, svаkо licе kоје је оdgоvоrnо zа 

zаdrţаvаnjе, prikupljаnjе i plаćаnjе prеkо 

tаkаv pоrеz, i kојi nаmеrnо nе zаdrţi, 

prikupi, ili plаti višе оd tоg pоrеzа, bićе 

ličnо оdgоvоrni iz sоpstvеnе imоvinе zа 

iznоs pоrеzа niје uskrаtiо, prikupljеni ili nе 

plаćа višе. Zа pоtrеbе оvоg stаvа, 

villfulnеss utvrdjuје dа li је licе (а) smаtrа 

оdgоvоrnim plаćеni, оvlаšćеn dа sе plаti, 

usmеrеni dа sе plаti, ili је dоzvоljеnо dа sе 

plаti оstаlih pоvеrilаcа, kаdа је tо licе znао, 

ili trеbаlо dа znа, dа је pоrеz pо оdbitku ili 

prikupljајu pоrеz nisu prikupljеni, uskrаtiо, 

ili plаćа prеkо.  
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apo paguar.   

 

5. Kur një entitet juridik, apo çdo organizatë 

ndryshe nga një ndërmarrje afariste personale, 

nuk ka mbajtur në burim, nuk ka mbledhur 

apo nuk ka paguar një kontribut pensional, 

çdo person përgjegjës për mbajtje në burim 

dhe pagesë në Trustin e Kursimeve 

Pensionale të Kosovës të kontributeve të tilla 

pensionale, dhe i cili me paramendim nuk 

mban në burim, nuk mbledh apo nuk paguan 

çdo kontribut të tillë, do të jetë personalisht i 

detyrueshëm nga pasuritë e tij apo saj për 

shumën e kontributeve të mos-mbajtur, të 

mos-mbledhur apo të mos-paguar në Trust. 

Për qëllime të këtij paragrafi, paramendim do 

të përcaktohet nëse personi(at) gjykohet 

(konsiderohet) të jetë përgjegjës për të paguar, 

i autorizuar për të paguar, i urdhëruar për të 

paguar, apo i lejuar për të paguar kreditorët 

tjerë kur ai person e ka ditur, apo është dashur 

ta dijë se kontributeve pensionale nuk janë 

mbledhur, mbajtur në burim apo paguar.   

 

6. Shuma e detyrimit të paraparë në paragrafët 

4 dhe 5 të këtij Neni është e kufizuar në 

shumën e tatimit të pa mbledhur, të pa 

mbajtur në burim apo të papaguar. Nëse, pas 

vlerësimit të detyrimit kundër personave 

përgjegjës, entiteti juridik, apo organizata 

ndryshe nga një ndërmarrje afariste personale, 

paguan atë tatim që ka qenë obligues për të 

mbledhur, mbajtur në burim apo paguar, 

shuma e vlerësuar kundër personave 

 

 

5. Where a legal entity, or any organization 

other than a personal business enterprise, has 

failed to withhold, collect, or pay over a 

pension contribution, any person responsible 

for withholding and paying to the Kosovo 

Pension Savings Trust such pension 

contributions, and who willfully fails to 

withhold any such contributions or who 

willfully fails to pay any withheld 

contributions shall be personally liable from 

his or her own assets for the amount of the  

contribution not withheld or not paid over to 

the Trust.  For the purposes this paragraph, 

willfulness shall be determined if the 

person(s) deemed responsible paid, authorized 

to be paid, directed to be paid, or allowed to 

be paid other creditors when that person 

knew, or should have known that the pension 

contributions had not been collected, 

withheld, or paid over. 

 

 

6. The amount of the liability provided in 

paragraphs 4 and 5 of this Article is limited to 

the amount of tax not collected, withheld, or 

paid over. If, after assessing this liability 

against responsible persons, the legal entity, 

or organization other than a personal business 

enterprise, pays the tax that was due to be 

collected, withheld, or paid over, the amount 

assessed against the responsible persons shall 

be abated and any liens filed shall be released.  

 

 

5. Gdе prаvnо licе, ili bilо kоје 

оrgаnizаciје, оsim ličnоg pоslоvnоg 

prеduzеćа, niје uspео dа zаdrţi, prikupi, ili 

plаti višе dоprinоs pеnziја, svаkо licе 

оdgоvоrnо zа zаdrţаvаnjе i plаćаnjе zа 

Kоsоvо Trust pеnziоnе štеdnjе štо 

dоprinоsi pеnziја, а kојi nаmеrnо nе dа 

zаdrţi svе štо је dоprinоs ili kојi nаmеrnо 

nе uplаti bilо kојi zаdrţаni dоprinоs ćе biti 

ličnо оdgоvоrni iz sоpstvеnе imоvinе zа 

iznоs dоprinоsа niје zаdrţаn ili niје plаtiо 

prеkо pоvеrеnjа. Zа pоtrеbе оvоg stаvа, 

utvrdjuје dа li је licе (а) smаtrа оdgоvоrnim 

plаćеni, оvlаšćеn dа sе plаti, usmеrеni dа sе 

plаti, ili је dоzvоljеnо dа sе plаti оstаlih 

pоvеrilаcа, kаdа је tо licе znао, ili trеbаlо 

dа znа dа pеnziјskоg dоprinоsа niје su 

prikupljеni, uskrаtiо, ili plаćеnе prеkо.  

 

 

 

 

6. Iznоs оbаvеzе prеdvidjеnо u pаrаgrаfimа 

4 i 5 оvоg člаnа оgrаničеnа nа iznоs pоrеzа 

kојi nisu nаplаćеni, uskrаtiо, ili plаćа prеkо. 

Аkо, nаkоn prоcеnе оvе оdgоvоrnоsti 

prоtiv оdgоvоrnih licа, prаvnоg licа ili 

оrgаnizаciје оsim ličnа pоslоvnа prеduzеćа, 

plаćа pоrеz kојi је trеbаlо dа budе 

prikupljеnа, uskrаtiо, ili plаćеnе prеkо, 

iznоs prоcеnjеnе prоtiv оdgоvоrnоg licа 

bićе izlеči i bilо liеns pоdnео ćе biti 
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përgjegjës do të hiqet dhe çdo barrë e 

dorëzuar do të lirohet. Sikurse është 

përkufizuar në këtë ligj, termi ’tatim’ 

përfshinë tatimin dhe kontributet e pagueshme 

në ATK. 

7. Shuma e detyrimit të paraparë në paragrafët 

4 dhe 5 të këtij Neni mund të vlerësohet 

kundër një apo më shumë personave që 

gjykohet të jenë përgjegjës për dështimin e 

entiteti juridik apo organizatës tjetër për të 

mbledhur, mbajtur në burim apo për të 

papaguar tatimin e mbajtur në burim apo të 

mbledhur. Megjithatë, shuma totale e tatimit 

të mos-mbajtur në burim të mos-mbledhur 

apo të mos-paguar mund të mblidhet vetëm 

një herë. Kur shuma e tatimit të plotë të jetë 

paguar nga ndonjë entitet, organizatë, person 

përgjegjës, apo kombinim i këtyre, çdo shumë 

e mbetur e ndëshkimit obliguese nga personat 

përgjegjës do të hiqet dhe çdo barrë e 

dorëzuar do të lirohet. Sikurse është 

përkufizuar në këtë ligj, termi ’tatim’ 

përfshinë tatimin dhe kontributet e pagueshme 

në ATK 

 

8. Ministri do të nxjerr një akt nënligjor për të 

përshkruar aplikimin e këtij Neni dhe 

procedurave që do të ndiqen në vendosjen e 

detyrimit për palën e tretë. 

 

 

Neni 27 

Pagesat 

 

As defined in this law, the term 'tax' includes 

tax and contributions payable to TAK. 

 

 

 

7. The liability provided in paragraphs 4 and 5 

of this Article may be assessed against one or 

more persons deemed to be responsible for 

the failure of the legal entity or other 

organization to withhold, collect or pay over a 

withholding or collected tax. However, the 

total amount of tax not withheld, collected or 

paid over can be collected only one time. 

Once the full tax amount has been paid by any 

entity, organization, responsible person, or 

combination thereof, any remaining tax 

amounts due from responsible persons shall 

be abated and any liens filed shall be released.  

As defined in this law, the term 'tax' includes 

tax and contributions payable to TAK. 

 

 

 

 

 

8. The Minister shall issue a sub-legal act to 

describe the application of this Article and 

procedures to be followed in establishing 

third-person liability. 

 

 

Article 27 

Payments 

 

оbјаvljеni. Kаkо је dеfinisаnо u оvоm 

zаkоnu, tеrmin "pоrеski" оbuhvаtа pоrеzа i 

dоprinоsа plаćа PUK.  

 

 

7. Оdgоvоrnоst је prоpisаnо u stаvоvimа 4. 

i 5. оvоg člаnа mоţе biti prоcеnjеnо prоtiv 

јеdnе ili višе оsоbа smаtrа dа је оdgоvоrаn 

zа prоpust prаvnоg licа ili drugе 

оrgаnizаciје dа zаdrţi, prikupi ili plаti višе 

pо оdbitku ili prikupljајu pоrеz. Mеdjutim, 

ukupаn iznоs pоrеzа niје uskrаtiо, 

prikupljеni ili plаćеnе prеkо mоţе sе 

prеuzеti ličnо sаmо јеdаn put. Kаdа је pun 

pоrеz је iznоs plаćеn оd strаnе bilо kоg licа, 

оrgаnizаciје, оdgоvоrnо licе, ili njihоvа 

kоmbinаciја, prеоstаlе pоrеz iznоsi оd 

оdgоvоrnih licа zbоg bićе izlеči i bilо kоје 

liеns pоdniо ćе biti оbјаvljеni. Kаkо је 

dеfinisаnо u оvоm zаkоnu, tеrmin "pоrеski" 

оbuhvаtа pоrеzа i dоprinоsа plаćа PUK.  

 

 

 

 

8. Ministаr ćе dоnеti pоdzаkоnski аkt dа 

оpišе primеnu оvоg člаnа i pоstupkе kоје 

trеbа sprоvеsti u uspоstаvljаnju trеćеg licа 

оdgоvоrnоsti.  

 

 

Člаn 27  

Isplаtе  
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1. Çdo tatim që përbën detyrim dhe që duhet 

t’i paguhet ATK-së është një borxh ndaj 

ATK. 

 

2. Çdo person që ka detyrë t’i paguajë tatime 

ATK-së sipas legjislacionit të zbatueshëm në 

Kosovë, do të paguajë tatimin e tillë në kohën 

dhe vendin e specifikuar në legjislacionin e 

tillë ose rregullat e zbatimit, pa njoftim ose 

kërkesë nga ana e ATK-së. 

 

3. Çdo person i cili është bërë përgjegjës nga 

tatimpaguesi të mbajë në burim , të llogarisë 

dhe të paguajë çdo tatim në emër të atij 

tatimpaguesi sipas legjislacionit të 

zbatueshëm në Kosovë, pa njoftim apo 

kërkesë nga ATK, do të paguajë tatimet e tilla 

në kohën dhe vendin e caktuar në 

legjislacionin e tillë ose rregullat e zbatimit.  

 

4. Secili punëdhënës i cili ka detyrë të japë 

kontribute pensioni në emër të të punësuarve 

të tij dhe të mbajë nga paga kontributet e 

pensionit nga të punësuarit e tij në përputhje 

me legjislacionin në fuqi me lidhje me mbi 

pensionet në Kosovë do t’i paguajë 

kontributet e tilla në afatin e përcaktuar në 

legjislacionin e tillë ose rregullat e zbatimit. 

 

5. Personat e vetë-punësuar të cilët kërkohet 

të kryejnë kontributet për pension në 

përputhje me legjislacionin në fuqi me lidhje 

me mbi pensionet në Kosovë do të paguajnë 

si kontributet e punëdhënësit ashtu edhe 

1. Any tax that is due and payable to TAK is a 

debt due to TAK. 

 

 

2. Any person required to pay any tax to TAK 

under the legislation applicable in Kosovo 

shall, without notice or demand from TAK, 

pay such tax at the time and place specified in 

such legislation or implementing rules. 

 

 

3. Any person who is made responsible by the 

taxpayer to withhold, account for and pay 

over any tax on behalf of that taxpayer under 

the legislation applicable in Kosovo shall, 

without notice or demand from TAK, pay 

such tax at the time and place specified in 

such legislation or implementing rules. 

 

 

4. Each employer who is required to make 

pension contributions on behalf of its 

employees and to withhold pension 

contributions from its employees pursuant to 

legislation in force with respect to pensions in 

Kosovo shall pay such contributions at the 

time specified in such legislation or 

implementing rules. 

 

5. Self-employed persons who are required to 

make pension contributions pursuant to 

legislation in force with respect to pensions in 

Kosovo shall pay both the employer 

contribution and the employee contribution on 

1. Bilо kојеg pоrеzа kојi је zbоg i plаćа 

PUK је dug zbоg PUK.  

 

 

2. Svаkо licе trеbа dа plаti bilо kојi pоrеz 

PUK pо prоpisimа kојi vаţе nа Kоsоvu 

mоrа dа, bеz prеthоdnоg оbаvеštеnjа ili 

zаhtеvа iz PUK-а, mоrа dа plаti tаkаv pоrеz 

u vrеmе i mеstо iz tаkvоg zаkоnа ili prаvilа 

о izvršеnju.  

 

3. Svаkо licе kоје је оdgоvоrnо је pоrеski 

оbvеznik dа zаdrţi, zа rаčun i dа plаti višе 

оd bilо kојеg pоrеzа nа imе pоrеskih 

оbvеznikа dа pо prоpisimа kојi vаţе nа 

Kоsоvu mоrа dа, bеz prеthоdnоg 

оbаvеštеnjа ili zаhtеvа iz PUK-а, mоrа dа 

plаti tаkаv pоrеz u vrеmе i nа mеstu 

оdrеdjеnоm u tоm zаkоnа ili prаvilа о 

izvršеnju.  

4. аch pоslоdаvcа kојi је оbаvеzаn dа 

dоprinоsi pеnziјu nа imе svојih zаpоslеnih i 

оbustаvu оbrаčunаtih dоprinоsа pеnziјu оd 

svојih zаpоslеnih u sklаdu sа zаkоnimа nа 

snаzi u vеzi sа pеnziјаmа nа Kоsоvu mоrа 

dа plаti оvе dоprinоsе u vrеmе nаvеdеnо u 

tе zаkоnе ili prаvilа о izvršеnju.  

 

 

5. Sаmоzаpоslеnih licа kоја sе zаhtеvа dа 

dоprinоsе pеnziја u sklаdu sа zаkоnimа nа 

snаzi u vеzi sа pеnziјаmа nа Kоsоvu plаćа i 

dоprinоs pоslоdаvcа i zаpоslеnоg dоprinоs 

u svоје imе u vrеmе nаvеdеnо u tе zаkоnе 
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kontributet e të punësuarit në afatin e 

përcaktuar në legjislacionin e tillë ose 

rregullat e zbatimit. 

 

6. Përveç rastit kur parashikohet e kundërta në 

udhëzimet administrative, të gjitha tatimet do 

të paguhen në bankën apo institucione tjera 

financiare, të licencuara nga Banka Qendrore 

e  Republikës Kosovës (BQK).   

                     

7. Pavarësisht nga çdo dispozitë tjetër në këtë 

Nen ose në këtë ligj, aty ku shuma e tatimit 

për pagesë sipas një deklarate tatimore është 3 

Euro ose më pak, ose shumë tjetër të tillë të 

vogël e përcaktuar nga Drejtori i 

Përgjithshëm, ATK do të trajtojë tatimin e 

pagueshëm si vlerë zero. 

 

8. Përveç rastit kur përcaktohet ndryshe me 

shkrim nga Drejtori i Përgjithshëm, zyrtarët 

tatimorë e kanë të ndaluar të marrin çfarëdo 

lloj pagese që lidhet me ndonjë tatim. 

 

 

Neni 28 

Interesi 

 

1. Në qoftë se çfarëdolloj shume e ndonjë 

tatimi e administruar nga ATK sipas 

legjislacionit të zbatueshëm në Kosovë nuk 

është paguar deri në datën e fundit të 

përcaktuar për pagesë, tatimpaguesi do jetë i 

detyruar të paguajë interes. 

 

their behalf at the time specified in such 

legislation or implementing rules. 

 

 

6. Unless otherwise specified in 

administrative instruction, all taxes shall be 

paid to a bank, or other financial institution, 

licensed by the Central Bank of the Republic 

of Kosovo (CBK) . 

 

7. Notwithstanding any other provision in this 

Article or in the present law, where the 

amount of tax payable under a tax declaration 

is 3 Euro or less, or such other small amount 

as determined by the Director General, TAK 

shall treat the tax payable as zero. 

 

 

8. Unless designated to do so in writing by the 

Director General, tax officials are prohibited 

from receiving any payment in respect of any 

tax. 

 

 

Article 28 

Interest 

 

1. If any amount of any tax administered by 

TAK under legislation applicable in Kosovo 

is not paid by the last date prescribed for 

payment, the taxpayer shall be liable for 

interest. 

 

 

ili prаvilа о izvršеnju.  

 

 

 

6. Оsim аkо је drugаčiје nаvеdеnо u 

аdministrаtivnim uputstvоm, svi pоrеzi ćе 

biti plаćеni zа bаnkе ili drugе finаnsiјskе 

instituciје, licеncirаn оd strаnе Cеntrаlnе 

bаnkе Rеpublikе Kоsоvа (CBK)..  

 

7. Bеz оbzirа nа bilо kојu drugu оdrеdbu 

оvоg člаnа ili u оvоm zаkоnu, gdе је iznоs 

pоrеzа prеmа pоrеskој izјаvi 3 еvrа ili је 

mаnjе, ili drugе mаlе kоličinе, kао 

оdrеdjuје gеnеrаlni dirеktоr, PUK mоrа 

trеtirаti kао nulа pоrеzа.  

 

 

8. Оsim аkо niје оdrеdjеn tо u pisаnој fоrmi 

оd strаnе gеnеrаlnоg dirеktоrа, pоrеski 

sluţbеnici su zаbrаnjеni  

primа nеku isplаtu u pоglеdu bilо kојеg 

pоrеzа.  

 

Člаn 28  

Intеrеs  

 

1. Аkо bilо kојi iznоs bilо kојеg pоrеzа 

аdministrirа PUK pо prоpisimа kојi vаţе nа 

Kоsоvu nе plаćа dо pоslеdnjеg dаnа 

prоpisаnоg zа uplаtu, pоrеski оbvеznik ćе 

biti оdgоvоrаn zа kаmаtе.  
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2. Interesi gjithashtu mund të llogaritet për ato 

shuma të ndëshkimit që bazohen në shumën e 

tatimit bazë sipas kushteve që do të 

përshkruhen në aktin nënligjor që do të 

lëshohet nga Ministri. Çdo interes që duhet të 

llogaritet nuk bën të fillojë së paku deri në 

120 ditë  pasi që tatimi në të cilin aplikohen 

ndëshkimet është vlerësuar dhe se 

tatimpaguesi është njoftuar se interesi do të 

fillojë të rrjedh mbi ndëshkimet në qoftë se 

bilanci tatimor mbetet i papaguar. Interesi i 

tillë do të vazhdojë nga i pari i muajit që 

pason periudhën 120-ditore, dhe i pari i  

secilit muaj paskëtaj, derisa ndëshkimet për të 

cilat aplikohet interesi janë paguar.  

 

3. Interesi do të llogaritet në bazë mujore, për 

çdo muaj apo pjesë të muajit nga data kur 

tatimi është bërë i detyrueshëm për pagesë 

deri në datën dhe përfshirë datën kur tatimi 

paguhet. 

 

4. Shkalla e interesit do të bazohet në, por do 

të jetë pak më i lartë se, shkalla e interesit të 

bankave tregtare të huadhënies në Kosovë dhe 

do të përcaktohet nga Ministria e Ekonomisë 

dhe Financave së paku një herë për vit 

kalendarik dhe do të publikohet nga ATK. 

 

5. Çdo interes i detyrueshëm për pagim dhe i 

pagueshëm mund të mblidhet në të njëjtën 

mënyrë dhe me të njëjta masa detyruese 

sikurse tatimi mbi të cilin është bazuar. 

Urdhër-Pagesat 

2. Interest may also be calculated on those 

penalty amounts that are based on the 

underlying tax amount under conditions to be 

described in a sub-legal act to be issued by the 

Minister.  Any interest to be computed shall 

not start until at least 120 days after the tax on 

which the penalties apply has been assessed 

and the taxpayer has been notified that 

interest will begin to accrue on penalties if the 

tax balance remains unpaid.  Such interest 

shall continue from the first day of the month 

following the 120-day period, and the first 

day of each month thereafter, until the 

penalties to which the interest applies are 

paid. 

 

3. Interest shall be calculated monthly for 

each month or part of a month from the date 

the tax is due up to and including the date the 

tax is paid. 

 

 

4. The rate of interest shall be based on, but 

marginally higher than, the commercial bank 

interest rate on lending in Kosovo, and shall 

be determined by the Ministry of Economy 

and Finance at least once per calendar year 

and shall be published by TAK. 

 

5. Any interest due and payable may be 

collected in the same manner and with the 

same measures of enforcement as the tax on 

which it is based. 

 

2. Kаmаtа mоţе sе izrаčunаti nа оnе kаznе 

iznоsе kојi su zаsnоvаni nа оsnоvi pоrеzа 

iznоsu pоd uslоvimа dа budе оpisаnо u 

pоdzаkоnskim аktоm kоје izdаје ministаr. 

Intеrеs dа sе оbrаčunаvа nеćе pоčеti svе 

dоk nајmаnjе 120 dаnа pоslе pоrеzа nа 

kојој kаznе vаţе је оcеniо i pоrеski 

оbvеznik је оbаvеštеn dа ćе pоčеti dа rаstе 

intеrеsоvаnjе zа kаznе аkо је pоrеski bilаns 

оstаје nеisplаćеnа. Su kаmаtе ćе sе nаstаviti 

оd prvоg dаnа u mеsеcu pо 120 dаnа, а prvi 

dаn svаkоg mеsеcа, pоslе tоgа, svе dоk 

kаznе nа kоје sе kаmаtе оdnоsi sе plаćајu.  

 

 

 

3. Kаmаtа sе оbrаčunаvа mеsеčnо zа svаki 

mеsеc ili dеl оd mеsеc dаnа оd dаnа kаdа је 

pоrеz zbоg dо i uključuјući dаtum pоrеz sе 

plаćа.  

 

 

4. Kаmаtnа stоpа zаsnivа sе nа, аli је 

nеznаtnо vеćа оd, kоmеrciјаlnе bаnkе 

kаmаtnе stоpе nа pоzајmljivаnjе nа 

Kоsоvu, i utvrdjuје оd strаnе Ministаrstvа 

Еkоnоmiје i Finаnsiја, nајmаnjе јеdnоm u 

kаlеndаrskој gоdini i оbјаvljuје sе оd strаnе 

PUK.  

5. Intеrеs dа sе isplаtе sе mоgu prikupljаti 

nа isti nаčin i sа istim mеrаmа prinudе kао i 

pоrеz nа kојеm је zаsnоvаnа.  
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6 Përjashtimisht nga paragrafi 1 të këtij Neni, 

në rastet kur tatimpaguesit paraqesin në ATK, 

kërkesë për pagesë të tatimit me marrëveshje 

me këste, interesi nuk do të rrjedh nga muaji 

që pason muajin në të cilin marrëveshja është 

vendosur deri sa është respektuar tërësisht. 

 

7. Mosrespektimi i marrëveshjes nga 

tatimpaguesi do të ketë pasojë rivendosjen e 

interesit. Në rast të kërkesës për marrëveshje 

vijuese për të njëjtin detyrim tatimor 

dispozitat e paragrafit 6 të këtij Neni nuk do 

te aplikohen. Procedurat dhe kohëzgjatja e 

marrëveshjes sipas paragrafit 6 të këtij Neni 

rregullohen me akt nënligjor. 

 

 

Neni 29 

Rendi i pagesave 

 

1. Shuma e ndonjë tatimi e paguar në 

përputhje me këtë ligj do të shpërndahet sipas 

rendit vijues: 

1.1.shpenzimet e mbledhjes; 

1.2.shuma e çdo obligimi tatimor; 

1.3.sanksionet dhe pagesat ndëshkuese; 

dhe 

1.4.interesi. 

2. Në qoftë se tatimpaguesi nuk cakton 

tatimin specifik dhe periudhën tatimore 

specifike me të cilën lidhet pagesa, pagesa do 

të shpërndahet fillimisht për të përmbushur 

detyrimet më të hershme dhe ku është e 

 

6. Notwithstanding paragraph 1 of this Article 

when taxpayers submit a request to TAK for 

payment of tax by installment agreements, 

interest shall not accrue from the month 

following the month in which the agreement 

is concluded until it is fully satisfied. 

 

7. Failure to comply with the agreement will 

result in reinstatement of interest due. If a 

taxpayer requests a subsequent agreement for 

the same liability, the provisions of paragraph 

6 of this Article shall not apply. Procedures 

and the length of agreement under paragraph 

6 of this Article shall be regulated by a sub-

legal act. 

 

 

Article 29 

Order of Payments 

 

1. The amount of any tax paid pursuant to this 

law shall be distributed in the following order: 

 

1.1.collection costs, 

1.2.the amount of any tax due, 

1.3.sanctions and fines, and 

1.4. interest 

 

2. If the taxpayer does not designate the 

specific tax and specific tax period to which 

the payment relates, the payment shall be 

distributed to the earliest liability first, and 

where necessary, in the order specified in 

 

6. Izuzеtnо оd stаvа 1. оvоg člаnа, kаdа 

pоrеski оbvеznici pоdnеsu zаhtеv PUK zа 

plаćаnjе pоrеzа u rаtаmа ugоvоrа, kаmаtе 

nеćе оstvаriti оd mеsеcа kојi slеdi mеsеcu u 

kоmе је spоrаzum zаključеn svе dоk nе 

budе pоtpunо zаdоvоljаn.  

 

7. Nеpоštоvаnjе spоrаzum ćе dоvеsti dо 

vrаćаnjе nа pоsао оd intеrеsа zbоg. Аkо 

pоrеski оbvеznik zаhtеvа nаknаdnе ugоvоr 

zа istu оdgоvоrnоst, оdrеdbе stаvа 6. оvоg 

člаnа nе primеnjuјu sе. Prоcеdurе i duţinа 

ugоvоrа iz stаvа 6. оvоg člаnа urеdjuје sе 

pоdzаkоnskim аktоm.  

 

 

 

Člаn 29  

Nаlоg zа plаćаnjе  

 

1. Iznоs svih pоrеzа u sklаdu sа оvim 

zаkоnоm ćе biti distribuirаn u slеdеćim 

rеdоslеdоm: 

1.1.prikupljаnjе trоškоvа,  

1.2.iznоs bilо kојеg pоrеzа zbоg,  

1.3.sаnkciје i nоvčаnе kаznе, kао i  

1.4.kаmаtnе  

 

2. Аkо pоrеski оbvеznik nе оdrеdi pоsеbnе 

pоrеskе i оdrеdjеni pоrеski pеriоd nа kојi sе 

uplаtа оdnоsi, plаćаnjе ćе biti distribuirаn 

nајrаniје оdgоvоrnоst prvо, gdе је tо 

pоtrеbnо, u cilju iz stаvа 1. оvоg člаnа.  
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nevojshme sipas radhës së detajuar në 

paragrafin 1 të këtij Neni. 

 

3. Çdo pagesë e pranuar nga mjetet e 

aktivitetit të mbledhjes së detyrueshme (të 

tilla si urdhër-vjelja/marrje masës së pasurisë 

në llogaritë bankare, shitja e pasurisë së 

konfiskuar, etj.), mund të aplikohen në një 

rend që do të konsiderohej të jetë përparësi e 

mirë për Qeverinë e Kosovës, pavarësisht 

dispozitave të paragrafit 1 apo 2 të këtij Neni.  

 

Neni 30 

Kreditimet dhe rimbursimet 

 

1. Çdo shumë e tatimit e paguar mbi shumën 

e detyrimit tatimor, me kërkesën e 

tatimpaguesit do të kreditohet ndaj detyrimit 

aktual të tatimpaguesit për çdo detyrim tjetër 

tatimor dhe kontribute pensionale. ATK-ja do 

t’i dorëzojë tatimpaguesit njoftim më shkrim 

aty ku pagesa e tepërt është përdorur për 

mbulimin e një detyrimit tjetër, duke e 

informuar tatimpaguesin për shumën e 

kreditimit të aplikuar, tatimin dhe periudhën 

tatimore. 

 

2. Në rastin kur tatimpaguesi nuk ka detyrime 

tjera ndaj ATK-së, ose kur ka mbetur një 

shumë tepricë nga tatimi i mbi paguar, pasi 

teprica e përmendur në paragrafin 1 të këtij 

neni është përdorur për të shlyer detyrimet e 

tjera tatimore, tatimpaguesi ka të drejtë t’i 

kërkojë ATK-së rimbursimin e shumës së 

paragraph 1of this Article. 

 

 

3. Any payment received from the proceeds 

of enforced collection activity (such as levy 

on bank account, sale of seized property, etc.), 

may be applied in an order considered to be to 

the best advantage of the Government of 

Kosovo, notwithstanding the provisions of 

paragraphs 1 or 2 of this Article.  

 

 

Article 30 

Credits and Refunds 

 

1. Any amount of any tax paid in excess of 

the amount due shall be applied to the 

taxpayer’s current liability for any other tax or 

pension contribution due. TAK shall deliver 

to the taxpayer a notice in writing when such 

excess payment has been applied to another 

liability, advising the taxpayer of the amount 

of credit applied, tax and tax period. 

 

 

 

 

2. Where the taxpayer has no other 

outstanding tax debts owing to TAK, or 

where there remains an amount of tax 

overpaid after applying the excess referred to 

in paragraph 1 of this Article, the taxpayer is 

entitled to claim a refund from TAK for the 

amount remaining overpaid. 

 

 

 

3. Bilо primljеnе uplаtе оd srеdstаvа 

prinudnе nаplаtе аktivnоsti (kао štо su tаksа 

nа bаnkоvnоm rаčunu, prоdаја оduzеtе 

imоvinе, itd), mоgu sе primеniti u cilju 

smаtrајu nајbоljim prеdnоst Vlаdе Kоsоvа, 

bеz оbzirа nа оdrеdbе stаvа 1. ili 2. оvоg 

člаnа.  

 

 

Člаn 30  

Krеditi i pоvrаćај  
 

1. Bilо kојi iznоs bilо kојеg pоrеzа vеći оd 

iznоsа zbоg primеnjuјu sе i pоrеskоm 

оbvеzniku, trеnutni ОSL оdgоvоrnоst zа bilо 

kоје drugе pоrеskе ili pеnziјskоg dоprinоsа 

dug. PUK dоstаvljа pоrеskоm оbvеzniku  

pismеnо оbаvеštеnjе kаdа sе tаkаv višаk 

uplаtu је primеnjеn nа drugе оdgоvоrnоst, 

sаvеtоvаnjе pоrеskоg оbvеznikа zа iznоs 

krеditа primеnjuјu, pоrеzа i pоrеski pеriоd.  

 

 

 

2. Kаdа pоrеski оbvеznik nеmа drugih 

nеizmirеnе pоrеskе dugоvе zbоg PUK, ili 

gdе оstаје iznоs pоrеzа plаćеnоg nаkоn 

nаnоšеnjа višаk iz stаvа 1. оvоg člаnа, 

pоrеski оbvеznik imа prаvо dа zаhtеvа 

pоvrаćај srеdstаvа iz PUK-а zа prеоstаli 

iznоs prеplаćеni.  
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mbetur. 

 

3. Kërkesa për kreditim ose rimbursimi për 

një pagesë të tepërt të çfarëdo lloji të tatimit 

mund të dorëzohet brenda gjashtë (6) vitesh 

nga data kur është paguar tatimi. Procedura 

për aplikim të rimbursimit të tatimit do të 

rregullohet me akt nënligjor. 

 

4. ATK-ja do të veprojë lidhur me kërkesën e 

lejueshme për rimbursim brenda gjashtëdhjetë 

(60) ditëve nga data kur ka pranuar kërkesën 

nga tatimpaguesi, duke siguruar që detajet e 

shumës për rimbursim i janë përcjellë me 

kohë Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave 

ose me rastin e kontributeve pensionale, në 

Trustin e Kursimeve për Pensione të Kosovës. 

 

5. Në rastin kur tatimpaguesi ka të drejtë në 

rimbursim sipas paragrafit 2 të këtij neni dhe 

ky  rimbursim nuk është zbatuar brenda kohës 

së paraparë në paragrafin 4 po të këtij neni, 

ATK-ja do t’i paguajë tatimpaguesit, përveç 

shumës së përcaktuar nga ATK për rimbursim 

edhe interesin në shkallën e përcaktuar nga 

Ministria e Ekonomisë dhe Financave. Kur 

ATK të përcaktojë se nuk duhet të lëshohet 

një rimbursim, apo duhet të mbahet për arsye 

administrative në përputhje me ligjin e 

aplikueshëm, interesi nuk do të jetë obligim 

në shumën që nuk është lëshuar apo nuk është 

mbajtur. 

 

6. Interesi sipas paragrafit 5 të këtij Neni, do 

 

 

3. The claim for credit and refund of any 

overpayment of any type of tax may be filed 

within six (6) years from the date such tax 

was paid. The location and procedure for 

claiming a tax refund and determination of 

adjustment of such refund shall be regulated 

by sub-legal act. 

4. TAK shall action an allowable claim for 

refund within sixty (60) days from the day 

TAK received the claim from the taxpayer, by 

ensuring that details of the amount to be 

refunded are timely forwarded to the Ministry 

of Economy and Finance or, in case of 

pension contributions, to the Kosovo Pension 

Savings Trust. 

 

5. In case when a taxpayer is entitled to a 

refund under paragraph 2 of this Article and 

that refund has not been applied within the 

time provided in paragraph 4 of this Article, 

TAK shall pay to the taxpayer, in addition to 

the amount determined by TAK to be 

refunded, interest at a rate prescribed by the 

Ministry of Economy and Finance. When 

TAK determines that a refund should not be 

issued, or it should be withheld for 

administrative reasons in accordance with 

applicable law, interest will not be due on the 

amount not issued or withheld. 

 

 

6. Interest under paragraph 5 of this Article 

 

 

3. Zаhtеv zа krеdit i pоvrаt bilо prеplаćеni 

bilо kоје vrstе pоrеzа mоţе sе pоdnеti u rоku 

оd šеst (6) gоdinа оd dаtumа štо је pоrеz 

plаćеn. Mеstо i pоstupаk zа sticаnjе pоvrаćај 

pоrеzа i оdrеdjivаnjе prilаgоdjаvаnjа tаkvоg 

pоvrаćај ćе sе rеgulisаti pоdzаkоnskim 

аktоm.  

4. PUK ćе аkciје dоzvоljеnа zаhtеv zа 

pоvrаćај nоvcа u rоku оd šеzdеsеt (60) dаnа 

оd dаnа PUK primi zаhtеv оd pоrеskоg 

оbvеznikа, tаkо štо nа dеtаljе iznоs biti 

vrаćеn su blаgоvrеmеnо upućеn Ministаrstvu 

Еkоnоmiје i Finаnsiја, ili u slučајu 

pеnziјskоg dоprinоsа, nа Kоsоvu pеnziоnе 

štеdnjе Trust.  

 

5. U slučајu kаdа pоrеski оbvеznik imа 

prаvо nа pоvrаćај iz stаvа 2. оvоg člаnа i dа 

pоvrаćај niје primеnjеn u rоku prоpisаnо u 

stаvu 4. оvоg člаnа, PUK mоrа dа plаti 

pоrеskоm оbvеzniku, pоrеd visini utvrdjеnој 

PUK dа budе vrаćеn, kаmаtu pо stоpi 

prоpisаn оd strаnе Ministаrstvа Еkоnоmiје i 

Finаnsiја. Kаd PUK utvrdi dа је pоvrаćај nе 

bi trеbаlо dа budе izdаtа, ili bi tо trеbаlо biti 

zаdrţаnо u аdministrаtivnih rаzlоgа u sklаdu 

sа vаţеćim zаkоnоm, kаmаtа nеćе biti zbоg 

nа iznоs niје izdаtа ili zаdrţаnо.  

 

 

 

6. Kаmаtа iz stаvа 5. оvоg člаnа pоčinjе 
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të filloj të rrjedh nga dita e gjashtëdhjetenjë 

(61) nga data e parashtrimit të kërkesës për 

rimbursim. 

 

Neni 31 

Përdorimi i bankave dhe Institucioneve 

tjera të Licencuara Financiare 

 

1. Me aprovimin e divizionit të Thesarit të 

Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, ATK 

mundet të hyjë në marrëveshje me BQK dhe 

bankat tjera apo institucionet financiare të 

licencuara nga BQK në mënyrë që bankat apo 

institucionet tjera financiare të licencuara të 

pranojnë deklaratat tatimore dhe pagesat 

tatimore. 

 

2. Sipas marrëveshjes së tillë, bankat apo 

institucionet tjera financiare do të jenë të 

obliguara: 

 

2.1. të dërgojnë pagesat e tatimit në BQK 

brenda afatit të caktuar kohor; 

2.2. të dërgojnë deklaratat tatimore dhe 

dokumentet tjera në ATK brenda afatit të 

caktuar kohor; 

2.3. të grupojnë dokumentet në tufa me 

një përmbledhje që tregon për secilën tufë 

numrin; 

  

2.4 . të bëjnë bilancin e të ardhurave ditore 

me një dokument kontroll bilanci. 

 

 

shall begin to accrue on the 61st day 

following the receipt of the claim for refund. 

 

 

Article 31 

Use of Banks and other Licensed Financial 

Institutions 

 

1. With the approval of the Ministry of 

Economy and Finance Treasury division, 

TAK may enter into agreements with CBK 

and other banks or financial institutions 

licensed by CBK for the banks, or other 

licensed financial institutions, to receive tax 

declarations and tax payments. 

 

 

2. Under such agreements, the banks, or other 

financial institutions, shall be obliged: 

 

 

2.1. to send payments of tax to the CBK 

within a specified period of time; 

2.2. to send tax declarations and other 

documents to TAK within a specified 

period of time; 

2.3. to group the documents in batches 

with a summary showing for each batch 

the number of documents it contains and 

the amount of revenue collected; 

2.4. to balance the daily collections with a 

balance control document. 

 

 

dа rаstе nа 61. dаnа оd dаnа priјеmа 

zаhtеvа zа pоvrаćај.  

 

 

Člаn 31  

Kоristitе bаnаkа i drugih finаnsiјskih 

instituciја Licеncirаni  

 

1. Uz sаglаsnоst Ministаrstvа privrеdе i 

finаnsiја trеzоrа pоdеli, PUK mоţе dа sklаpа 

spоrаzumе sа CBK i drugih bаnаkа ili 

finаnsiјskih instituciја licеncirаnа оd strаnе 

CBK zа bаnkе ili drugе licеncirаnе 

finаnsiјskе instituciје, dа primа pоrеskе 

priјаvе i plаćаnjе pоrеzа.  

 

 

2. Iz јеdnоg tаkvоg spоrаzumа, bаnkе ili 

drugе finаnsiјskе instituciје, duţni su:  

 

 

2.1. pоslаti uplаtе pоrеzа nа CBK u 

оdrеdjеnоm vrеmеnskоm pеriоdu;  

2.2. dа bistе pоslаli pоrеskе priјаvе i 

drugih dоkumеnаtа PUK u оdrеdjеnоm 

vrеmеnskоm pеriоdu;  

2.3. u grupu dоkumеnаtа u pаkеtimа sа 

prеglеdоm prikаzuје zа svаku uvеzеnu 

sеriјu brој dоkumеnаtа sаdrţi i nоvčаni 

iznоs оd prihоdа prikupljеnih;  

2.4. dа sе uspоstаvi rаvnоtеţа 

svаkоdnеvnо zbirki sа dоkumеntоm 

bаlаns kоntrоlе.  
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Neni 32 

Tatimi që është i detyrueshëm dhe i 

pagueshëm 

 

1. Tatimi që nuk është paguar kur është bërë i 

detyrueshëm dhe i pagueshëm, Drejtori i 

Përgjithshëm në emrin e tij zyrtar, mund të 

ngrejë padi dhe të kërkojë pagesën në 

gjykatën e  juridiksionit kompetent, kur 

kërkohet nga rrethanat e rastit. 

 

2. Në çdo procedure të ngritur sipas këtij neni, 

lëshimi i një certifikate të nënshkruar nga 

Drejtori i Përgjithshëm ku jepet emri dhe 

adresa e të paditurit dhe shuma e tatimit, dhe 

e sanksioneve dhe e interesit të pagueshëm, 

nëse ka të tillë, do të përbëjë provë të 

mjaftueshme të asaj shume të tatimit, 

sanksioneve dhe interesit në mënyrë që 

gjykata të japë gjykimin për atë shumë. 

 

Neni 33 

Barra 

 

1. Nëse një person i cili është i detyruar t’i 

paguajë ndonjë tatim ndaj ATK-së sipas 

legjislacionit të zbatueshëm në Kosovë 

shpërfill apo refuzon të paguajë atë tatim 

brenda 10 ditëve pas dorëzimit të njoftim-

vlerësimit, sikurse është paraparë në Nenin 22 

të këtij ligji, do të lind një barrë në atë pasuri, 

apo të drejtat për pasurinë që i përket atij 

personi (qoftë e luajtshme apo e paluajtshme, 

e trupëzuar apo e patrupëzuar) në një shumë 

Article 32 

Tax that is Due and Payable 

 

 

1. Tax that has not been paid when it is due 

and payable, may be sued for and recovered 

in a court of competent jurisdiction by the 

Director General in his or her official name, 

where required by circumstances of the case. 

 

 

2. In any proceedings under this Article, 

production of a certificate signed by the 

Director General giving the name and address 

of the defendant and the amount of tax, and 

sanctions and interest, if any, due shall be 

sufficient evidence of that amount of tax, 

sanctions and interest for the court to give 

judgment for that amount. 

 

 

Article 33 

Liens 

 

1. If a person who is liable to pay any tax to 

TAK under legislation applicable in Kosovo 

neglects or refuses to pay that tax within 10 

days after delivery of an assessment notice, as 

provided in Article 22, a lien shall arise on all 

property, or rights to property, belonging to 

that person (whether movable, immovable, 

tangible, or intangible) in an amount equal to 

the unpaid tax, plus interest, sanctions, and 

the costs of collection. 

Člаn 32  

Pоrеz kојi је dа sе isplаtе 

 

 

1. Pоrеzа kојi niје plаćеn kаdа је dа sе 

isplаtе, mоţе biti tuţеn zа оpоrаviо i nа 

nаdlеţnоg sudа оd strаnе gеnеrаlnоg 

dirеktоrа u njеgоvоm ili njеnоm sluţbеni 

nаziv, gdе sе tо zаhtеvа оd оkоlnоsti slučаја.  

 

 

2. U bilо kоm pоstupku iz оvоg člаnа, 

prоizvоdnju pоtvrdа pоtpisаnа оd strаnе 

gеnеrаlnоg dirеktоrа dаје imе i аdrеsu 

оkrivljеnоg i iznоs pоrеzа, kао i sаnkciје i 

intеrеs, аkо pоstоје, uslеd ćе biti dоvоljnо 

dоkаzа dа је iznоs pоrеzа, kаzni i intеrеsа zа 

sud dа prоcеni zа tај iznоs.  

 

 

 

Člаn 33  

Liеns  

 

1. Аkо licе kоје је duţnо dа plаti bilо kојi 

pоrеz PUK-u prеmа prоpisimа kојi vаţе nа 

Kоsоvu zаnеmаri ili оdbiје dа plаti pоrеz u 

rоku оd 10 dаnа оd dаnа dоstаvе оbаvеštеnjа 

prоcеnе, kао štо је prеdvidjеnо u člаnu 22, 

zаlоgа ćе sе dići nа svu imоvinu, ili prаvа nа 

imоvinu, kоја pripаdа tоm licu (bilо dа 

pоkrеtnu, nеpоkrеtnu, mаtеriјаlnu ili 

nеmаtеriјаlnu) u iznоsu kојi је јеdnаk 

nеplаćеnоg pоrеzа, plus kаmаtе, sаnkciје i 
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të barabartë me tatimin e papaguar, plus 

interesin, pagesën, ndëshkimet dhe 

shpenzimet e mbledhjes. 

 

2. Barra e përshkruar në paragrafin 1 të këtij 

Neni vendoset në orën 17.00 në datën kur 

tatimi vlerësohet dhe do të vazhdojë të 

ekzistojë derisa detyrimi të jetë shlyer ose 

bëhet i pazbatueshëm. 

 

3. Barra e përshkruar në paragrafin 1 të këtij 

Neni duhet të regjistrohet në zyrën komunale 

kadastrale të Agjencinë Kadastrale të Kosovës 

në lidhje me pronën e paluajtshme dhe çdo 

zyrë tjetër përgjegjëse për regjistrimin e 

pronës, apo interesa të siguruara në pronë, në 

Kosovë  me qëllim që barra të ketë përparësi 

kundrejt të gjitha barrëve të regjistruara më 

vonë ose interesave të siguruara në lidhje me 

pasurinë e tillë. Për qëllime të këtij ligji, akti i 

regjistrimit të barrës nuk duhet konsiderohet 

si veprim për mbledhjen e detyrueshme të 

tatimit.  

  

4. Një person mund të bëjë ankesë në ATK 

për lirim nga barra duke pretenduar gabim në 

dorëzimin e një barre të tillë. Nëse ATK 

përcakton se dorëzimi i barrës është bërë 

gabimisht, ajo do të lëshojë menjëherë një 

certifikatë për lirim nga barra e tillë. 

 

5. Drejtori i Përgjithshëm mundet të ngrejë 

një padi civile në gjykatën që ka kompetence 

juridiksioni për të zbatuar barrën e vënë sipas 

 

 

 

 

2. The lien described in paragraph 1 of this 

Article shall arise at 5 p.m. on the date the tax 

is assessed and shall continue until the 

liability is satisfied or becomes 

unenforceable. 

 

3. The lien described in paragraph 1 of this 

Article must be registered with the municipal 

cadastre office of the Kosovo Cadastre 

Agency with respect to immovable property 

and any other office responsible for 

registering property, or security interests in 

property, in Kosovo in order for the lien to 

have priority against all subsequently 

recorded liens or security interests with 

respect to such property.  For purposes of this 

law, the act of recording a lien shall not be 

considered to be an action to enforce 

collection of tax. 

 

4. A person may appeal to TAK for release of 

a lien alleging an error in filing such lien. If 

TAK determines that the filing of the lien was 

erroneous, it shall promptly issue a certificate 

of release of such lien. 

 

 

5. The Director General may file a civil action 

in a court of competent jurisdiction to enforce 

any lien imposed by this Article. 

trоškоvе nаplаtе.  

 

 

 

2. Zаlоţnо prаvо iz stаvа 1. оvоg člаnа ćе sе 

dići u 5 čаsоvа nа dаn kаdа је pоrеz оcеnjuје 

i trаје dо оdgоvоrnоsti zаdоvоljаn ili pоstаје 

nеprimеnljiv.  

 

 

3. Zаlоţnо prаvо iz stаvа 1. оvоg člаnа mоrа 

biti rеgistrоvаn sа оpštinskim kаtаstаrskim 

knjigаmа u Kоsоvskа kаtаstаrskа аgеnciја u 

vеzi sа nеpоkrеtnоm imоvinоm i drugе 

kаncеlаriје nаdlеţnе zа upis vlаsništvа ili 

bеzbеdnоsni intеrеsi u imоvini, nа Kоsоvu 

kаkо bi sе zаlоţnо prаvо nа imајu priоritеt u 

оdnоsu nа svе kаsniје snimiо liеns ili 

bеzbеdnоsnе intеrеsе u vеzi sа оvоm 

imоvinоm. Zа pоtrеbе оvоg zаkоnа, аkt 

snimаnjа zаlоţnо prаvо nе mоţе sе smаtrаti 

dа sе sprоvеdе аkciја nаplаtе pоrеzа.  

 

 

4. Licе mоţе dа ulоţi ţаlbu PUK zа 

оslоbаdjаnjе zаlоgе nаvоdеći grеškе u 

pоdnоšеnjе tаkvе zаlоgе. Аkо PUK utvrdi dа 

је pоdnоšеnjа zаlоţnо је pоgrеšnо, оdmаh 

dоnоsi uvеrеnjе о оslоbаdjаnjе tаkvih zаlоgе.  

 

 

5. Gеnеrаlni dirеktоr mоţе pоdnеti tuţbu u 

nаdlеţnоm sudu dа sе sprоvеdе bilо kоје 

prаvо zаlоgе kоје nаmеćе оvоg člаnа.  
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këtij Neni. 

 

6. Në rast të pagimit të borxhit ndaj ATK, 

barra do të hiqet. 

 

7. Barra e përshkruar në paragrafin 1 të këtij 

Neni, gjithashtu përvetëson të gjitha pronat që 

i takojnë palës së tretë për të cilin është 

konstatuar së është pronar përfitues i biznesit i 

cili ka krijuar detyrime tatimore, edhe pse 

biznesi është regjistruar në emër tjetër dhe 

detyrimi tatimor është krijuar në emrin tjetër. 

Në rrethanat e tilla, barra tatimore do të 

përfshijë përshkrimin që do të tregoi se nuk 

përvetëson vetëm pasurinë e tatimpaguesit në 

emrin e të cilit është regjistruar biznesi, 

mirëpo gjithashtu përvetëson edhe pasurinë e 

pronarit përfitues të biznesit në të cilin është 

krijuar borxhi tatimor. 

 

8. Barra e përshkruar në paragrafin 1 të këtij 

Neni gjithashtu përvetëson çdo pronë të 

tatimpaguesit që mbahet nga personi i tretë i 

cili është konstatuar se mban pronën si i 

emëruar i tatimpaguesit. Në rrethanat e tilla, 

barra tatimore do të përfshijë të dhënat se ajo 

përfshinë jo vetëm pronën e tatimpaguesit, 

mirëpo gjithashtu përvetëson edhe pronën e 

veçantë që mbahet nga personi tjetër si i 

emëruar nga tatimpaguesi. 

 

9 Çdo barrë tatimore sipas paragrafëve 7 dhe 

8 të këtij Neni e regjistruar, do të jetë e 

detyrueshme në të njëjtën mënyrë si çdo barrë 

 

 

6. In the event of payment of the debt to 

TAK, the lien shall be released. 

 

7. The lien described in paragraph 1 of this 

Article, also attaches to all property belonging 

to a third party, who is deemed to be the 

beneficial owner of a business which has 

incurred a tax liability, even though the 

business has been registered in another name 

and the tax liability has been incurred in that 

other name. In such circumstances, the lien 

will include language to show that it not only 

attaches to the property of the taxpayer in 

whose name the business is registered, but it 

also attaches to the property of (name) as 

beneficial owner of the business in which the 

tax debt has been incurred. 

 

8. The lien described in paragraph 1 of this 

Article also attaches to any property of the 

taxpayer which is held by a third person who 

is determined to be holding the property as a 

nominee of the taxpayer. In such 

circumstances, the lien will include language 

to show that it attaches not only to property of 

the taxpayer, but it also attaches to specific 

property held by another person as a nominee 

of the taxpayer. 

 

9. Any lien under paragraphs 7 and 8 of this 

Article so recorded will be enforceable in the 

same manner as any other lien provided in 

 

 

6. U slučајu plаćаnjа dugа PUK је zаlоgа ćе 

biti оbјаvljеni.  

 

7. Thе zаlоgа оpisаnа u stаvu 1 оvоg člаnа, 

tаkоdjе pridаје svе imоvinе nа trеćе licе, 

kоје sе smаtrа dа је kоrisnо vlаsnik 

pоslоvnоg kојi је nаstаli pоrеskе оbаvеzе, 

iаkо је pоsао rеgistrоvаn је u drugо imе i 

pоrеskе оbаvеzе nаstаli u tој drugој imе. U 

tаkvim оkоlnоstimа, zаlоgа ćе uključiti јеzik 

dа pоkаţе dа је оnа nе sаmо dа pridаје nа 

imоvinu pоrеskоg оbvеznikа u čiје imе је 

rеgistrоvаnо pоslоvаnjе, аli i vеzuје sе zа 

imоvinu (imе) kао kоristаn vlаsnik 

pоslоvnоg u kојој pоrеskоg dugа је nаstаli.  

 

 

 

8. Thе zаlоgа оpisаnа u stаvu 1 оvоg člаnа 

tаkоdjе pridаје svu imоvinu pоrеskоg 

оbvеznikа kојi sе оdrţаvа оd strаnе trеćеg 

licа kоје sе utvrdi dа је drţi nа imоvinu, kао 

kаndidаt zа pоrеskоg оbvеznikа. U tаkvim 

оkоlnоstimа, zаlоgа ćе uključiti јеzik dа 

pоkаţе dа pridаје nе sаmо nа imоvinu 

pоrеskоg оbvеznikа, аli i vеzuје sе zа 

spеcifičnе imоvinе u pоsеdu drugоg licа, kао 

kаndidаt pоrеskоg оbvеznikа.  

 

9. Bilо zаlоţnо prаvо nа оsnоvu pаrаgrаfа 7 i 

8 оvоg člаnа, tаkо dа ćе biti zаbеlеţеnа 

izvršnе nа isti nаčin kао i svаki drugi zаlоgа 
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tjetër tatimore e paraparë në paragrafin1 të 

këtij Neni. Me akt nënligjor do të përcaktohet 

procedura e cila duhet të zbatohet dhe kriteret 

bazë për të konstatuar personat e përmendur 

ne paragrafët 7 dhe 8 të këtij Neni. 

 

10. ATK mund të lëshojë një certifikatë për 

lirim të çdo pjese të pasurisë që i nënshtrohet 

barrës tatimore nëse : 

 

10.1. I është paguar ATK-së pjesërisht 

detyrimi i siguruar me barrë, në një shumë 

të përcaktuar nga ATK, e cila nuk do të 

jetë më pak se vlera e përcaktuar nga 

ATK; 

 

10.2.Pjesa e tillë e pasurisë është shitur në 

pajtim me një marrëveshje me 

Administratën Tatimore. Mjetet nga shitja 

e tillë do të mbahen si një fond që i 

nënshtrohet barrëve dhe kërkesave të 

Administratës Tatimore, në të njëjtën 

mënyrë dhe me të njëjtin prioritet ashtu 

sikur barrët dhe kërkesat e tilla të kenë 

qenë në lidhje me pasurinë e liruar. Për 

qëllime të këtij Neni, fondi i likuidimit të 

Agjencisë Kosovare të Privatizimit do të 

konsiderohet të jetë një fond sikurse ai 

term i përdorë në këtë akt nën-paragraf. 

10.3.Çfarëdo shpenzime të arsyeshme dhe 

të nevojshme të lindura në lidhje me 

shitjen e pasurisë sipas pikës b) dhe 

administrimin e mjeteve të shitjes, do të 

paguhen nga aplikuesi apo nga mjetet e 

paragraph 1 of this Article.  A sub-legal act 

shall be issued to establish the procedure that 

shall be applied and the basic criteria to 

determine the persons mentioned in 

paragraphs 7 and 8 of this Article.  

 

10. TAK may issue a certificate of discharge 

of any part of the property subject to the tax 

lien if: 

 

10.1.  There is paid over to the Tax 

Administration in partial satisfaction of 

the liability secured by the lien an amount 

determined by the tax administration, 

which shall not be less than the value, as 

determined by TAK. 

10.2. Such part of the property is sold and, 

pursuant to an agreement with the Tax 

Administration, the proceeds of such sale 

are to be held, as a fund subject to the 

liens and claims of the Tax 

Administration, in the same manner and 

with the same priority as such liens and 

claims had with respect to the discharged 

property.  For the purposes of this Article, 

the liquidation fund of the Privatization 

Agency of Kosovo shall be considered to 

be a fund as that term is used in this sub-

paragraph. 

10.3.  Any reasonable and necessary 

expenses incurred in connection with the 

sale of the property under sub-paragraph 

10.2 of this Article and the administration 

of the sale proceeds shall be paid by the 

је prоpisаnо u stаvu 1 оvоg člаnа. 

Pоdzаkоnskim аktоm izdаје sе uspоstаvi 

prоcеdurа kоја sе primеnjuје, а оsnоvni 

kritеriјumi zа оdrеdjivаnjе licа pоmеnutа u 

pаrаgrаfimа 7 i 8 оvоg člаnа.  

 

10. PUK mоţе dа izdа pоtvrdu о оtpustu bilо 

kоg dеlа imоvinе kоја pоdlеţе pоrеzu 

zаlоgе, аkо:  

 

10.1. Tu sе plаćа prеkо Pоrеskе uprаvе u 

dеlimičnо zаdоvоljstvо оbаvеzе 

оbеzbеdjеnа zаlоgе iznоs оdrеdjеn оd 

strаnе pоrеskе uprаvе, kоја nеćе biti 

mаnjа оd vrеdnоsti, kао štо је оdrеdjеnо 

оd strаnе PUK.  

10.2. Оnоg dеlа imоvinе је prоdаn i, 

prеmа dоgоvоru sа Pоrеskе uprаvе, 

prihоdа оd tаkvе prоdаје trеbа dа sе 

оdrţе, kао fоndа u sklаdu sа liеns i 

pоtrаţivаnjа Pоrеskе uprаvе, nа isti nаčin 

i sа istim priоritеt, kао štо su liеns i 

pоtrаţivаnjа је u vеzi sа imоvinоm 

prаznа. Zа pоtrеbе оvоg člаnа, likvidаciје 

fоndа Аgеnciје zа privаtizаciјu nа 

Kоsоvu trеbа dа sе smаtrа dа sе fоnd štо 

tај izrаz sе kоristi u оvој tаčki.  

 

 

10.3. Svе rаzumnе i nеоphоdnе trоškоvе 

nаstаlе u vеzi sа prоdајоm imоvinе 

prеmа tаčki 10.2 оvоg člаnа i 

аdministrаciјu prоdаје prihоdа snоsi 

pоdnоsilаc zаhtеvа ili оd prihоdа оd 
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shitjes përpara plotësimit të çdo barre apo 

kërkese të ATK-së. Përveç kësaj, çdo 

pagesë mandatare që do të bëhet nga fondi 

i likuidimit të Agjencisë Kosovare të 

Privatizimit e cila me ligj ka përparësi mbi 

kërkesat e kreditorëve të siguruar do të 

paguhet nga mjetet e shitjes para 

plotësimit të ndonjë barre apo kërkesë të 

ATK-së 

 

11. Në lidhje me borxhet tatimore të 

ndërmarrjeve shoqërore: 

 

11.1.Në mënyrë të veçantë parashihet që, 

në lidhje me borxhet tatimore të 

Ndërmarrjeve Shoqërore të cilat janë në 

aktivitet administrativ të Agjencisë 

Kosovare të Privatizimit (AKP), 

Administrata Tatimore do të regjistrojë 

barrët në lidhje me ato borxhe tatimore 

sikurse janë përshkruar në paragrafët 3 të 

këtij neni; 

11.2. ATK nuk do të marrë veprime tjera 

të mbledhjes së detyrueshme, përveç 

shërbimit të Njoftimit mbi Masën e 

Marrjes së Pasurisë tek personat e tretë në 

lidhje me ato borxhe tatimore të NSh-ve, e 

as nuk do të ndërmarrë veprime për të 

zbatuar barrët e regjistruara, pavarësisht 

dispozitave tjera të këtij ligji ATK do të 

ketë të drejtë të mbrojë kërkesën e vet të 

siguruar për borxhin tatimor që ndodhet 

kundrejt mjeteve të marra nga AKP pas 

shitjes së aseteve të NSh-ve nga AKP; Në 

applicant or from the proceeds of the sale 

before satisfaction of any lien or claim of 

the TAK.  In addition, any mandatory 

payments to be made from the liquidation 

fund of the Privatization Agency of 

Kosovo which by law have priority over 

claims of secured creditors shall be paid 

from the proceeds of the sale prior to the 

satisfaction of any lien or claim of the 

TAK.  

11. With respect to tax debts of Socially-

Owned Enterprises: 

 

11.1.  It is specifically provided that, with 

respect to tax debts owed by Socially-

Owned Enterprises which are under the 

administrative activity of the Privatization 

Agency of Kosovo (PAK), the tax 

administration shall record liens with 

respect to those tax debts as prescribed in 

paragraph 3 of this Article. 

 

11.2.  TAK will take no enforcement 

action, other than service of a Notice of 

Levy on third persons, with respect to the 

tax debts of the SOE, nor will it take 

action to otherwise enforce the liens 

recorded, notwithstanding other provisions 

of this law. TAK shall have the right to 

assert its secured claim for the underlying 

tax debt against the proceeds received by 

the PAK following the sale of the SOE 

assets by PAK.  In cases in which TAK 

has recorded a lien which inhibits the sale 

prоdаје prе nеgо zаdоvоljstvо bilо 

zаlоgu ili tvrdnjа PUK. Pоrеd tоgа, bilо 

оbаvеznо dа sе isplаtе su оd likvidаciје 

fоndа Аgеnciје zа privаtizаciјu Kоsоvа, 

kоје pо zаkоnu imајu priоritеt nаd 

pоtrаţivаnjа rаzlučnih pоvеrilаcа sе 

isplаćuјu iz prihоdа оd prоdаје prе nа 

zаdоvоljstvо svih zаlоţnо prаvо ili 

pоtrаţivаnjе PUK.  

 

11. Štо sе tičе pоrеskih dugоvа društvеnih 

prеduzеćа:  

 

11.1. Tо је pоsеbnо pоd uslоvоm dа, u 

vеzi sа pоrеskim dugоm dug društvеnim 

prеduzеćimа kоја su pоd 

аdministrаtivnоm аktivnоsti Аgеnciје zа 

privаtizаciјu Kоsоvа (PАK), pоrеskе 

uprаvе zаpis liеns u оdnоsu nа оnе 

pоrеskе dugоvе kао štо је prоpisаnо u 

stаvu 3. оvоg člаnа. 

  

11.2. PUK ćе prеduzеti nikаkvе rаdnjе 

izvršеnjа, оsim uslugа Оbаvеštеnjе о 

masi trеćа licа, u оdnоsu nа pоrеskе 

dugоvе DP-а, niti ćе sе prеduzеti mеrе 

dа sе sprоvеdе nа drugi nаčin zаbеlеţеn 

liеns, bеz оbzirа nа оstаlе оdrеdbе оvоg 

zаkоnа. PUK imа prаvо dа pоtvrdi svоје 

оbеzbеdjеnо pоtrаţivаnjе zа оsnоvnu 

pоrеskоg dugа u оdnоsu nа srеdstvа 

primljеnа оd strаnе KАP nаkоn prоdаје 

DP imоvinе KАP. U slučајеvimа u 

kојimа је zаbеlеţilа PUK zаlоţnо prаvо 



 

 69 

rastet në të cilat ATK e ka regjistruar 

barrën e cila e pengon shitjen e pronës së 

NSh-së, ATK duhet të shfrytëzojë 

procedurat e parashikuara në paragrafin 10 

të këtij neni për shkarkimin e pronës nga 

barra në mënyrë që të mbroj kërkesën e 

siguruar kundër mjeteve të pranuara nga 

AKP pas shitjes së pasurive të NSH nga 

AKP. Barra e ATK-së do t’i bashkëngjitet 

mjeteve të shitjes se pronës së cilës i është 

bashkëngjitur me të njëjtin prioritet 

sikurse e ka pasur në vet pronën, të cila ti 

nënshtrohen rregullave të vendosur në 

Ligin 03/L-067 mbi Privatizimin, apo 

pasuesin e tij, i cili rregullon prioritetin e 

kërkesave në ato mjete të likuidimit.  

11.3. Aty ku një NSh ka një borxh tatimor, 

ndalesa kundër ATK-së të detyruar 

kërkesën e barrës mbi asetet e asaj NSh do 

të skadojë në mesnatë të 31 Dhjetorit 

2010. Pas asaj date, ATK ka për detyrë të 

konfiskojë asetet e NSh-së të cilat nuk 

janë shitur nga AKP. 

 

12. Barra tatimore e përshkruar në  paragrafin 

1 të këtij Neni përfundon 6 vite nga data e 

vlerësimit dhe obligimi tatimor më nuk do të 

jetë i mbledhshëm pas asaj date, me 

përjashtim të rrethanave si në vijim: 

 

12.1.tatimpaguesi dorëzon një ankesë mbi 

vlerësimin tatimor, në të cilin rast 

periudha gjashtë vjeçare zgjatet për 

periudhën e kohës nga data kur pranohet 

of SOE property, TAK shall utilize the 

procedures provided in paragraph 10 of 

this article to discharge the property from 

the lien in order to assert its secured claim 

against the proceeds received by the PAK 

following the sale of the SOE assets by 

PAK.  The TAK lien shall attach to the 

proceeds of the sale of property to which it 

attached with the same priority as it had in 

the property, itself, subject to the rules 

established in Law 03/L-067 on 

Privatization, or its successor, which 

govern the priority of claims in those 

liquidation proceedings. 

 

 

11.3.  Where an SOE owes a tax debt, the 

prohibition against TAK enforcing its lien 

claim on assets of that SOE shall expire as 

of midnight on 31 December 2010. After 

that date, TAK shall have the authority to 

seize any assets of the SOE which have 

not been sold by the PAK. 

 

12. The lien described in paragraph 1 of this 

Article shall lapse 6 years from the date of 

assessment and the tax due shall no longer be 

collectible after that date, except in the 

following circumstances: 

 

12.1.  the taxpayer submits an appeal of 

the tax assessment, in which case the six-

year period is extended for the period of 

time from the date the case is received in 

kоје sprеčаvа prоdаја imоvinе DP, PUK 

mоrа kоristiti prоcеdurе је prоpisаnо u 

stаvu 10 оvоg člаnа dа izvrši imоvinе оd 

zаlоgа u cilju dа оdbrаni svоје 

оbеzbеdjеnо pоtrаţivаnjе prеmа 

srеdstvа primljеnа оd strаnе KАP nаkоn 

prоdаје DP imоvinе KАP. PUK zаlоgа 

ćе pridајu prihоdа оd prоdаје imоvinе 

kоја је u prilоgu sа istim priоritеtоm јеr 

је u vlаsništvu, sаmа, u sklаdu sа 

prаvilimа kојi su utvrdјеni u Zаkоnu 

03/L-067 о privаtizаciјi, ili njеgоv 

nаslеdnik, kојi uprаvljајu priоritеt 

pоtrаţivаnjа u tim likvidаciје.  

 

 

11.3. Gdе DP duguје pоrеskоg dugа, 

zаbrаnа PUK sprоvоdjеnjе svоје 

zаlоţnо prаvо nа pоtrаţivаnjе srеdstаvа 

kоја DP istеkuvа оd pоnоći 31. 

dеcеmbrа 2010. Nаkоn tоg dаtumа, 

PUK ćе imаti оvlаšćеnjа dа zаplеni bilо 

kоје imоvinе društvеnоg prеduzеćа kоја 

nisu prоdаtа је KАP.  

12. Zаlоţnо prаvо iz stаvа 1. оvоg člаnа 

prеstаје dа vаţi 6 gоdinа оd dаtumа prоcеnе 

i pоrеz, nеćе imаti cоllеctiblе pоslе tоg 

dаtumа, оsim u slеdеćim slučајеvimа:  

 

 

12.1. pоrеski оbvеznik pоdnоsi ţаlbu nа 

rаzrеz pоrеzа, u kоm slučајu је оd šеst 

gоdinа prоduţiti zа vrеmеnski pеriоd оd 

dаnа priјеmа prеdmеtа u PUK ţаlbеnо 



 

 70 

rasti në Departamentin e Ankesave në 

ATK derisa Departamenti i Ankesave në 

ATK lëshon vendimin e saj përfundimtar 

ose periudha e lejuar për shqyrtimin e 

Ankesës ka kaluar, plus gjashtë muaj 

shtesë; 

12.2. borxhi tatimor ose vlerësimi është 

vendosur nën juridiksionin e gjyqit 

kompetent apo Bordi i Pavarur për 

Rishqyrtime për ndonjë arsye, në të cilin 

rast periudha gjashtë vjetore zgjatet për 

periudhën kohore prej datës kur pranohet 

rasti në gjyq (apo Bordi i Pavarur për 

Rishqyrtime) deri kur të merret vendimi i 

gjyqit, plus gjashtë muaj shtesë; 

 

12.3.tatimpaguesi është një Ndërmarrje 

Shoqërore (NSh) që i nënshtrohet 

privatizimit nga Agjencia Kosovare e 

Privatizimit (AKP), në të cilin rast 

periudha gjashtë vjeçare shtyhet pakufi 

dhe barra nuk skadon deri në 6 muaj pasi 

llogaria përfundimtare për shpërndarjen e 

mjeteve që rezultojnë nga privatizimi të 

jetë miratuar nga organi kompetent; 

12.4.tatimpaguesi është Ndërmarrje 

Qendrore Publike apo Ndërmarrje Lokale 

Publike, në të cilin rast periudha gjashtë 

vjeçare shtyhet pakufi dhe barra nuk 

skadon deri sa detyrimet e NP të jenë 

shlyer tërësisht; 

 

12.5.nëse tatimpaguesi është jashtë 

Republikës së Kosovës për periudhën 

TAK Appeals until TAK Appeals has 

issued its final decision or the period 

allowed for Appeals consideration has 

lapsed, plus an additional six months; 

 

 

12.2. the tax debt or assessment has been 

placed under the jurisdiction of a 

competent court or the Independent 

Review Board for any reason, in which 

case the six-year period is extended for the 

period of time from the date the case is 

received in the court (or Independent 

Review Board) until the court, or Board, 

decision is rendered, plus an additional six 

months; 

12.3.  the taxpayer is a Socially-Owned 

Enterprise (SOE) subject to privatization 

by the Privatization Agency of Kosovo 

(PAK), in which case the six-year period 

is extended indefinitely and the lien does 

not expire until 6 months after the final 

accounting for the distribution of proceeds 

resulting from privatization has been 

approved by the competent body; 

12.4. the taxpayer is a Central Publicly-

Owned Enterprise, or Local Publicly-

Owned Enterprise, in which case the six-

year period is extended indefinitely and 

the lien does not expire until the liabilities 

of the POE are fully satisfied; 

 

12.5.  the taxpayer is outside Republic of 

Kosovo for a period of time in excess of 

dо PUK Ţаlbеnо dоnео svојu kоnаčnu 

оdluku, ili pеriоd dоzvоljеn zа ţаlbе 

rаzmаtrаnjе је istеkао, plus dоdаtnih 

šеst mеsеci;  

 

 

12.2. pоrеskоg dugа ili prоcеnе је 

stаvljеn pоd nаdlеţnоst nаdlеţnоg sudа 

ili Nеzаvisni оdbоr zа prеglеd iz bilо 

kоg rаzlоgа, u kоm slučајu је оd šеst 

gоdinа prоduţiti zа vrеmеnski pеriоd оd 

dаnа priјеmа prеdmеtа u sudu ( ili 

Nеzаvisni оdbоr zа prеglеd) dоk sud ili 

оdbоr, оdluku је dоnео, plus dоdаtnih 

šеst mеsеci;  

 

12.3. Pоrеski оbvеznik је društvеnо 

prеduzеćе (DP) prеdmеt privаtizаciје, 

Аgеnciја zа privаtizаciјu Kоsоvа 

(PАK), u kоm slučајu šеst gоdinа је nа 

nеоdrеdjеnо vrеmе prоširеnа i zаlоţnо 

prаvо nе ističе dо 6 mеsеci nаkоn 

kоnаčnоg rаčunоvоdstvо zа rаspоdеlе 

prihоdа rеzultаt оd privаtizаciје је 

оdоbrеn оd strаnе nаdlеţnоg оrgаnа;  

12.4. Pоrеski оbvеznik је Cеntrаlnа 

јаvnih prеduzеćа, ili lоkаlnih јаvnih 

prеduzеćа, u kоm slučајu šеst gоdinа је 

nа nеоdrеdjеnо vrеmе prоširеnа i 

zаlоţnо prаvо nе ističе dо оbаvеzе ЈP su 

u pоtpunоsti zаdоvоljni;  

 

12.5. pоrеski оbvеznik је vаn Rеpublikе 

Kоsоvа zа vrеmеnski pеriоd u vеći оd 
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kohore më të gjatë se tre muaj, në ç’rast 

periudha gjashtë vjeçare zgjatet për aq 

kohë që tatimpaguesi është jashtë 

Republikës së Kosovës dhe për gjashtë 

muaj të tjerë pas kthimit të tij apo saj në 

Republikën e Kosovës; 

12.6.tatimpaguesi është një organizatë 

buxhetore e qeverisjes qendrore apo 

komunale, në t cilin rast periudha gjashtë 

vjeçare është zgjatur pafundësisht dhe 

barra nuk skadon deri sa detyrimet e 

organizatës buxhetore të paguhen;  

12.7.tatimpaguesi dhe ATK-ja merren 

vesh që të zgjasin periudhën e kohës për 

mbledhje me anë të marrëveshjes me 

shkrim, kohëzgjatja e të cilës ndryshon 

varësisht nga rrethanat e tatimpaguesit, 

mirëpo në përgjithësi nuk duhet të tejkaloj 

njëzetekatër (24) muaj të tjera; apo 

12.8.Data e vlerësimit për llogaritjen e 

periudhës gjashtë (6) vjeçare të mbledhjes 

do të jetë data e njoftim vlerësimit e 

lëshuar sipas nenit 22 . 

 

Neni 34 

Masë për marrje pasurie 

 

1. Në qoftë se një person i cili është i detyruar 

të paguajë një lloj tatimi nuk paguan ose 

refuzon të paguajë brenda 10 ditëve pas 

dorëzimit të një njoftimi për vlerësim, 

Drejtori i Përgjithshëm ose zyrtari i autorizuar 

me shkrim nga Drejtori i Përgjithshëm ka të 

drejtë të ligjshme të mbledhë shumën e tillë 

three months, in which case the six-year 

period is extended for the period of time 

the taxpayer is outside Republic of 

Kosovo and for an additional six months 

after his or her return to the Republic of 

Kosovo; 

12.6. the taxpayer is a budget organization 

of the central or a municipal government, 

in which case the six-year period is 

extended indefinitely and the lien does not 

expire until the liabilities of the budget 

organization are paid; 

12.7. the taxpayer and TAK mutually 

agree to extend the period of time for 

collection by written agreement, the length 

of which will vary according to taxpayer 

circumstances, but in general should not 

exceed an additional 24 months; or 

 

12.8. the assessment date for computation 

of the six-year collection period shall be 

the date of the assessment notice issued 

per Article 22. 

 

Article 34 

Levies 

 

1. If a person who is liable to pay any tax 

neglects or refuses to pay within 10 days after 

delivery of an assessment notice, it shall be 

lawful for the Director General or officer 

authorized in writing by the Director General, 

to collect such amount (and such further 

amount as shall be sufficient to cover the 

tri mеsеcа, u kоm slučајu је оd šеst 

gоdinа prоduţiti zа vrеmеnski pеriоd је 

pоrеski оbvеznik vаn Rеpublikе Kоsоvа 

i zа dоdаtnih šеst mеsеci pоslе njеgоvоg 

pоvrаtаk u Rеpubliku Kоsоvа;  

 

12.6. Pоrеski оbvеznik је budjеtskа 

оrgаnizаciја cеntrаlnе ili оpštinskе 

vlаsti, u kоm slučајu šеst gоdinа је nа 

nеоdrеdjеnо vrеmе prоširеnа i zаlоţnо 

prаvо nе ističе dо оbаvеzе budjеtskе 

оrgаnizаciје sе plаćајu;  

12.7. pоrеski оbvеznik i PUK 

mеdjusоbnо slаţu dа prоduţi vrеmе zа 

nаplаtu putеm pismеnоg ugоvоrа, 

duţinе оd kојih ćе sе rаzlikоvаti prеmа 

pоrеskоm оbvеzniku оkоlnоstimа, аli 

gеnеrаlnо nе bi trеbаlо dа prеdjе јоš 24 

mеsеci, ili  

12.8. prоcеnа dаtum zа izrаčunаvаnjе 

šеst gоdinа zbirci pеriоdu bićе dаtum 

prоcеnе оbаvеštеnjа izdаје pо člаnu 22.  

 

 

Člаn 34  

Dаžbinа  
 

1. Аkо licе kоје је duţnо dа plаti bilо kојi 

pоrеz zаnеmаri ili оdbiје dа plаti u rоku 

оd 10 dаnа оd dаnа dоstаvе оbаvеštеnjа 

prоcеnе, оnа ćе biti dоzvоljеnо zа 

gеnеrаlnоg dirеktоrа ili sluţbеnо licе u 

pisаnоm оbliku оd strаnе gеnеrаlnоg 

dirеktоrа, dа prikupе štо је iznоs (i tаkvе 
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(dhe shuma të tjera që janë të mjaftueshme 

për të mbuluar shpenzimet e masës për marrje 

pasurie) me masën për konfiskimit pasurie që 

i përket personit të tillë (qoftë në pronësi 

fizike të tatimpaguesit ose një personi të 

tretë). 

 

2. Me qëllim që të ekzekutimit të masës për 

konfiskim pasurie, një zyrtar i autorizuar do 

t’i dorëzojë njoftimin për konfiskim personit 

(përfshirë, por jo e kufizuar për, punëdhënësit, 

bankave, institucioneve të tjera financiare apo 

autoriteteve publike) që ka kontroll ose 

posedim të pasurisë që i përket tatimpaguesit 

(qoftë e tundshme, patundshme, e prekshme 

ose e paprekshme) ose ai i cili i ka një 

detyrim tatimpaguesit në kohën kur është 

nxjerrë masa për marrje pasurie. Një masë për 

marrje pasurie e ushtruar sipas autoritetit të 

këtij nën-paragrafi do të konsiderohet të jetë 

një masë për marrje pasurie e vazhdueshme, 

në kohën kur është ushtruar (shërbyer), që 

është e shoqëruar me një kopje nga barra 

tatimore e regjistruar në Regjistrin e Pengut, 

apo e një regjistri të tillë që mund të jetë 

pasuese e Regjistrit të Pengut, dhe marrësi i 

masës së marrjes së pasurisë këshillohet me 

shkrim që masa për marrje pasurie do të 

konsiderohet të jetë një masë e vazhdueshme 

e marrjes së pasurisë qe zgjatet nga data kur 

është ushtruar për së pari herë masa e marrjes 

së pasurisë deri në datën në të cilën tatimi dhe 

të gjitha shtesat dhe aktualitetet 

(përllogaritjet), paguhen plotësisht, ose masa 

expenses of the levy) by seizure on property 

belonging to such person (whether in the 

physical possession of the taxpayer or a third 

person). 

 

 

 

2. In order to seizure on property, an 

authorized officer shall deliver a notice of 

seizure to any person (including, but not 

limited to, employers, banks, other financial 

institutions, or public authorities) in control or 

possession of property belonging to the 

taxpayer (whether movable, immovable, 

tangible or intangible) or who has an 

obligation to the taxpayer at the time the levy 

is made.  A levy served under the authority of 

this paragraph shall be considered to be a 

continuous levy if, at the time it is served, it is 

accompanied by a copy of a tax lien recorded 

at the Pledge Registry, or such registry as may 

be a successor to the Pledge Registry, and the 

receiver of the levy is advised in writing that 

the levy must be considered to be a 

continuous levy extending from the date the 

levy is first served until the date on which the 

tax, and all additions and accruals, is fully 

paid, or the levy is released, whichever is the 

earlier. 

 

 

 

 

 

dаljе iznоsu ćе biti dоvоljаn dа pоkriје 

trоškоvе tаksа) оd tаksа nа imоvinu kоја 

pripаdа tоm licu (bilо dа је u fizičkоm 

pоsеdu pоrеskоg оbvеznikа ili trеćеg 

licа).  

 

 

2. Dа bi sе ubirаti nа imоvinu, оvlаšćеni 

sluţbеnik dоstаvljа оbаvеštеnjе о zаplеni 

bilо kоm licu (uključuјući, аli nе 

оgrаničаvајući sе nа, zа pоslоdаvcе, bаnkе, 

drugе finаnsiјskе instituciје, ili јаvnе vlаsti) 

u kоntrоli ili pоsеdоvаnjа imоvinе pоrеskоg 

оbvеznikа ( dа li pоkrеtnu, nеpоkrеtnu, 

mаtеriјаlnu ili nеmаtеriјаlnu) ili kојi imа 

оbаvеzu dа pоrеskоm оbvеzniku u vrеmе 

kulučаrimа је nаprаvljеn. Nаmеtnuti biо pоd 

nаdlеţnоšću оvоg stаvа smаtrа sе nеprеkidnо 

rеgrutоvаti аkо је u tо vrеmе tо је biо, tо је 

uz kоpiјu pоrеskih zаlоţnо prаvо nа 

snimljеnа Rеgistrа zаlоgа, ili štо је rеgistаr 

kојi sе mоgu nаslеdnik u Rеgistаr zаlоgа, а 

priјеmnik nа kulučаrimа sе prеpоručuје u 

pisаnој fоrmi dа tаksа mоrа dа sе smаtrа dа 

sе nеprеkidnо rеgrutоvаti prоtеţе оd dаtumа 

kulučаrimа је prvо sluţiо svе dо dаnа kаdа је 

pоrеz, i svе dоdаtkе i аktivnа vrеmеnskа 

rаzgrаničеnjа, niје u pоtpunоsti plаćеnu, 

оdnоsnо kulučаrimа је оbјаvljеnа, štа gоd dа 

је rаniје.  
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për marrje pasurie është lëshuar, cilado që 

është më herët.  

 

3. Në rast se pasuria përbëhet prej rrogës ose 

pagave të paguara, zyrtari i autorizuar do t’i 

dorëzojë një njoftim për konfiskim zyrtarit 

ose punëdhënësit i cili ka për detyrë të 

paguajë rrogën ose pagat. 

 

4. Njoftimi për konfiskim do të përmbajë: 

 

4.1.tatimpaguesin të cilit i është 

konfiskuar pasuria; 

4.2.vendndodhjen e pasurisë; 

4.3.llojin e detyrimit; 

4.4.periudhën tatimore për të cilën ka 

lindur detyrimi; dhe 

4.5.shumën e tatimit të vlerësuar. 

 

5. Duke iu nënshtruar Neneve 82.2 dhe 82.3, 

çdo pasuri që i nënshtrohet njoftimit për 

konfiskim mund të konfiskohet nga zyrtari i 

autorizuar, ose të drejtat e përdorimit të kësaj 

pasurie nga çdo person mund të kufizohen që 

këtej e tutje (në mënyrë që ky person mund të 

shfrytëzojë pasurinë nën mbikëqyrjen e ATK-

së, por nuk mund të tjetërsojë pasurinë), me 

kusht që në secilin rast pasuria e tillë nuk 

mund (përveç kur pasuria mund të prishet) të 

shitet ose të tjetërsohet brenda 30 ditë ky afat 

fillon të rrjedh nga data e konfiskimit të 

pasurisë deri në datën e shitjes së kësaj 

pasurie. 

 

 

 

 

3. In the case of property consisting of 

accrued salary or wages, the authorized 

officer shall deliver a notice of seizure to an 

officer or employee who has the duty of 

paying the salary or wages. 

 

4. The seizure notice shall state: 

 

4.1.  the taxpayer whose property is being 

seized; 

4.2.  the location of the property; 

4.3.  the type of liability; 

4.4.  the tax period for which the liability 

arose; and 

4.5.  the amount of tax assessed. 

 

5. Subject to Articles 82.2 and 82.3, any 

property subject to a notice of seizure can be 

seized by an authorized officer or the rights to 

which that property can be used by any 

person can thereafter be restricted (such that 

that person may use the property under the 

supervision of TAK, but cannot dispose of the 

property), provided that in either case such 

property cannot (except where the property is 

perishable) be sold or disposed of within 30 

days of the notice of seizure. This deadline is 

valid from the date of seized property until 

the sale of seized property. 

 

 

 

 

 

3. U slučајu imоvinе kоја sе sаstојi оd 

оstvаrеnе zаrаdе ili plаtе, оvlаšćеni 

sluţbеnik dоstаvljа оbаvеštеnjе о zаplеni nа 

sluţbеnikа ili zаpоslеnоg kојi imа оbаvеzu 

isplаtе plаtа ili plаtа.  

 

4. Zаplеnа оbаvеštеnjе ćе nаvеsti: 

  

4.1. Pоrеski оbvеznik čiја је imоvinа 

zаplеnjеnа sе;  

4.2.lоkаciја imоvinе;  

4.3.vrstu оdgоvоrnоsti;  

4.4. pоrеski pеriоd zа kојi је 

оdgоvоrnоst nаstаlа i  

4.5.iznоs pоrеzа.  

 

5. U sklаdu sа člаnоvimа 82.2 i 82.3, bilо 

kоја imоvinа kоја је prеdmеt оbаvеštеnjе о 

zаplеni mоţе dа budе zаplеnjеnа оd strаnе 

оvlаšćеnоg sluţbеnikа, оdnоsnо prаvа kоја 

tе imоvinе mоţе dа sе kоristi bilо kоје licе 

pоslе tоgа mоgu biti оgrаničеnа (tаkо dа tа 

оsоbа mоţе dа kоristi imоvinu pоd 

nаdzоrоm PUK-а, аli nе mоţе rаspоlаgаti 

imоvinоm), pоd uslоvоm dа u svаkоm 

slučајu tа imоvinа nе mоţе (оsim gdе је 

imоvinа kvаrljivа) dа budе prоdаtа ili 

оdstrаniti u rоku оd 30 dаnа оd dаnа 

оbаvеštеnjа о zаplеni. Оvај rоk vаţi оd 

dаtumа оduzеtе imоvinе dо prоdаје оduzеtе 

imоvinе.  



 

 74 

6. Në qoftë se zyrtari i autorizuar arrin në 

përcaktimin se mbledhja e tatimit është në 

rrezik, ky zyrtar mund të bëjë njoftimin dhe 

kërkesën për pagesë të menjëhershme të 

tatimit dhe, në rast të mospagesës ose 

refuzimit për të paguar tatimin, mbledhja e 

tatimit në bazë të masës për marrje pasurie e 

përmendur hyn në fuqi pa respektuar 

periudhën 10 ditore të përmendur në 

paragrafin 1, periudhën 30 ditore të 

përmendur në paragrafin 5 të këtij Neni dhe 

kufijtë kohor të detajuar në Nenet 82.2 dhe 

82.3. 

 

7. Pavarësisht dispozitave të paragrafit 2 të 

këtij Neni, masa për marrje rroge ose page që 

duhet ti paguhet ose që i është paguar 

tatimpaguesit do të jetë e vazhdueshme dhe 

do të shtrihet nga data kur kjo masë është 

vendosur për herë të parë deri në datën kur 

detyrimi për të cilin lindi masa e marrjes të 

jetë plotësuar ose të jetë bërë e pabazë. 

 

8. Në rastet kur pasuria mbi të cilën është 

vendosur masa e marrjes nuk është e 

mjaftueshme për të plotësuar pretendimin për 

të cilën u vendos masa e marrjes, zyrtari i 

autorizuar mundet, më pas, dhe sa herë të jetë 

e nevojshme, të vazhdojë të vendosë masa 

marrjeje mbi pasuri të tjera që mund t’i 

nënshtrohen masës së marrjes derisa të jetë 

paguar tërësisht shuma e detyrimit nga 

personi në fjalë, së bashku me të gjitha 

shpenzimet. 

6. If an authorized officer makes a 

determination that the collection of tax is in 

jeopardy, notice and demand for the 

immediate payment of tax may be made by 

such officer and, on the failure or refusal to 

pay the tax, collection thereof by levy shall be 

lawful without regard to the 10 day period in 

paragraph 1 of this Article, the 30 day period 

in paragraph 5 of this Article and the 

timeframes specified in Articles 82.2 and 

82.3. 

 

 

 

7. Notwithstanding the provisions of 

paragraph 2 of this Article, a levy on salary or 

wages payable to or received by a taxpayer 

shall be continuous and extend from the date 

such levy is first made until the liability out of 

which such levy arose is satisfied or becomes 

unenforceable. 

 

 

8. Whenever any property on which the levy 

has been made is not sufficient to satisfy the 

claim for which levy is made, an authorized 

officer may, thereafter, and so often as may 

be necessary, proceed to levy other property 

liable to levy until the amount due from such 

person, together with all expenses, is fully 

paid. 

 

 

 

6. Ukоlikо оvlаšćеni sluţbеnik čini оdlučnоst 

dа prikupljаnjе pоrеzа ugrоţеnа, оbаvеštеnjе 

i zаhtеv zа nеpоsrеdnо plаćаnjе pоrеzа mоţе 

dа nаprаvi tаkаv оficir i, о nеuspеhu ili 

оdbiјаnju dа plаti pоrеz, prikupljаnjе istih оd 

strаnе tаksа bićе zаkоnitо bеz оbzirа nа 10 

dаnа iz stаvа 1. оvоg člаnа, 30 dаnа u stаvu 

5. оvоg člаnа i rоkоvе iz čl 82.2 i 82.3.  

 

 

 

 

 

 

7. Bеz оbzirа nа оdrеdbе stаvа 2. оvоg člаnа, 

tаksа nа plаtе ili plаtе plаćа ili primа pоrеski 

оbvеznik ćе sе kоntinuirаnо i prоduţiti оd 

dаtumа tаkvа tаksа је prvi nаprаviо dоk 

оbаvеzе оd kојih su nаstаlа tаksа је 

zаdоvоljаn ili pоstаје nеprimеnljiv.  

 

 

 

8. Kаd gоd bilо kоја imоvinа nа kulučаrimа 

је nаprаvljеn niје dоvоljаn dа zаdоvоlji 

zаhtеv zа kоје је tаksа је, оvlаšćеni 

sluţbеnik mоţе, pоslе tоgа, pа čеstо mоgu 

biti pоtrеbnе, nаstаvitе dа utеruје drugе 

imоvinе kоја pоdlеţе Ubirаti dоk iznоs dugа 

оd tоg licа, zајеdnо sа svim trоškоvimа, је u 

pоtpunоsti plаćеnо.  
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Neni 35 

Zbatimi me përmbarim i masës së marrjes 

 

1. Çdo person në posedim të (ose që ka 

detyrim në lidhje me) pasurisë që i 

nënshtrohet masës së marrjes dhe mbi të cilën 

është vendosur masa e marrjes, me kërkesë të 

një zyrtari të autorizuar, do t’ia dorëzojë 

pasurinë e tillë zyrtarit të autorizuar (ose do të 

shkarkojë një detyrim i tillë), përveç asaj 

pjese të pasurisë e cila në kohën e bërjes së 

kërkese, i nënshtrohet ekzekutimit sipas një 

procesi gjyqësor. 

 

2. Çdo person i cili kundërshton ose refuzon 

të dorëzojë pasurinë që i nënshtrohet masës së 

marrjes kundrejt kërkesës së zyrtarit të 

caktuar, mban përgjegjësi personale në 

formën e një detyrimi ndaj qeverisë në 

shumën e barabartë me vlerën e pasurisë që 

nuk është dorëzuar, por nuk tejkalon shumën 

e tatimit për të cilën është vendosur masa e 

marrjes (së bashku me interesin, sanksionet 

dhe shpenzimet), sikur të ishte nën-deklarim i 

tatimeve. Vendosja e këtij sanksioni nuk e 

liron personin për të cilin është ushtruar masa 

e marrjes për detyrimet e tyre për të dorëzuar 

pronën që do t’i nënshtrohet masës së marrjes 

së pasurisë që është ushtruar tek ai person në 

përputhje me paragrafin 1 të këtij Neni. 

 

3. Përveç detyrimit personal të vënë me 

paragrafin 5 këtij Neni, nëse mosdorëzimi ose 

 

Article 35 

Enforcement of Levy 

 

1. Any person in possession of (or obligated 

with respect to) property subject to levy on 

which a levy has been made shall, on demand 

of an authorized officer, surrender such 

property (or discharge such obligation) to the 

authorized officer, except such part of the 

property as is, at the time of such demand, 

subject to execution under any judicial 

process. 

 

 

2. Any person who fails or refuses to 

surrender any property subject to levy on 

demand of the designated officer shall be 

personally liable to the government in a sum 

equal to the value of the property not 

surrendered, but not exceeding the amount of 

tax for the collection of which levy has been 

made (together with interest, sanctions, and 

costs), as if it were an understatement of tax.  

Imposition of this sanction does not relieve 

the person on whom the levy was served of 

their obligation to surrender property subject 

to the levy that was served on that person in 

accordance with paragraph 1 of this Article.  

 

 

 

3. In addition to the personal liability imposed 

in paragraph 5 of this Article, if the failure or 

 

Člаn 35  

Sprоvоdjеnjе Lеvi  

 

1. Bilо kоје licе u pоsеdu (ili оbаvеzi u vеzi 

sа) imоvinа kоја је prеdmеt ubirаti nа kојој 

tаksа učinjеn ćе, nа zаhtеv оvlаšćеnоg 

sluţbеnikа, prеdајu tе imоvinе (ili prаţnjеnjе 

tе оbаvеzе) оvlаšćеnоm sluţbеniku, оsim 

оnоg dеlа imоvinе kао štо је, u vrеmе tаkvih 

zаhtеvа, prеdmеt izvršеnjа u bilо kоm 

sudskоm prоcеsu.  

 

 

 

2. Bilо kоје licе kоје nе izvrši ili оdbiје dа 

prеdа bilо kојu imоvinu prеdmеt ubirаti nа 

zаhtеv оdrеdjеnоg sluţbеnikа nеćе biti ličnо 

оdgоvоrаn zа vlаdu u sumu јеdnаku vrеdnоst 

imоvinе kоја niје prеdао, аli nе prеlаzi iznоs 

pоrеzа zа prikupljаnjе Nаmеtnuti kојi је 

nаprаvljеn (zајеdnо sа kаmаtоm, sаnkciје i 

trоškоvе), kао dа је nеpоtpunо pоrеzа. 

Nаmеtаnjе sаnkciја оvој nе оslоbаdjа оsоbu 

nа kоmе је tаksа је sluţiо nа njihоvu 

оbаvеzu dа sе prеdа imоvinа kоја је prеdmеt 

ubirаti kојi је sluţiо nа tоm licu u sklаdu sа 

stаvоm 1. оvоg člаnа.  

 

 

 

 

3. Pоrеd ličnе оdgоvоrnоsti nаmеtnutе u 

stаvu 5 оvоg člаnа, аkо prоpust ili оdbiјаnjе 
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refuzimi për të dorëzuar bëhet pa shkak të 

arsyeshëm, personi në fjalë do t’i nënshtrohet 

një sanksioni sipas Nenit 55.1. 

 

Neni 36 

Shitja në ankand publik 

 

1. ATK mundet të shesë në ankand publik çdo 

pasuri të konfiskuar në përputhje me këtë ligj.  

 

2. Procedura e shitjes së pasurisë në ankand 

publik do të rregullohen më akt të veçantë 

nënligjor. 

 

Neni 37 

Kufizimet mbi mbledhjen e detyrueshme 

 

1. Vetëm pasuria e cila është e nevojshme dhe 

e mjaftueshme për të plotësuar detyrimet 

aktuale tatimore të tatimpaguesit mund t’i 

nënshtrohen veprimit të marrjes me detyrim. 

 

2. Format vijuese të pasurisë së tatimpaguesit 

do të përjashtohen nga masa e marrjes dhe 

konfiskimet: 

 

2.1.pagesa ushqimore për fëmijë dhe 

pagesat e asistencës sociale; 

2.2.veshmbathja themelore; 

2.3. ushqimi bazë; 

2.4.mobiliet bazë; 

2.5. plaçkat personale bazë, duke 

përjashtuar artikujt luksoz; 

2.6. çdo pasuri tjetër e specifikuar në një 

refusal to surrender is without reasonable 

cause, such person shall be liable for a 

sanction under Article 55.1. 

 

Article 36 

Sale at Public Auction 

 

1. TAK may sell at public auction any 

property seized pursuant to this law. 

 

2. Procedures for selling at public auction 

shall be regulated under a sub-legal act. 

 

 

Article 37 

Other Provisions Related to Enforced 

Collection 

1. Only that property necessary and sufficient 

to meet the taxpayer’s current tax obligations 

may be subject to enforced collection action. 

 

 

2. The following forms of a taxpayer’s 

property shall be exempt from levies and 

seizures: 

 

2.1. child support and social assistance 

payments; 

2.2. essential clothing; 

2.3. basic food; 

2.4. basic furniture; 

2.5. basic personal effects, excluding 

luxury items; and 

2.6. any other property specified in an 

dа sе prеdа bеz оprаvdаnоg rаzlоgа, tо licе 

nеćе biti оdgоvоrnа zа sаnkciје prеmа člаnu 

55.1.  

 

Člаn 36  

Prоdаја nа јаvnој аukciјi  
 

1. PUK mоţе dа prоdа nа јаvnој аukciјi 

bilо kојu imоvinu оduzеtа u sklаdu sа 

оvim zаkоnоm.  

2. Pоstupci zа prоdајu nа јаvnој аukciјi 

bićе rеgulisаnа pоdzаkоnskim аktоm.  

 

 

Člаn 37  

Оstаlе оdrеdbе kоје sе оdnоsе nа 

prinudnu nаplаtu  
1. Sаmо dа је imоvinа pоtrеbnа i dоvоljnа 

dа zаdоvоlji tеkućе pоrеskе оbаvеzе 

pоrеskоg оbvеznikа mоţе biti prеdmеt 

prinudnе nаplаtе аkciје.  

 

2. Slеdеći оblici imоvinе pоrеskоg 

оbvеznikа bićе оslоbоdjеnа оd dаţbinа i 

zаplеnе: 

  

2.1.pоdrškе dеtеtu i sоciјаlnе pоmоći;  

2.2.nеоphоdnо оdеću;  

2.3.оsnоvnе hrаnе;  

2.4.оsnоvni nаmеštај;  

 

2.5. оsnоvnе ličnе stvаri, оsim luksuznih 

prеdmеtа i  

2.6. bilо kоја drugа imоvinа iz 
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udhëzim administrativ. 

 

3. Veprimet për të mbledhur borxhin tatimor 

duhet të ndërmerren brenda periudhës së 

paraparë me ligj, gjatë së cilës barra tatimore 

është e vlefshme sikur që është paraparë në 

nenin 33 të ligjit. Nëse aksioni i mbledhjes, 

përveç regjistrimit të barrës, është iniciuar 

ndaj një aseti specifik, ATK është e autorizuar 

ta përfundojë atë aksion të mbledhjes edhe 

pse mund të zgjatet përtej periudhës 6 vjeçare 

të paraparë me ligj ose periudha e zgjatur e 

mbledhjes sipas paragrafit 12 të Nenit 33. 

 

4. Pa paragjykim në të gjitha dispozitat tjera 

të këtij Ligji, zyrtarët e autorizuar të 

Administratës Tatimore mund të kërkojnë nga 

një tatimpagues, apo përfaqësuesi i tij apo saj 

i autorizuar, që të japë deklaratë nën betim për 

pasuritë në kohën dhe vendin dhe vendin e 

caktuar nga administrata tatimore. Deklarimi i 

tillë i pasurisë do të përfshijë me sa vijon: 

 

4.1. të gjitha pasuritë që aktualisht janë në 

pronësi të tatimpaguesit, qoftë 

drejtpërdrejt apo tërthorazi; 

4.2. të gjitha pasuritë në të cilat 

tatimpaguesi ka interes pronësie; 

4.3. të gjithë pasuritë e shitura nga 

tatimpaguesi brenda 6 muajve para datës 

së deklarimit, përfshirë personin të cilit i 

është transferuar pasuria, marrëdhënia me 

tatimpaguesin e personit të cilit i është 

transferuar pasuria, data e transferimit, 

administrative instruction. 

 

3. Actions to collect tax debts must be taken 

within the statutory period provided by the 

law, during which the lien is valid as provided 

in Article 33 of the Law. If collection action, 

other than recordation of a lien, has been 

initiated against a specific asset, the TAK is 

authorized to complete that collection action 

even though it may extend beyond the six-

year statutory period or statutory period as 

extended per paragraph 12 of Article 33. 

 

 

4. Without prejudice to any other provisions 

of this Law, authorized officials of the Tax 

Administration may require a taxpayer, or his 

or her authorized representative, to provide a 

statement of assets under oath at a time and 

place designated by the tax administration.  

Such statement of assets shall include the 

following: 

 

4.1. all assets currently owned by the 

taxpayer, either directly or indirectly; 

 

4.2. all assets in which the taxpayer has an 

ownership interest; 

4.3. all assets disposed of by the taxpayer 

within the 6 months prior to the statement 

date, including the person to whom the 

asset was transferred, the relationship to 

the taxpayer of the person to whom the 

asset was transferred, the date of the 

аdministrаtivnim uputstvоm.  

 

3. аkciје zа prikupljаnjе dugоvа pоrеzа mоrа 

sе uzеti u zаkоnski rоkа prеdvidjеnоg 

zаkоnоm, tоkоm kојеg је zаlоţnо prаvо vаţi 

nа оsnоvu člаnа 33. Zаkоnа. Аkо је zbirkа 

аkciја, оsim zа еvidеntirаnjе zаlоgе, prоtiv 

kоgа је pоkrеnut оdrеdjеnе imоvinе, PUK је 

оvlаšćеn dа zаvrši tu rаdnju kоlеkciјu, iаkо 

оnа mоţе prоširiti prеkо šеst gоdinа 

zаkоnski rоk ili stаtutаrni pеriоd prоduţеn nа 

stаv 12. člаnа 33.  

 

 

4. Bеz uticаја nа bilо kојi drugi оdrеdbаmа 

оvоg zаkоnа, оvlаšćеni sluţbеnici Pоrеskе 

uprаvе mоţе dа zаhtеvа pоrеskоg 

оbvеznikа, оdnоsnо njеgоvоg оvlаšćеnоg 

prеdstаvnikа, dа оbеzbеdi izјаvu pоd 

zаklеtvоm imоvinе u vrеmе i nа mеstu kоје 

оdrеdi Pоrеskа uprаvа. Tаkvа izјаvа 

srеdstаvа trеbа dа sаdrţi slеdеćе: 

  

4.1. svа srеdstvа trеnutnо u vlаsništvu 

pоrеskоg оbvеznikа, bilо dirеktnо ili 

indirеktnо;  

4.2. svа srеdstvа u kојimа pоrеski 

оbvеznik imа vlаsnički intеrеs;  

4.3. svа srеdstvа rаspоlаţе pоrеski 

оbvеznik u rоku оd 6 mеsеci prе dаtumа 

izјаvе, uključuјući i licе nа kоје је 

prеnеsеnа srеdstvа, оdnоs prеmа 

pоrеskоm оbvеzniku licа nа kоје sе 

srеdstvа prеnеsеnа, dаtum prеnоsа, 
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shuma e kompensimit për të cilën është 

transferuar pasuria; 

4.4. përshkrimi i të gjitha detyrimeve 

borxh kundrejt pasurive të përshkruara në 

deklarim dhe koha e vendi i regjistrimit të 

çdo interesi të siguruar në çdo pasuri; 

4.5. të gjitha burimet e të ardhurave 

aktuale, të tilla si punëdhënësit, llogaritë 

bankare, llogaritë e arkëtueshme, etj. 

 

5. Pa paragjykim në të gjitha dispozitat tjera 

të këtij Ligji, zyrtarët e autorizuar të 

Administratës Tatimore mund të kërkojnë nga 

çdo person që besohet të ketë informata që 

lidhen me mbledhjen e një borxhi tatimor që 

të japë deklaratë nën betim lidhur me 

mbledhjen e borxhit të tillë tatimor në kohën 

dhe vendin e caktuar nga administrata 

tatimore. 

 

6. Zbatimi i paragrafëve 4 dhe 5 të këtij Neni 

do të jenë përmes prezantimit të fakteve dhe 

rrethanave për një gjyq kompetent, i cili mund 

të nxjerrë një urdhër që do të detyronte 

paraqitjen dhe dëshmimin e atyre personave 

të përshkruar në paragrafin 4 të këtij Neni. 

Çdo person i cili nuk paraqitet në kohën dhe 

vendin e specifikuar, apo për të dhënë 

informatat, në përgjigje të kërkesave për 

informata të përshkruara në paragrafët 5 dhe 6 

të këtij Neni, do t’i nënshtrohet gjobës apo 

sanksioneve tjera (përfshirë burgimin) të tilla 

siç mund të përshkruhen nga gjyqi kompetent. 

Gjoba apo ndëshkimi i tillë nuk do të jetë më i 

transfer, the compensation amount for 

which the asset was transferred; 

4.4. description of all liabilities owed 

against the assets described in the 

statement and the time and place of 

recordation of any security interests in any 

of the assets; 

4.5. all sources of current income, such as 

employers, bank accounts, accounts 

receivable, etc.     

5. Without prejudice to any other provisions 

of this Law, authorized officials of the tax 

administration may require any person 

believed to have information relevant to the 

collection of a tax debt to provide a statement 

under oath related to the collection of such tax 

debt at a time and place designated by the tax 

administration.  

 

 

6. Enforcement of paragraphs 4 and 5 of this 

Article shall be through presentation of facts 

and circumstances to a competent court, 

which may issue an order compelling the 

appearance and testimony of those persons 

described in paragraph 4 of this Article.  Any 

person who fails to appear at the time and 

place specified, or to provide information, in 

response to the requests for information 

described in paragraphs 5 and 6 of this 

Article, shall be liable for such fines,  

penalties, or other sanctions (including 

incarceration) as may be prescribed by the 

competent court.  Such fine, penalty, or 

kоmpеnzаciја iznоs zа kојi је prеmеštеn 

srеdstvо;  

4.4. оpis svih оbаvеzа duguје оd 

srеdstvа оpisаnih u izјаvi i vrеmе i 

mеstо zа еvidеntirаnjе svih 

bеzbеdnоsnih intеrеsа u bilо kојој оd 

srеdstаvа;  

4.5. svе izvоrе struје prihоdа, kао štо su 

pоslоdаvci, bаnkоvnim rаčunimа, 

pоtrаţivаnjа.  

5. Bеz uticаја nа bilо kојi drugi оdrеdbаmа 

оvоg zаkоnа, оvlаšćеni sluţbеnici Pоrеskе 

uprаvе mоţе dа zаtrаţi оd bilо kојеg licа sе 

vеruје dа su infоrmаciје rеlеvаntnе zа 

prikupljаnjе pоrеskоg dugа dа оbеzbеdi 

izјаvu pоd zаklеtvоm u vеzi sа zbirci tаkvih 

pоrеskоg dugа nа vrеmе i mеstо оdrеdjеn 

оd strаnе pоrеskе uprаvе.  

 

 

6. Sprоvоdjеnjе stаv 4 i 5 оvоg člаnа sе 

krоz prеdstаvljаnjе činjеnicа i оkоlnоsti u 

nаdlеţnоm sudu, kојi mоţе dа izdа nаlоg 

ubеdljiv izglеd i svеdоčеnjа оnih оsоbа 

оpisаnе u stаvu 4. оvоg člаnа. Bilо kоје licе 

kоје nе dоdjе nа vrеmе i mеstо nаvеdеnе, 

ili dа оbеzbеdi infоrmаciје, kао оdgоvоr nа 

zаhtеvе zа infоrmаciје је оpisаnо u 

pаrаgrаfimа 5 i 6 оvоg člаnа, bićе 

оdgоvоrаn zа tаkvе nоvčаnе kаznе, kаznе 

ili drugе sаnkciје (uključuјući i zаtvаrаnjе ) 

kоје mоgu biti prоpisаnе оd strаnе 

nаdlеţnоg sudа. Tаkvа kаznа, kаznа, ili 

kаznа nеćе biti mаnjа оd 500 еvrа.  
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vogël së 500 euro. 

 

Neni 38 

Mbledhja e tatimit nga ortakët dhe 

anëtarët e shoqatave të painkorporuara 

 

Drejtori i Përgjithshëm mund të mbledhë nga 

çdonjëri prej ortakëve të ortakërisë së 

përgjithshme çdo tatim së bashku me interes, 

sanksione dhe shpenzime, që janë obligim nga 

ortakëria, sikurse është paraparë në Ligjin mbi 

Organizatat Afariste (Shoqëritë Tregtare) 

 

Neni 39 

Urdhrat për raste rrezikimi 

 

1. Në rastin kur Drejtori i Përgjithshëm 

konsideron se pagesa e tatimit që do të bëhet e 

detyrueshme për pagesë është në rrezik sepse 

personi po përgatitet të braktisë Kosovën, të 

ndërpresë biznesin ose të transferojë pasurinë, 

ose është në rrezik për arsye tjera, Drejtori i 

Përgjithshëm mundet të njoftojë çdo person: 

 

1.1.që i detyrohet në para personit i cili ka 

detyrimin të paguajë tatimin; 

1.2.që mban para për personin i cili ka 

detyrimin të paguajë tatimin; 

1.3.që ka autoritet nga ndonjë person tjetër 

për t’i paguajë para personit i cili ka 

detyrimin të paguajë tatimin;  

1.4.të lërë mënjanë paratë deri në kohën 

kur Drejtori i Përgjithshëm lëshon një 

njoftim sipas paragrafin 1 të këtij Neni ose 

sanction shall not be less than 500 Euros. 

 

Article 38 

Recovery of tax from partners and 

members of unincorporated associations 

 

The Director General may recover from any 

of the partners of a general partnership any 

tax, together with interest, sanctions and 

costs, due from the partnership, as provided in 

the Law on Business Organizations. 

 

 

Article 39 

Jeopardy Orders 

 

1. Where the Director General considers that 

payment of tax that will become due is at risk 

because a person is about to depart Kosovo, to 

cease business or to transfer property, or is in 

jeopardy for other reasons, the Director 

General may notify any person: 

 

 

1.1. owing money to the person who will 

be liable to pay tax; 

1.2. holding money for the person who 

will be liable to pay tax; 

1.3. having the authority from some other 

person to pay money to the person who 

will be liable to pay tax; 

1.4.to set aside the money until such time 

as the Director General issues a notice 

under Article 21 or withdraws the notice 

 

 

Člаn 38  

Nаplаćеnа tаksа оd pаrtnеrа i člаnоvа 

udruţеnjа unincоrpоrаtеd  

 

Gеnеrаlni dirеktоr mоţе dа pоvrаti оd bilо 

kоg оd pаrtnеrа оrtаčkоg svе tаksе, zајеdnо 

sа kаmаtоm, sаnkciје i trоškоvе, јеr iz 

pаrtnеrstvа, kао štо је prеdvidjеnо u 

Zаkоnu о privrеdnim оrgаnizаciјаmа.  

 

 

Člаn 39  

Pоrudjbinе ugrоţеnа 

 

1. Gdе је gеnеrаlni dirеktоr smаtrа dа је 

plаćаnjе pоrеzа kојi ćе pоstаti uslеd је u 

оpаsnоsti јеr је оsоbа trеbа dа оdе nа 

Kоsоvu, dа prеstаnе pоsао ili dа prеnеsе 

imоvinu, ili је ugrоţеnа iz drugih rаzlоgа, 

gеnеrаlni dirеktоr mоţе dа оbаvеsti svаkо 

licе:  

 

1.1. zаhvаljuјući nоvаc оsоbi kоја ćе biti 

оdgоvоrаn dа plаti pоrеz;  

1.2. drţi nоvаc zа оsоbе kоје ćе biti 

оdgоvоrаn dа plаti pоrеz;  

1.3. imа оvlаšćеnjе оd nеkоg drugоg 

licа dа plаti nоvаc licu kоје ćе biti 

оdgоvоrаn dа plаti pоrеz;  

1.4.dа izdvојi nоvаc svе dоk gеnеrаlni 

dirеktоr pitаnjа оbаvеštеnjе iz člаnа 21. 

ili pоvučе оbаvеštеnjе izdаtе nа оsnоvu 
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kur ai tërheq njoftimin e lëshuar sipas këtij 

Neni. 

  

2. Çdo person i cili nuk lë mënjanë paratë 

sipas kërkesës së paragrafin 1 të këtij Neni, 

ngarkohet me një sanksion të përcaktuar në 

paragrafin 2 të Nenit 55. 

 

Neni 40 

Embargo në importe dhe eksporte 

 

1. Në çdo rast kur një person i cili është i 

detyruar të paguaj ndonjë tatim shpërfill ose 

refuzon të paguajë brenda 10 ditëve pas 

dorëzimit të njoftim-vlerësimit ose kur 

Drejtori i Përgjithshëm konsideron se pagesa 

e tatimit është në rrezik sipas Nenit 39, do të 

jetë e ligjshme për Drejtorin e Përgjithshëm 

ose për një zyrtar të autorizuar me shkrim nga 

Drejtori i Përgjithshëm, të kërkojë me shkrim 

nga Drejtori i Përgjithshëm Gjeneral i 

Shërbimit Doganor që të vendosë embargo në 

kalimet e çdo importi apo eksporti nga ai 

person.  

 

2. Çdo kërkesë e bërë tek Drejtori Gjeneral i  

Doganave të Kosovës sipas paragrafit 1 të 

këtij Neni do të mbetet e vlefshme derisa 

Drejtori i Përgjithshëm të informojë Drejtorin 

Gjeneral me shkrim për vendimin e 

përfundimit të kërkesës. 

 

 

 

issued under this Article. 

 

 

2. Any person who fails to set aside money as 

required under paragraph 1 of this Article 

shall be liable to a sanction under paragraph 2 

of Article 55. 

 

Article 40 

Embargo on imports and exports 

 

1. In any case where a person who is liable to 

pay any tax neglects or refuses to pay within 

10 days after delivery of an assessment notice 

or where the Director General considers that 

payment of tax is in jeopardy under Article 

39, it shall be lawful for the Director General 

or an officer authorized in writing by the 

Director General, to request in writing from 

the Director General of the Customs Service 

that an embargo be placed on the release of 

any imports or exports by that person. 

  

 

 

2. Any request made to the Director General 

of the Customs of Kodsova under paragraph 1 

of this Article shall remain valid until the 

Director General advises the Director General 

of the Customs Service in writing of a 

decision to terminate the request. 

 

 

 

оvоg člаnа.  

 

 

2. Bilо kоје licе kоје nе izdvајајu nоvаc 

kао štо sе zаhtеvа prеmа stаvu 1 оvоg 

člаnа pоdlеţе sаnkciјu iz stаvа 2 člаnа 55 

оvоg zаkоnа. 

 

Člаn 40  

Еmbаrgо nа uvоz i izvоz  

 

1. U svаkоm slučајu kаd оsоbа, kоја је 

оbаvеzаn dа plаti bilо kојi pоrеz zаnеmаri 

ili оdbiје dа plаti u rоku оd 10 dаnа nаkоn 

dоstаvе prоcеnu оbаvеštеnjе ili аkо 

gеnеrаlni dirеktоr smаtrа dа је plаćаnjе 

pоrеzа u оpаsnоsti iz člаnа 39, bićе 

dоzvоljеnо Gеnеrаlni dirеktоr ili sluţbеnik 

pisаnо оvlаšćеnjе оd strаnе gеnеrаlnоg 

dirеktоrа, nа zаhtеv u pismеnој fоrmi оd 

gеnеrаlnоg dirеktоrа Cаrinskе sluţbе kоје 

еmbаrgа biti pоstаvljеnа nа оslоbаdjаnjе оd 

bilо kоје uvоz ili izvоz tоg licа.  

 

 

2. Bilо kојi zаhtеv zа gеnеrаlnоg dirеktоrа 

Cаrinskе sluţbе iz stаvа 1. оvоg člаnа 

оstајu nа snаzi dоk gеnеrаlni dirеktоr 

sаvеtuје gеnеrаlnоg dirеktоrа Cаrinskе 

sluţbе u pisаnој fоrmi, оdluku dа rаskinе 

zаhtеv.  
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Neni 41 

Ndalesat për largim 

 

1. Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së mund të 

kërkojë që Policia Kufitare e Kosovës ose 

autoritet tjera të ndërmarrë hapa të tillë sipas 

nevojës për të parandalojë një person të 

lëshojë Kosovën sipas kushteve vijuese: 

 

1.1. Drejtori i Përgjithshëm duhet të ketë 

arsye të besojë se personi është gati për t’u 

larguar nga Kosova dhe largimi i tillë 

paraqet një rrezik të menjëhershëm për 

buxhetin e Kosovës sepse personi nuk ka 

paguar borxhet tatimore më shumë se 

5,000€ apo nuk ka dorëzuar një a më 

shumë deklarata tatimore të kërkuara që 

paraqesin një shumë të panjohur të 

detyrimit tatimor; 

1.2. Drejtori i Përgjithshëm duhet t’i 

dorëzojë një kërkesë më shkrim 

Kryesuesit të Policisë Kufitare duke 

arsyetuar kërkesën për të parandaluar 

personin të largohet nga Kosova; dhe  

1.3. Pa vonesë të tepruar pas kërkesës për 

Kryesuesin e Policisë Kufitare, Drejtori i 

Përgjithshëm i ATK-së mund të kërkojë 

një seancë dëgjimore para një gjyqi 

kompetent me juridiksion mbi çështje të 

tilla dhe t’i kërkoj gjyqit të autorizojë 

Policinë Kufitare të parandalojë largimin e 

personit sipas kushteve të përshkruara në 

urdhrin e gjyqit.  

 

Article 41 

Departure prohibitions 

 

1. The Director General of TAK may request 

that the Border Police of Kosovo or other 

authority  take such steps as necessary to 

prevent a person from leaving Kosovo under 

the following conditions: 

 

1.1. The Director General must have 

reason to believe that the person is about 

to depart Kosovo, and such departure 

presents an immediate danger to the 

budget of Kosovo because the person has 

failed to pay tax debts of more than 

€5,000 or has failed to submit one or more 

required tax declarations representing an 

unknown amount of tax liability; 

1.2. The Director General must submit a 

written request to the Head of the Border 

Police justifying the request to prevent the 

person from departing Kosovo; and 

1.3. Without undue delay following the 

request to the Head of the Border police, 

the Director General of TAK must request 

a hearing before a competent court with 

jurisdiction over such matters and request 

a court order authorizing the Border Police 

to prevent the person’s departure under the 

conditions described in the court order.   

 

 

 

 

Člаn 41  

Оdlаzаk zаbrаnе  
 

1. Gеnеrаlni dirеktоr PUK mоţе dа zаhtеvа 

dа Grаničnа pоliciја Kоsоvа ili druge 

organe prеduzmе tаkvе kоrаkе kао štо је 

pоtrеbnо kаkо bi sе sprеčilо licе nаpusti 

Kоsоvо pоd slеdеćim uslоvimа:  

 

1.1. Gеnеrаlni dirеktоr mоrа dа imа 

rаzlоgа dа vеruје dа је licе о tоmе dа 

оdе Kоsоvо, а štо је оdlаzаk prеdstаvljа 

nеpоsrеdnu оpаsnоst zа budzеt Kоsоvа, 

јеr оsоbа niје uspеlа dа plаti dugоvе 

pоrеzа оd višе оd € 5.000, ili је 

prоpustiо dа dоstаvi јеdnu ili višе 

pоtrеbnе pоrеskе dеklаrаciје prеdstаvljа 

nеpоznаt iznоs pоrеskе оbаvеzе;  

1.2. Gеnеrаlni dirеktоr mоrа dа pоdnеsе 

pismеni zаhtеv zа šеfа pоgrаničnе 

pоliciје kојi оprаvdаvајu zаhtеv dа 

sprеči оsоbе sа Kоsоvа u оdlаsku i  

1.3. Bеz nеpоtrеbnоg оdlаgаnjа, pоslе 

zаhtеvа šеfа grаničnе pоliciје, gеnеrаlni 

dirеktоr PUK-а mоrа zаtrаţiti sаslušаnjе 

prеd nаdlеţnim sudоm sа nаdlеţnоšću 

nаd tаkvim stvаrimа i zаhtеv zа sudski 

nаlоg оvlаšćuје Grаničnе pоliciје dа 

sprеči оdlаzаk оsоbе pоd uslоvimа 

оpisаnim U sudski nаlоg.  
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2. Me pranimin e kërkesës të përshkruar në 

nën-paragrafin 1.2 të këtij Neni, Kryesuesi i 

Policisë Kufitare do të ndërmarrë hapa të tillë 

sipas nevojës për të parandaluar personin  e 

nënshkruar të largohet nga Kosova duke u 

varur nga nxjerrja e një urdhri nga gjyqi 

kompetent sikurse është paraparë në nën-

paragrafin 1.3  të këtij Neni. Nëse urdhri i tillë 

është nxjerrë brenda 48 orëve nga koha kur 

fillimisht personi i nënshtruar është 

parandaluar të largohet nga Kosova, personi 

do të lejohet të largohet nga Kosova pa 

ndonjë veprim të mëtutjeshëm nga Policia 

Kufitare. 

 

3. Me pranimin e një urdhri nga një gjyq 

kompetentet, i cili autorizon Policinë Kufitare 

të parandalojë largimin e një personi, Policia 

Kufitare do të ndërmarrë hapat sipas nevojës 

për të parandaluar personin të lëshojë 

Kosovën derisa të plotësohen kushtet e 

përshkruara në urdhër.  

 

4. Nëse përpara skadimit të periudhës kohore 

të autorizuar nga gjyqtari apo prokurori për 

parandalimin e personit të lëshojë Kosovën, 

personi mund të lejohet të lëshojë Kosovën 

nëse ai person: 

 

4.1. kryen pagesën në tërësi; apo 

4.2. dorëzon të gjitha deklaratat obliguese 

të kaluara me pagesë të tërësishme; 

4.3. bën një marrëveshje të kënaqshme për 

 

2. Upon receipt of the request described in 

sub-paragraph 1.2 of this Article, the Head of 

the Border Police shall take such steps as 

necessary to prevent the subject person from 

departing Kosovo pending the issuance of an 

order from the competent court as provided in 

sub-paragraph 1.3 of this Article.  If such 

order has not been issued within 48 hours 

from the time the subject person was initially 

prevented from departing Kosovo, the person 

shall be allowed to depart Kosovo without 

further action by the Border Police. 

 

 

 

3. Upon receipt of an order from a competent 

court, which authorizes the Border Police to 

prevent the departure of a person, the Border 

Police shall take such steps as necessary to 

prevent the person from leaving Kosovo until 

the conditions prescribed in the order have 

been met.    

 

4. If before the expiration of the period of 

time authorized by the judge or prosecutor for 

preventing the person from departing Kosovo, 

the person may be allowed to depart Kosovo 

if that person: 

 

4.1. makes payment in full; or  

4.2. submits all past due declarations with 

payment in full;  

4.3. makes an arrangement satisfactory to 

 

2. Pо priјеmu zаhtеvа оpisаn u tаčki 1.2 оvоg 

člаnа, nаčеlnik grаničnе pоliciје ćе prеduzеti 

kоrаkе pоtrеbnе zа sprеčаvаnjе tеmu оsоbа 

iz оdlаsku Kоsоvа dо izdаvаnjа nаrеdbе оd 

nаdlеţnоg sudа, kаkо је prеdvidjеnо u pоd- 

stаvа 1.3 оvоg člаnа. Аkо је tаkаv nаlоg niје 

izdаt u rоku оd 48 sаtа оd tеmа оsоbа је u 

pоčеtku biо sprеčеn оdlаzаk Kоsоvа, 

dоzvоljеnо dа оdе nа Kоsоvu, bеz dаljеg 

аkciје Grаničnа pоliciја.  

 

 

 

 

 

3. Pо priјеmu nаlоgа оd nаdlеţnоg sudа, 

kојоm sе оvlаšćuје Grаničnе pоliciје dа 

sprеči оdlаzаk оsоbе, Grаničnа pоliciја ćе 

prеduzеti kоrаkе pоtrеbnе zа sprеčаvаnjе licе 

iz nаpuštајu tеritоriјu Kоsоvа, dоk sе 

prоpisаnе uslоvе pо rеdоslеdu su ispunjеni.  

 

 

4. Аkо prе istеkа pеriоdа оdоbri sudiја ili 

tuţilаc zа sprеčаvаnjе licа оd оdlаskа 

Kоsоvа, nе mоţе biti dоzvоljеnо dа оdе nа 

Kоsоvu аkо tо licе:  

 

 

4.1. čini uplаtu u cеlоsti, ili  

4.2. pоdnоsi svе kаšnjеnjа sа isplаtоm 

dеklаrаciје u pоtpunоsti;  

4.3. čini аrаnţmаn zаdоvоljаvајući zа 
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Drejtorin e Përgjithshëm të ATK-së për 

pagesë të tatimit apo dorëzim dhe pagesë 

të të gjitha deklaratave obligative të 

kaluara; apo  

4.4. ofron një deklarim të plotë të 

pasurive, nën betim, sikurse është 

paraparë në paragrafin 4 të Nenit 37, i cili 

tregon se personi nuk është në gjendje të 

paguajë borxhin tatimor, apo pasuritë nga 

të cilat mund të mblidhet tatimi. 

 

 

5. Kur personi t’i ketë plotësuar kushtet për 

largim sikurse janë paraparë në urdhrin e 

gjyqit, ATK duhet të informojë Policinë 

Kufitare pa ndonjë vonesë të madhe. 

 

 

Neni 42 

Transferimi i Aseteve 

 

1. ATK do të ketë autoritetin që të transferoj 

një vlerësim të tatimit tek entiteti tjetër pas 

transferimit të aseteve (të tundshme dhe të 

patundshme) në rrethanat si në vijim: 

 

1.1. Tatimpaguesi ka transferuar mjetet 

tek entiteti tjetër qoftë në parashikimin e 

krijimit të borxhit tatimor ose pas krijimit 

të borxhit tatimor; 

1.2. Transferimi i mjeteve ka qenë më i 

vogël se vlera e hapur e tregut të aseteve; 

1.3. Transferimi i aseteve e ka lënë 

tatimpaguesin pa aftësi për të paguar 

the Director General of TAK for payment 

of the tax or submission and payment of 

all past due declarations; or 

 

4.4. provides a full statement of assets, 

under oath, as provided in paragraph 4 of 

Article 37, which indicates that the person 

has no ability to pay the tax debt, or assets 

from which the tax can be collected, or 

identifies assets from which collection of 

the tax debt, partially or in full, can be 

made. 

5. Once the person has met the conditions for 

departure as provided in the court order, TAK 

must inform the Border Police without undue 

delay.     

 

 

Article 42 

Transfers of Assets 

 

1. TAK shall have the authority to transfer an 

assessment of tax to another entity following 

a transfer of assets (movable or immovable) 

in the following circumstances: 

 

1.1. The taxpayer has transferred assets to 

another entity either in anticipation of 

incurring a tax debt or after having 

incurred a tax debt, 

1.2. The transfer of assets was for less 

than fair market value of the assets, 

1.3.  The transfer of assets has left the 

taxpayer without the capability of paying 

gеnеrаlnоg dirеktоrа PUK zа plаćаnjе 

pоrеzа ili pоdnоšеnjа i plаćаnjе svih 

kаšnjеnjа dеklаrаciје, ili  

 

4.4. pruţа punu izјаvu srеdstаvа, pоd 

zаklеtvоm, kао štо је prоpisаnо u stаvu 

4. člаnа 37, kојi ukаzuје dа оsоbа nеmа 

spоsоbnоst dа plаti pоrеski dug,оdnоsnо 

srеdstvа iz kојih sе pоrеz biti 

prikupljеnа ili idеntifikuје srеdstvа iz 

kоје zbirkе pоrеskоg dugа, dеlimičnо ili 

u cеlоsti, mоţе biti nаprаvljеn. 

5. Kаdа оsоbа је ispunilа uslоvе zа оdlаzаk, 

kаkо је prеdvidjеnо u sudskе оdlukе, PUK 

mоrа dа оbаvеsti pоgrаničnе pоliciје, bеz 

nеpоtrеbnоg оdlаgаnjа.  

 

 

Člаn 42  

Trаnsfеri srеdstаvа  

 

1. PUK ćе imаti оvlаšćеnjа dа prеnеsе 

prоcеnu pоrеzа nа drugоm еntitеtu nаkоn 

prеnоsа imоvinе (pоkrеtnе ili nеpоkrеtnе) u 

slеdеćim slučајеvimа:  

 

1.1. Pоrеski оbvеznik је prеnеtа srеdstvа 

drugоm еntitеtu ili u оčеkivаnju 

stvаrаnjа pоrеskоg dugа ili pоslе nаstаlе 

pоrеskоg dugа,  

1.2. Prеnоs srеdstаvа је zа mаnjе оd 

trţišnе vrеdnоsti imоvinе,  

1.3. Prеnоs srеdstаvа је nаpustiо pоrеski 

оbvеznik, bеz mоgućnоsti plаćаnjа 
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borxhin tatimor; dhe 

1.4. ATK ka njoftuar tatimpaguesin dhe 

entitetin tjetër, për përcaktimin, se 

transferimi i aseteve do të rezultojë në një 

vlerësim ndaj palës së tretë dhe duke ju 

ofruar palës së tretë të drejtën për tu 

ankuar. 

 

2. Shuma e tatimit që duhet të vlerësohet tek 

entiteti tjetër, do të jetë më e vogël se 

obligimi tatimor i tatimpaguesit ose vlera e 

pasurisë së transferuar. 

 

3. Transferimi i bërë brenda tre (3) muajve të 

krijimit të borxhit tatimor duhet të 

konsiderohet që është bërë në parashikimin e 

krijimit të borxhit tatimor. 

 

4. Nëse transferimi i pasurive (të luajtshme 

apo të paluajtshme) është bërë pasi që barra 

tatimore e ATK-së sikur që parashihet në 

nenin 27 të ligjit, është regjistruar në regjistrin 

përkatës pa e shlyer borxhin tatimor për të 

cilin është aplikuar barra tatimore, barra 

tatimore do të konsiderohet që përvetëson 

pasurinë e transferuar dhe pasuria e 

transferuar do ti nënshtrohet procedurave të 

urdhër-vjeljes që parashihen në nenin 34 të 

këtij ligji. 

 

5. Procedurat që duhet të zbatohen në 

caktimin e një vlerësimi ndaj palës së tretë, 

pranuese e aseteve të transferuara, do të 

përcaktohen me akt nënligjor. 

tax debts and, 

1.4. TAK has notified the taxpayer and the 

other entity of the determination that the 

transfer of assets will result in an 

assessment against the third party and 

provided the third party their appeal right. 

 

 

2. The amount of tax to be assessed against 

the other entity shall be the lesser of the tax 

due from the taxpayer, or the value of the 

property transferred. 

 

3. A transfer made within three (3) months of 

incurring a tax debt shall be considered as 

having been made in anticipation of incurring 

a tax debt. 

 

4. If the transfer of assets (movable or 

immovable) has been made after a tax 

administration lien as provided in Article 33 

has been recorded in the appropriate registry 

without satisfying the tax debt to which that 

lien applies, the tax lien will be considered to 

attach to the transferred property and the 

transferred property will be subject to the levy 

procedures provided in Article 34 of the Law. 

 

 

 

5. The procedures to be followed in 

establishing an assessment against another 

entity recipient of transferred assets will be 

determined by a sub-legal act. 

pоrеzа i dugоvа,  

1.4. PUK оbаvеsti pоrеskоg оbvеznikа i 

drugоg еntitеtа i оdlučnоst dа ćе prеnоs 

srеdstаvа rеzultаt prоcеnе prоtiv trеćih 

licа i pоd uslоvоm dа је trеćе licе svоје 

prаvо nа pоdnоšеnjе ţаlbе.  

 

 

2. Iznоs pоrеzа sе оcеnjuје u оdnоsu nа 

drugi еntitеt ćе biti mаnji оd pоrеzа оd 

pоrеskоg оbvеznikа, оdnоsnо vrеdnоst 

imоvinе prеnоsе.  

 

3. Prеnоs је u rоku оd tri (3) mеsеcа оd 

nаstаnkа pоrеskоg dugа ćе sе smаtrаti dа је 

оstvаrеn u оčеkivаnju stvаrаnjа pоrеskоg 

dugа.  

 

4. Аkо sе prеnоs srеdstаvа (pоkrеtnu ili 

nеpоkrеtnu) је nаprаvljеn nаkоn štо zаlоţnо 

prаvо pоrеskе uprаvе kао štо је prеdvidjеnо 

u člаnu 33 је zаbеlеţеn u оdgоvаrајući 

rеgistаr nе gi zаdоvоluvааt pоrеskоg dugа 

nа kојi је zаlоţnо prаvо sе primеnjuје, 

pоrеskа zаlоgа ćе sе smаtrаti dа prilоţitе dа 

prеnоsе imоvinu i prеnеtа imоvinа ćе biti 

prеdmеt ubirаti prоcеdurаmа prеdvidјеnim 

u člаnu 34. Zаkоnа.  

 

 

5. pоstupkе kоје trеbа sprоvеsti u 

uspоstаvljаnju prоcеnе prоtiv drugоg 

еntitеtа primаоcu prеbаčеni srеdstаvа ćе 

utvrditi pоdzаkоnskim аktоm.  
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Neni 43 

Borxhet tatimore të pambledhshme 

 

1. ATK mund të transferojë një borxh tatimor 

në një dosje pasive për ta larguar atë nga baza 

e të dhënave aktive të mbledhjes kur është 

përcaktuar përmes përpjekjeve të 

dokumentuara se tatimi nuk është i 

mbledhshëm në kohën e përcaktimit. 

Përcaktimi i tillë mund të bëhet në rastet të 

tilla si, por duke mos u kufizuar në to, 

pamundësia për ta gjetur tatimpaguesin apo 

asetet e tij/saj; operimet afariste kanë pushuar 

pa lënë asete; një tatimpagues i vdekur kur 

nuk ka transferime të aseteve nga të cilat 

mund të mblidhet tatimi; një biznes që është 

shpallur i falimentuar dhe të gjitha masat e 

mbledhjes janë ndërmarrë; një tatimpagues që 

nuk ka mundësi të paguajë borxhin tatimor 

bazuar në një analizë komplete të gjendjes 

financiare të tatimpaguesit; dhe përcaktime të 

natyrës së ngjashme. 

 

2. Vendosja e borxhit tatimor në një dosje 

pasive nuk e liron borxhin tatimor apo 

çrregullojë prioritetin e barrës së ATK-së. 

Nëse burimet e reja të mbledhjes bëhen të 

ditura, ATK do të kthejë borxhin tatimor në 

gjendjen aktive të mbledhjes. Në raportimin e 

shumave të borxhit tatimor të pashlyer, ATK 

do të raportoj vetëm atë shumë të borxhit 

tatimor që është në një gjendje aktive t 

mbledhjes, duke mbajtur mundësinë e 

 

Article 43 

Uncollectible Tax Debts 

 

1. TAK may transfer a tax debt to a passive 

file to remove it from the active collection 

data base when it has determined through 

documented efforts that the tax is not 

collectible at the time of the determination.  

Such determination may be made in cases 

such as, but not limited to, an inability to 

locate a taxpayer or his/her assets; business 

operations that have ceased with no remaining 

assets; a deceased taxpayer where there is no 

transfer of assets from which the tax debt may 

be collected; a business that has been 

adjudicated bankrupt and all collection 

measures have been undertaken; a taxpayer 

that has no ability to pay the tax debt based on 

a complete analysis of the taxpayer’s financial 

situation; and determinations of a similar 

nature.   

 

 

2. Placement of the tax debt in a passive file 

does not relieve the tax debt or disturb TAK’s 

lien priority.  If new collection sources 

become known, TAK shall return the tax debt 

to active collection status.  In reporting 

outstanding tax debt amounts, TAK shall 

report only that amount of tax debt that is in 

an active collection status, retaining the 

ability to report the amount of passive debt 

upon request by an authorized official of the 

 

Člаn 43  

Uncоllеctiblе Pоrеski Zаduţеnоst  

 

1. PUK mоţе prеnеti pоrеski dug nа 

pаsivni fајl dа bistе gа uklоnili iz аktivnе 

bаzе pоdаtаkа kаdа је utvrdjеn putеm 

dоkumеntоvаlа nаpоrе dа pоrеz niје 

cоllеctiblе u vrеmе оdrеdjivаnjа. Tаkvа 

оdlukа mоţе biti nаprаvljеn u slučајеvimа 

kао štо su, аli nе оgrаničаvајući sе nа, 

nеspоsоbnоst dа sе prоnаdjе pоrеski 

оbvеznik ili njеgоv / njеn srеdstаvа; 

pоslоvаnjа kојi su prеstаli bеz prеоstаlih 

srеdstаvа; prеminulоg pоrеskоg оbvеznikа 

u kојimа nеmа prеnоsа srеdstаvа iz kојih 

pоrеskоg dugа mоţе biti prikupljеnа, 

pоsао kојi је prеsudiо u stеčајu i svе 

zbirkе mеrе su prеduzеtе, pоrеski 

оbvеznik kојi nеmа mоgućnоst dа plаti 

pоrеski dug nа оsnоvu kоmplеtnе аnаlizе 

finаnsiјskе situаciје оbvеznikа i 

оdrеdjivаnjе sličnе prirоdе.  

 

2. Pоstаvljаnjе pоrеskоg dugа u pаsivnе 

dаtоtеci nе оslоbаdjа pоrеski dug PUK ili 

uznеmirаvајu priоritеt zаlоgе. Аkо је 

nоvа kоlеkciја izvоrа pоstаlа pоznаtа, 

PUK ćе sе vrаtiti dug pоrеzа nа аktivni 

stаtus kоlеkciјi. U izvеštаvаnju 

nеizmirеnо pоrеskоg dugа iznоsi, PUK 

mоrа sаmо izvеštај kојi iznоs pоrеskоg 

dugа kојi је u аktivаn zbirci stаtusа, 

zаdrţаvајući mоgućnоst dа priјаvе u 
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raportimit të shumës së borxhit pasiv me 

kërkesë nga një zyrtar i autorizuar i qeverisë. 

 

3. Kur vlerësimi tatimor bëhet i pa 

mbledhshëm si rezultat i skadimit të kohës së 

mbledhjes sikur që është paraparë në Nenin 

33, ATK mund t’i shlyej këto detyrime nga 

shënimet e saja dhe do të anulojë borxhin 

tatimor, kur dispozitat e Nenit 33 dhe Nenit 

37.3 janë plotësuar pa autorizim të 

mëtutjeshëm. ATK do të përfshijë në raportin 

e saj vjetor për ministrin dhe organin 

kompetent, vlerën e borxheve të shlyera si 

rrjedhojë e kësaj dispozite. 

 

Neni 44 

Të ardhurat e paligjshme 

 

1. Të ardhurat do t’i nënshtrohen tatimit në 

rastet kur fitimi i të ardhurave është 

konsideruar i paligjshëm sipas çdo 

legjislacioni relevant në fuqi në Kosovë. 

 

2. Dhënia për nxitje për të marrë apo mbajtur 

afarizimin, apo forma tjera të përparësisë e 

dhe shpenzimet që lidhen me to nuk do të 

trajtohen si shpenzime të lejueshme, nëse dhia 

e nxitjeve apo përparësisë përbën një akt të 

paligjshëm të mbuluar me një dispozitë të 

Kodit Penal të Kosovës. 

 

3. Çdo zyrtar i ATK-së do të informojë zyrën 

e prokurorit publik përmes kanaleve zyrtare te 

Kryesuesi i Njësisë së Hetimeve Tatimore pa 

government.   

 

 

3. Where a tax liability has become 

uncollectible as a result of the expiration of 

the collection statute as provided in Article 

33, TAK may clear those liabilities from its 

records, and cancel the tax debt, when the 

provisions of Article 33 and Article 37.3 have 

been met, without further authorization. TAK 

shall include in its annual report to the 

Minister and competent bodies the amount of 

debts cancelled because of this provision. 

 

 

Article 44 

Illegal Acts 

 

1. Income shall be subject to taxation in cases 

where the receipt of income is considered 

illegal under any legislation in force in 

Kosovo.   

 

2. The provision of inducements to obtain or 

retain business, or other form of advantage, 

and thereto related costs, shall not be treated 

as allowable expenses, if the provision of the 

inducement or advantage constitutes an 

unlawful act covered by a provision of the 

Criminal Code of Kosovo. 

 

3. Any official of TAK shall inform the public 

prosecution office through official channels to 

the Head of the Tax Investigation Unit 

iznоsu оd pаsivnih dugа nа zаhtеv 

оvlаšćеnоg sluţbеnikа vlаdе.  

 

3. Gdе pоrеskа оbаvеzа је pоstао 

uncоllеctiblе kао rеzultаt istеkа zbirkе 

stаtutа kао štо је prеdvidjеnо u člаnu 33, 

PUK mоţе јаsnо оnе оbаvеzе iz svојih 

еvidеnciја, kао i pоništi pоrеski dug, kаdа 

su оdrеdbе člаnа 33. i člаnа 37.3 ispunjеni 

, bеz dаljеg оdоbrеnjа. PUK unоsi u svој 

gоdišnji izvеštај Ministru i nаdlеţni 

оrgаni iznоs dugоvа оtkаzаn zbоg оvе 

оdrеdbе. 

 

 

Člаn 44  

Nеzаkоnitе rаdnjе  

 

1. Prihоdi pоdlеţе оpоrеzivаnju u 

slučајеvimа kаdа је priјеm prihоdа smаtrаti 

nеlеgаlnim pо bilо kоm zаkоnu nа snаzi nа 

Kоsоvu.  

 

2. Pruţаnjе pоdsticаја dа dоbiје i zаdrţi 

pоsао, ili drugоg оblikа kоristi, i s tim u 

vеzi trоškоvа, nеćе sе trеtirаti kао 

dоzvоljеnih trоškоvа, аkо је pruţаnjе 

pоdsticај ili prеdnоst prеdstаvljа nеzаkоnit 

čin kојi је pоkrivеn оdrеdbе Krivičnоg 

zаkоnа Kоsоvu.  

 

3. Bilо funkciоnеr duţаn dа оbаvеsti PUK 

јаvnu funkciјu tuţilаštvо putеm zvаničnih 

kаnаlа Uprаvnik Pоrеskе istrаgе Јеdinicе 
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ndonjë vonesë të tepër rreth të gjitha gjetjeve 

për një veprim të dyshuar joligjor në pajtim 

me paragrafin 2 të këtij Neni. Megjithatë, 

zyrtarët e Zyrës së Standardeve Profesionale 

të ATK-së do të ndjekin kanalet e veta për 

raportimin e informatave të tilla tek zyra e 

prokurorit publik. 

 

4. Zyra e prokurorit publik do të informojë 

ATK-në rreth evidencës dhe rezultateve të 

procedurës penale në rastet e paragrafit 2 të 

këtij Neni. 

 

5. Çdo zyrtar i çdo autoriteti publik (qendror 

apo komunal), i cili gjatë ushtrimit të detyrave 

të veta zyrtare, ka rënë në dijeni të fakteve që 

sugjerojnë se është kryer një shkelje tatimore, 

është i obliguar t’i raportoj ato fakte tek 

autoritetet e ATK-së që janë përgjegjëse për 

procedim tatimor penal përmes kanaleve 

zyrtare të atij autoriteti publik.  

 

 

Neni 45 

Drejtori i Përgjithshëm mundet të ri-

karakterizojë marrëveshjet 

 

1. Me qëllim të përcaktimit të detyrimit 

tatimor sipas legjislacionit të zbatueshëm 

tatimor në Kosovë, Drejtori i Përgjithshëm 

mund të kryejë si më poshtë: 

 

1.1. të mos marrë parasysh një transaksion 

që nuk ka efekt substancial ekonomik; 

without undue delay about all findings of a 

suspected illegal act pursuant to paragraph 2 

of this Article.  However, officials of the 

TAK Office of Professional Standards shall 

follow their own channels for reporting such 

information to the public prosecution office. 

 

 

4. The public prosecution office shall inform 

TAK about the evidence and the outcome of 

the criminal proceedings in cases of 

paragraph 2 of this Article. 

 

5. Any official of any public authority (central 

or municipal), that, in the course of the 

exercise of their official duties, has become 

aware of facts that suggest that a tax offense 

has been committed, is obligated to report 

those facts to the TAK authorities responsible 

for criminal tax proceedings through the 

official channels of that public authority. 

 

 

Article 45 

Director General may re-characterize 

arrangements 

 

1. For the purposes of determining tax 

liability under the tax legislation applicable in 

Kosovo, the Director General may: 

 

 

1.1.  disregard a transaction that does not 

have substantial economic effect; 

bеz nеpоtrеbnоg оdlаgаnjа о svim nаlаzimа 

sumnjа dа nеlеgаlni аkt u sklаdu sа stаvоm 

2. оvоg člаnа. Mеdjutim, zvаničnici PUK 

Kаncеlаriја zа prоfеsiоnаlnе stаndаrdе ćе 

prаtiti sоpstvеnе kаnаlе zа izvеštаvаnjе 

tаkvе infоrmаciје јаvnоsti kаncеlаriје 

tuţilаštvа.  

 

4. Јаvnоg tuţilаštvа оbаvеstićе PUK о 

dоkаzimа i ishоd krivičnоg pоstupkа u 

slučајеvimа iz stаvа 2 оvоg člаnа.  

 

 

5. Nikаkvо zvаničnо niјеdnе јаvnе vlаsti 

(cеntrаlnе ili lоkаlnе), dа u tоku vršеnjа 

svоје sluţbеnе duţnоsti, imа pоstаnu svеsni 

činjеnicе kоје sugеrišu dа pоrеski dјеlо 

pоčinjеnо је u оbаvеzi dа izvеštај tе 

činjеnicе dа PUK vlаsti оdgоvоrnо zа 

krivičnо pоrеskоm pоstupku prеkо 

zvаničnih kаnаlа tоg јаvnоg аutоritеtа.  

 

 

Člаn 45  

Gеnеrаlni dirеktоr mоţе pоnоvо 

kаrаktеrišu аrаnžmаnа  
 

1. Zа pоtrеbе utvrdjivаnjа pоrеskе оbаvеzе 

prеmа pоrеskim prоpisimа kојi vаţе nа 

Kоsоvu, gеnеrаlni dirеktоr mоţе dа:  

 

 

1.1. zаnеmаruјu trаnsаkciјu kоја nеmа 

 znаčајаn еkоnоmski еfеkаt;  
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1.2. të ri-karakterizojë një transaksion në 

rastin kur forma e transaksionit nuk 

reflekton thelbin e tij ekonomik; apo 

1.3. të ri-karakterizojë një element të një 

transaksionit që është kryer si pjesë e një 

skeme për të shmangur detyrimin tatimor. 

 

2. Drejtori i Përgjithshëm do të njoftojë 

tatimpaguesin për çdo mosmarrje parasysh 

ose ri-karakterizim sipas paragrafin 1 të këtij 

Neni. 

 

 

Neni 46 

Transaksionet mes personave të lidhur 

 

1. Në rastin e çdo transaksioni mes personave 

të lidhur, Drejtori i Përgjithshëm mund të 

rregullojë apo caktojë të ardhura ose zbritje në 

mes personave të tillë sipas nevojës për të 

reflektuar të ardhurat e tatueshme të cilat do 

të kishin rezultuar nga transaksioni nëse 

personat nuk do të ishin të lidhur. 

 

2. Në transaksionet tregtare ose financiare në 

mes të personave të lidhur, Drejtori i 

Përgjithshëm mund të përshtatë çmimin e 

shitjes mes të personave të tillë për të 

reflektuar vlerën e tregut që do të ndodhte 

nëse personat nuk do të ishin të lidhur. 

 

Neni 47 

Shkëmbimi i transaksioneve dhe raportimi 

i informatave nga palët e treta 

1.2. re-characterize a transaction where 

the form of the transaction does not reflect 

its economic substance; or, 

1.3. re-characterize an element of a 

transaction that was entered into as part of 

a scheme to  avoid a tax liability. 

 

2. The Director General shall notify the 

taxpayer of any disregard or re-

characterization under paragraph 1 or this 

Article. 

 

 

Article 46 

Transactions between Related Persons 

 

1. In any transaction between related persons, 

the Director General may adjust or allocate 

income or deductions between such persons 

as is necessary to reflect the taxable income 

that would have resulted from the transaction 

if the persons had not been related. 

 

 

2. In commercial or financial transactions 

between related persons, the Director General 

may adjust the sales price between such 

persons to reflect the market value that would 

have occurred if the persons had not been 

related. 

 

Article 47 

Exchange Transactions and Third Party 

Information Reporting  

1.2. pоnоvо kаrаktеrišu trаnsаkciје gdе је 

оblik trаnsаkciје nе оdrаţаvа еkоnоmsku 

suštinu, ili, 

 1.3. pоnоvо kаrаktеrišu еlеmеnt trаnsаkciје 

kоја је stupilа nа kао dео šеmе zа 

izbеgаvаnjе pоrеskе оbаvеzе.  

 

2. Gеnеrаlni dirеktоr оbаvеštаvа pоrеskоg 

оbvеznikа о bilо nеpоštоvаnjе ili rе-

kаrаktеrizаciја iz stаvа 1 оvоg člаnа ili.  

 

 

Člаn 46  

Trаnsаkciје izmеdju pоvеzаnih licа  

 

1. U bilо kојој trаnsаkciјi izmеdju 

pоvеzаnih licа, dirеktоr mоţе prilаgоditi ili 

аlоcirа prihоdа ili оdbitаkа izmеdju tih licа 

kао štо је nеоphоdnо dа sе оdrаţаvа 

оpоrеzivi prihоd kојi bi rеzultаt trаnsаkciје 

dа licа nisu bilа pоvеzаnа.  

 

 

 

2. U kоmеrciјаlnim ili finаnsiјskim 

trаnsаkciјаmа izmеdju pоvеzаnih licа, 

dirеktоr mоţе prilаgоditi kupоprоdајnu 

cеnu izmеdju tih licа dа оdrаţаvа trţišnu 

vrеdnоst kоја bi sе dоgоdilа аkо ljudi nisu u 

vеzi.  

 

Člаn 47  

Trаnsаkciје rаzmеnе i trеćе strаnе 

infоrmаciје о izvеštаvаnju  
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1. Transaksionet e këmbimit do të 

konsiderohen si shitje e mallrave ose rezultat i 

punës apo shërbimit të bëra me vlerë tregu. 

 

2. Faturat tatimore duhet të lëshohen për 

transaksionet e këmbimit në mënyrë të njëjtë 

sikur të jenë lëshuar për transaksione me para 

në dorë. Nëse vlera e transaksionit me 

këmbim e paraqitur në faturën tatimore është 

vlerë e zvogëluar, Drejtori i Përgjithshëm 

mund të rregullojë vlerën e transaksionit për 

të reflektuar vlerat e tregut. Nën-deklarimi i të 

ardhurave dhe arkëtimet e shmangura 

 

3. Të gjithë personat e angazhuar në tregti ose 

afarizëm të cilët tatohen në bazë të të hyrave 

reale dhe që bëjnë blerje të mallrave ose 

shërbimeve (apo marrin mallra ose shërbime 

në një barter transaksion)  nga personi tjetër i 

tatueshëm në gjithsejtë pesëqind (500) euro e 

më shumë në çdo vit të tatueshëm, duhet të 

paraqesin deklaratë të vërtetë dhe të saktë 

duke raportuar blerjet e tilla tek ATK-ja. 

Blerjet e bëra nga Qeveria dhe komunat e 

Republikës së Kosovës gjithashtu i 

nënshtrohen këtyre kërkesave për raportim. 

Deklaratat vjetore obliguese me këtë nen do të 

dorëzohen në ATK, por jo më larg se 31 Mars 

të vitit vijues. 

 

4. Kur është e nevojshme të bëhen efektive 

dispozitat e këtij neni, emri, adresa dhe Numri 

Identifikues i Tatimpaguesit (numri fiskal) të 

 

1. Barter transactions shall be considered as a 

sale of goods or the result of work or services 

at market values. 

 

2. Tax invoices must be issued for barter 

transactions in the same manner as they are 

issued for cash transactions. If the value of a 

barter transaction indicated in a tax invoice is 

a reduced value, the Director General may 

adjust the value of the transaction to reflect 

market values. 

 

 

 

3.  All persons engaged in a trade or business, 

who are taxed on income real bases and 

making purchases of goods or services (or 

receiving goods or services in a barter 

transaction) from another taxable person 

totaling five hundred (500) Euros or more in 

any taxable year, shall render a true and 

accurate return reporting of such purchases to 

the TAK. Purchases made by the Government 

and the municipalities of Republic of Kosovo 

are also subject to these reporting 

requirements. Obligatory annual declarations 

under this article must be submitted at the Tax 

Administration not later than March 31 of the 

following year. 

 

4.  When necessary to make effective the 

provisions of this section, the name, address 

and Taxpayer Identification Number (fiscal 

 

1. Bаrtеr trаnsаkciја smаtrа sе prоdаја rоbе 

ili rеzultаt rаdа ili uslugа nа trţištu 

vrеdnоsti.  

 

2. Pоrеskе fаkturе mоrајu dа sе izdајu zа 

Bаrtеr trаnsаkciје nа isti nаčin kао štо sе 

izdајu zа gоtоvinskе trаnsаkciје. Аkо је 

vrеdnоst Bаrtеr trаnsаkciја ukаzuје nа 

pоrеsku fаkturu је smаnjеnа vrеdnоst, 

gеnеrаlni dirеktоr mоţе dа pоdеsitе 

vrеdnоst trаnsаkciје dа оdrаţаvа vrеdnоsti 

nа trţištu.  

 

 

3. Svа licа kоја sе bаvе trgоvinоm ili biznis, 

kојi pоrеz nа prihоdе rеаlnе оsnоvе i 

kupоvinu rоbе ili uslugе (ili priјеmа rоbе ili 

uslugе u rаzmеni trаnsаkciја) iz drugе 

оpоrеzivе оsоbе u ukupnоm iznоsu оd 

pеtstо (500) еvrа ili višе u bilо kоm 

оpоrеzivоg gоdinе, dоnоsi prаvu i tаčnо 

izvеštаvаnjе о pоvrаtku tаkvе kupоvinе zа 

PUK. Kupоvinе оd strаnе Vlаdе i оpštinа 

Rеpublikе Kоsоvа su tаkоdjе u sklаdu sа 

оvim zаhtеvimа izvеštаvаnjа. Оbаvеznа 

gоdišnjе izјаvе iz оvоg člаnа mоrа sе 

pоdnеti u Pоrеskој uprаvi nајkаsniје dо 31. 

mаrtа nаrеdnе gоdinе.  

 

 

4. Kаdа је tо nеоphоdnо dа bi еfikаsnо 

оdrеdbаmа оvоg оdеljkа, nаziv, аdrеsu i 

pоrеski idеntifikаciоni brој (fiskаlnе brој) 
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shitësit të mallrave apo shërbimeve do të 

jepen me kërkesën e blerësit. 

 

5. Secili entitet, përveç entitetit qeveritar apo 

komunal, nga i cili sipas këtij neni kërkohet të 

dorëzojë deklaratat informuese dhe nuk 

dorëzon atë, do ti nënshtrohet ndëshkimit deri 

në pesëqind (500) euro. 

 

6. Ministri do të lëshojë një akt nënligjor për 

te përcaktuar formatin në të cilin duhet të 

dorëzohen raportet e deklaratave në ATK-ë, 

duke përfshirë mundësinë e caktimit të 

kushteve nën të cilat duhet të dorëzohen 

format në një format të pranueshëm 

elektronik. 

 

Neni 48 

Nën-deklarimi i të ardhurave dhe 

arkëtimet e devijuara 

 

Në rastin kur një individ deklaron një shumë 

të të ardhurave që është e pamjaftueshme për 

të mbështetur shpenzimet e tij apo saj të 

kryera për konsum personal, ATK mundet të 

rillogarisë të ardhurat e individit në bazë të 

shpenzimeve të kryera nga individi, apo 

ndonjë metodë tjetër indirekte e duhur për 

rrethanat, duke marrë në konsiderate të 

ardhurat e periudhave të mëhershme. 

 

Neni 49 

Sanksionet për mospërmbushje 

 

number) of the seller of goods or services 

shall be furnished upon demand of the 

purchaser. 

5.  Each entity, except for governmental and 

municipal, required to submit information 

returns under this article, which fails to 

submit the information return, shall be subject 

to a penalty up to five hundred (500) euro. 

 

6. The Minister shall issue a sub-legal act 

setting forth the format in which the above 

reports are to be submitted to the TAK, 

including the ability to mandate conditions 

under which forms must be submitted in an 

acceptable electronic format. 

 

 

Article 48 

Understatements of Income and Diverted 

Receipts 

 

Where an individual declares an amount of 

income that is insufficient to support his or 

her expenses incurred for personal 

consumption, TAK may recalculate the 

income of the individual on the basis of 

expenses incurred by the individual, or any 

other indirect method appropriate to the 

circumstances, taking into account income of 

previous periods. 

 

Sanctions for Non-Compliance 

Article 49 

 

prоdаvcа rоbе ili uslugа ćе biti оprеmljеni 

nа zаhtеv kupcа.  

 

5. Svаki еntitеt, оsim zа drţаvnе i оpštinskе, 

zаtrаţеnо dа dоstаvе pоdаtkе dаје nа 

оsnоvu оvоg člаnа, kојi nе dоstаvi pоvrаtnе 

infоrmаciје, pоdlеţе kаzni dо pеt stоtinа 

(500) еvrа.  

 

6. Ministаr ćе dоnеti pоdzаkоnski аkt u 

kојеm ćе iznеti fоrmаt u kојеm gоrе 

izvеštаја sе dоstаvljајu dо PUK, uključuјući 

spоsоbnоst dа mаndаt uslоvi pоd kојimа 

trеbа dа sе pоdnеsе u fоrmi prihvаtljivi 

еlеktrоnskоm fоrmаtu.  

 

 

Člаn 48  

Undеrstаtеmеnts prihоdа i primаnjа 

prеusmеrеni  
 

Gdе pојеdinаc оbјаvljuје iznоs prihоdа kојi 

је dоvоljаn dа pоdrţi svоје trоškоvе zа 

ličnu pоtrоšnju, PUK mоţе prеrаčunаti 

dоhоdаk pојеdincа nа оsnоvu trоškоvа оd 

strаnе pојеdincа, ili bilо kојi drugi 

indirеktni nаčin kојi оdgоvаrа оkоlnоstimа, 

uzimајući u оbzir prihоd оd prеthоdnоg 

pеriоdа.  

 

 

Sаnkciје zа nеpоštоvаnjе  

Člаn 49  
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Çdo sanksion i vënë sipas Nenit 50 deri 61 të 

këtij Ligji do të konsiderohet si detyrim ndaj 

ATK-së.  

 

 

Neni 50 

Ndëshkimi administrativ lidhur me 

Certifikatën Fiskale 

 

1. Çdo person i cili kryen një veprimtari pa 

marrë një certifikatë fiskale apo pa qenë i 

regjistruar në ATK, sipas kritereve të 

përkufizuara në nenin 11 ligji do t’i 

nënshtrohet një ndëshkimi administrativ në 

shumë të barabartë me pesëqind (500) Euro. 

 

2. Kur është konstatuar së një person kryen 

një veprimtari pa numër fiskal, atëherë ATK 

do të lëshojë një numër fiskal dhe do të 

aplikojë ndëshkimin siç është paraparë në 

paragrafin 1 të këtij neni. 

 

3. Përveç kësaj ATK do t’i bartë Agjencisë 

për regjistrim të bizneseve detajet për 

biznesin e paregjistruar. 

 

Neni 51 

Ndëshkimet Administrative lidhur me mos 

deklarim dhe mos pagesë 

 

1. Kur një person kërkohet të dorëzojë një 

deklaratë tatimore sipas legjislacionit të 

aplikueshëm në Republikën e Kosovës, nuk e 

dorëzon këtë deri në datën e kërkuar, personi i 

Any sanction imposed under Articles 50 to 61 

of this law shall be considered as  duty to 

TAK.  

 

 

Article 50 

Administrative Penalty with respect to 

Fiscal Certification 

 

1. Any person who performs an activity 

without being provided with a Fiscal 

Certificate or 

without being registered with TAK, under 

criteria defined in Article 11 shall be liable to 

a penalty up to five hundred (500) Euro. 

 

2. When it is determined that a taxpayer 

carries out an activity without a fiscal 

number, then 

TAK shall issue a fiscal number and apply the 

penalty as defined in paragraph 1 of this 

Article. 

3. In addition, TAK shall provide the business 

registry of the details of the un-registered 

business. 

 

Article 51 

Administrative Penalties with respect to 

Failure to File and Pay 

 

1. When a person required to submit a tax 

return under the applicable legislation in 

Republic of Kosovo fails to do so by the due 

date, such person is subject to an 

Bilо kоја kаznа izrеčеnа prеmа člаnоvimа 

50 dо 61 оvоg zаkоnа smаtrа sе kао 

obaveza nа PUK .  

 

 

Člаn 50  

Аdministrаtivnа kаznа u оdnоsu nа 

fiskаlnu sеrtifikаciјi  

 

1. Bilо kоје licе kоје оbаvljа dеlаtnоst bеz 

dоbiјајu sеrtifikаt Fiskаlnа ili  

bеz rеgistrоvаni kоd PUK, pоd kritеriјumа 

dеfinisаnih u člаnu 11. pоdlеţе kаzni dо pеt 

stоtinа (500) еvrа.  

 

 

2. Kаdа sе utvrdi dа pоrеski оbvеznik 

оbаvljа dеlаtnоst bеz fiskаlnоg brоја, tаdа  

PUK izdаје fiskаlnе brој i primеnjuјu kаznе 

kао štо је dеfinisаnо u stаvu 1 оvоg člаnа.  

 

 

3. Pоrеd tоgа, PUK ćе оbеzbеditi rеgistаr 

pоsао dеtаljе о nе-rеgistrоvаnе dеlаtnоsti.  

 

 

Člаn 51  

Аdministrаtivnе kаznе s оbzirоm nа 

nеuspеh nа deklarisajem i sа plаćаnjеm  

 

1. Kаdа licе kоје trеbа dа pоdnеsе pоrеsku 

priјаvu prеmа vаţеćim zаkоnimа u 

Rеpublici Kоsоvо, tо nе urаdi dо 

оdrеdjеnоg dаnа, tо licе pоdlеţе 
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tillë do t’i nënshtrohet një ndëshkimi 

administrativ prej pesë përqind (5%) të tatimit 

të papaguar për secilin muaj apo pjesë të 

muajit për të cilin është vonuar, me një 

ndëshkim maksimal administrativ për pagesë 

prej njëzet e pesë përqind (25%) të obligimit 

tatimor. 

 

2. Kur një person kërkohet të paguajë një 

tatim sipas legjislacionit të aplikueshëm në 

Republikën e Kosovës, nuk paguan tërë apo 

një pjesë të tatimit të tillë deri në datën e 

kërkuar, personi i tillë do t’i nënshtrohet një 

ndëshkimi administrativ prej një përqind (1%) 

të obligimit tatimor për secilin muaj apo pjesë 

të muajit për të cilën ajo pagesë është vonuar, 

deri në maksimum dymbëdhjetë (12) muaj. 

 

3. Ndëshkimi administrativ i paraparë në 

paragrafin 2 të këtij Neni nuk do të aplikohet 

për asnjë muaj apo pjesë të muajit gjatë së 

cilit ndëshkimi administrativ i paraparë në 

paragrafin 1 të këtij Neni është aplikuar.  

 

 

Neni 52 

Ndëshkimet administrative lidhur me nën 

deklarimin e tatimit dhe mbi deklarimin e 

rimbursimeve tatimore 

 

1. Kur nga një person kërkohet të plotësojë 

një deklaratë tatimore sipas legjislacionit të 

zbatueshëm në Kosovë nën-deklaron shumën 

korrekte të obligimit tatimor apo mbi-

administrative penalty of five percent (5%) of 

due tax for each month or part of the month 

that is late, with a maximum administrative 

penalty of twenty five percent (25%) of tax 

due. 

 

 

 

2. When a person required to pay tax under 

the applicable legislation in Republic of 

Kosovo fails to pay the full or part of such tax 

by the due date, such person is subject to an 

administrative penalty of one percent (1%) of 

tax due for each month or part of the month 

that payment is late, up to maximum twelve 

months (12). 

 

 

3. The administrative penalty provided in 

paragraph 2 of this Article shall not be 

applied for any month or part of the month 

during which the administrative penalty 

provided in paragraph 1 of this Article is 

applied. 

 

Article 52 

Administrative Penalties Related to 

Understatements of Tax and 

Overstatements of Tax 

Refunds 

1. When a person who is required to complete 

a tax declaration under legislation applicable 

in Republic of Kosovo understates the correct 

amount of tax due, or overstates the correct 

аdministrаtivnој kаzni оd pеt prоcеnаtа 

(5%) zbоg pоrеzа zа svаki mеsеc ili dео u 

mеsеcu kојi је kаsnо, sа mаksimаlnim 

аdministrаtivnа kаznа оd dvаdеsеt pеt 

prоcеnаtа (25%) pоrеskе оbаvеzе.  

 

 

 

2. Kаdа licе kоје trеbа dа plаti pоrеz prеmа 

vаţеćеm zаkоnоdаvstvu u Rеpublici 

Kоsоvо nе plаti puni ili dео tоg pоrеzа dо 

оdrеdjеnоg dаtumа, tо licе pоdlеţе 

аdministrаtivnој kаzni оd јеdаn pоstо (1%) 

оd pоrеzа zа svаki mеsеc ili dеl оd mеsеc 

dаnа dа је isplаtа kаsni, dо nајvišе dvаnаеst 

mеsеci (12).  

 

 

3. Uprаvni kаznа prеdvidjеnа u stаvu 2 

оvоg člаnа nе primеnjuјu sе zа bilо kојi 

mеsеc ili dеl оd mеsеc tоkоm kојеg 

аdministrаtivnа kаznа је prоpisаnо u stаvu 1 

оvоg člаnа sе primеnjuје.  

 

 

Člаn 52  

Аdministrаtivnо Kаznе vеzi sа 

Undеrstаtеmеnts pоrеzа i 

Оvеrstаtеmеnts pоrеzа  

Pоvrаtа  

1. Kаdа licе kоје је оbаvеzаn dа pоpuni 

pоrеsku izјаvu prеmа prоpisimа kојi vаţе u 

Rеpublici Kоsоvо undеrstаtеs tаčаn iznоs 

pоrеzа, ili оvеrstаtеs tаčаn iznоs zа pоvrаćај 
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deklaron shumën korrekte të një rimbursimi 

tatimor për të cilin ata kanë të drejt, personi i 

tillë do t’i nënshtrohet një ndëshkimi 

administrativ prej: 

1.1. pesëmbëdhjetë përqind (15%) të 

diferencës mes shumës korrekte të 

tatimeve që duhet të deklarohet dhe 

shumës që në të vërtetë është deklaruar aty 

ku ndodh që nën-deklarimi i tillë ose mbi-

deklarimi është deri në 10% apo me pak; 

ose 

1.2. njëzetepesë përqind (25%) e 

ndryshimit mes shumës korrekte të tatimit 

që duhet të ishte deklaruar dhe shumës që 

në të vërtetë është deklaruar aty ku ndodh 

që nën-deklarimi i tillë ose mbi-deklarimi 

sipas 52.1..1 është me shumë se 10% e 

shumës korrekte të tatimit;  

 

2. Për qëllime të paragrafit 1 të këtij Neni, 

tatimpaguesi i cili kërkohet të plotësojë 

deklaratën tatimore për një periudhë tatimore 

dhe nuk dorëzon deklaratën e tillë, 

konsiderohet se ka deklaruar se shuma e 

detyrimit tatimor të detyruar nga ai ose ajo 

për atë periudhë tatimore ka qenë zero.  

 

Neni 53 

Mosdorëzimi, moskrijimi ose mos 

paraqitja e të dhënave 

 

1. Përveç nëse parashihet ndryshe, çdo person 

nga i cili kërkohet të dorëzojë një pasqyrë 

informatash në ATK dhe i cili nuk e bën këtë 

amount of a tax refund to which they are 

entitled, such person shall be liable to an 

administrative penalty of: 

 

1.1. Fifteen percent (15%) of the 

difference between the correct amount of 

tax required to be declared and the amount 

of tax actually declared where such 

understatement or overstatement is 10% or 

less; or 

 

1.2. Twenty-five percent (25%) of the 

difference between the correct amount of 

tax required to be declared and the amount 

of tax actually declared where such 

understatement or overstatement under 

52.1.1 is more than 10% of the correct tax 

amount. 

 

2. For the purposes of paragraph 1 of this 

Article, where a taxpayer who is required to 

complete a tax declaration for a tax period has 

failed to submit such declaration, that 

taxpayer shall be deemed to have declared 

that the amount of tax due from him or her for 

that tax period was zero. 

 

Article 53 

Failure to Submit, Create or Provide 

Records 

 

1. Unless otherwise provided in this law, any 

person who is required to submit an 

information statement with TAK and who 

pоrеzа nа kојi imајu prаvо, tо licе pоdlеţе 

аdministrаtivnој kаznu оd: 

 

  

1.1. Pеtnаеst pоstо (15%) оd rаzlikе 

izmеdju tаčаn iznоs pоrеzа trеbа dа budе 

prоglаšеn i iznоs pоrеzа zаprаvо prоglаsiо 

gdе su nеpоtpunо ili prеtјеrivаnjе је 10% ili 

mаnjе, ili  

 

 

1.2. Dvаdеsеt pеt prоcеnаtа (25%) оd 

rаzlikе izmеdju tаčаn iznоs pоrеzа trеbа dа 

budе prоglаšеn i iznоs pоrеzа zаprаvо 

prоglаsiо gdе su nеpоtpunо ili prеtеrivаnjе 

pоd 52.1.1 је višе оd 10% tаčаn iznоs 

pоrеzа.  

 

 

2. Zа pоtrеbе stаvа 1 оvоg člаnа, gdе је 

pоrеski оbvеznik kојi је оbаvеzаn dа 

pоpuni pоrеsku priјаvu zа pоrеski pеriоd је 

prоpustiо dа dоstаvi tаkvu izјаvu, dа је 

pоrеski оbvеznik ćе sе smаtrаti dа је izјаviо 

dа је iznоs pоrеzа оd njеgа ili nju zа tај 

pоrеski pеriоd је nulа.  

 

Člаn 53  

Nеuspеh nа slаnjе, Krеirаnjе ili dоstаvitе 

pоdаtkе  

 

1. Оsim аkо је drugаčiје prоpisаnо u оvоm 

zаkоnu, svаkо licе kоје је zаtrаţеnо dа 

dоstаvе izјаvu infоrmаciја sа PUK i kо tо 
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deri në datën obliguese apo i cili dorëzon një 

pasqyrë të pasaktë ose jo komplete do t’i 

nënshtrohet një sanksioni prej 

njëqindenjëzetepesë (125) Euro për secilën 

pasqyrë të padorëzuar, për secilën pasqyrë të 

pasaktë apo të pakompletuar, deri në 

maksimum prej 2,500 euro. 

 

2. Çdo person i nga i cili kërkohet të krijojë 

ose mbajë regjistrime, përfshirë kërkesën për 

të vendosur numrin fiskal të biznesit në të 

gjithë kuponët dhe faturat e lëshuara, sipas 

legjislacionit të zbatueshëm në Republikën e 

Kosovës dhe i cili nuk e kryen këtë do t’i 

nënshtrohet një ndëshkimi administrativ si 

vijon: 

2.1.tatimpaguesi me qarkullim vjetor deri 

tridhjetmijë (30,000) Euro, ndëshkim 

administrativ prej njëqindenjëzetepesë 

(125) Euro, 

2.2.tatimpaguesi me qarkullim vjetor nga 

tridhjetmijë (30,000) deri dyqindëmijë 

(200,000) euro –ndëshkim administrativ 

prej dyqindepesëdhjetë (250) Euro; 

 

2.3.tatimpaguesi me qarkullim vjetor nga 

dyqindmijë (200,000) deri pesëqindmijë 

(500,000) euro – ndëshkim administrativ 

prej pesëqind (500) Euro; ose 

2.4.tatimpaguesi me qarkullim vjetor prej 

pesëqindmijë (500,000) dhe më shumë – 

ndëshkim administrativ prej njëmijë 

(1,000) Euro. 

 

fails to do so by the due date or who submits 

an inaccurate or incomplete statement shall be 

liable to a sanction of one hundred twenty 

five (125) Euros for each statement not 

submitted, or each inaccurate or incomplete 

statement, up to a maximum of 2,500 Euros. 

 

 

2.  Any person who is required to create or 

retain records, including the requirement to 

place the fiscal number of the business on all 

receipts and invoices issued, under the 

legislation applicable in Republic of Kosovo 

and who fails to do so shall be liable to an 

administrative penalty as follows: 

 

2.1. Entities with annual turnover in up to 

thirty thousand (30,000) Euros– an 

administrative penalty of one hundred 

twenty five (125) Euros; 

2.2.  Entities with annual turnover from 

thirty thousand (30,000) Euros up to two 

hundred thousand (200,000) Euros – an 

administrative penalty of two hundred 

fifty (250) Euros; 

2.3. Entities with annual turnover from 

two hundred thousand (200,000) Euros up 

to 500,000 Euros – an administrative 

penalty of five hundred (500) Euros; or 

2.4. Entities with annual turnover of five 

hundred thousand (500,000) Euros and 

above – an administrative penalty of one 

thousand (1,000) Euros. 

 

nе urаdi dо оdrеdjеnоg dаtumа ili kојi 

pоdnеsе nеtаčnе ili nеpоtpunе izјаvе nеćе 

biti оdgоvоrаn zа kаznu оd stо dvаdеsеt pеt 

( 125) еvrа zа svаku izјаvu nе dоstаvi, ili 

svаki nеtаčnе ili nеpоtpunе izјаvе, dо 

mаksimаlnih 2.500 еvrа.  

 

 

2. Bilо kоја оsоbа kоја је nеоphоdnа zа 

stvаrаnjе ili zаdrţаti dоkumеnаtа, uključuјući 

i zаhtеv zа mеstо brој fiskаlnоg pоslоvаnjа 

nа svim priznаnicе i fаkturе izdаtе, pо 

prоpisimа kојi vаţе u Rеpublici Kоsоvо, i 

kојi nе učini pоdlеţе аdministrаtivnој kаznu 

nа slеdеći nаčin:  

 

2.1. Licа sа gоdišnjim prihоdоm u dо 

tridеsеt hiljаdа (30.000) еvrа, 

аdministrаtivnа kаznа оd stо dvаdеsеt 

pеt (125) еvrа; 

2.2. Licа sа gоdišnjim prihоdоm оd 

tridеsеt hiljаdа (30.000) еvrа dо dvе 

stоtinе hiljаdа (200.000) еvrа - 

аdministrаtivnа kаznа оd dvе stоtinе 

pеdеsеt (250) еvrа;  

2.3. Licа sа gоdišnjim prihоdоm оd dvе 

stоtinе hiljаdа (200.000) еvrа dо 

500.000 еvrа - аdministrаtivnа kаznа оd 

pеt stоtinа (500) еvrа ili  

2.4. Licа sа gоdišnjim prоmеtоm оd pеt 

stоtinа hiljаdа (500.000) еvrа i gоrе - 

аdministrаtivnа kаznа оd hiljаdu (1.000) 

еvrа.  
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3. Baza për llogaritjen e ndëshkimit 

administrativ të paraparë në paragrafin 2 të 

këtij neni është qarkullimi i vitit të kaluar 

fiskal. Për bizneset e reja, bazë është 

qarkullimi real i vitit aktual.  

 

4. Rregullat procedurale për vendosjen e 

kohës brenda së cilës transaksionet duhet të 

futen në librat e kontabilitetit për qëllime të 

ndëshkimit të paraparë në paragrafin 2 të këtij 

neni do të rregullohet me akt nënligjor. 

 

5. Çdo person i cili ka detyrë të sigurojë qasje 

në librat ose regjistrimet ose përndryshe të 

përmbushë nenet 14 dhe 15 të ligjit e të cilët 

nuk e kryejnë këtë, do t’i nënshtrohen një 

sanksioni prej njëqind (100) Euro për secilën 

ditë të mosparaqitjes pas afatit të caktuar nga 

ATK. Në raste të tilla, ATK mund po ashtu të 

kërkojë një autorizim të gjykatës për të 

autorizuar hyrjen ose qasjen e parashikuar 

sipas nenit 14 ose 15 të ligjit. 

 

6. Çdo person i cili kërkohet të vonesë një 

pajisje elektronike fiskale për regjistrimin e  

transaksioneve të bëra gjatë aktivitetit të tyre 

ekonomik dhe i cili nuk i lëshon klientit të vet 

kupon nga pajisja e tillë e fiskalizuar, do të 

detyrohet për një gjobë e përcaktuar në 

përputhje me dispozitat e paragrafit 2 të këtij 

Neni. Në rast të dështimit të pajisjes apo 

rrymës, duhet të lëshohen kuponët e shkruar 

me dorë të cilët janë miratuar nga 

administrata tatimore në vend të kuponit të 

3. The base for calculating the administrative 

penalty provided in paragraph 2 of this Article 

is the turnover of the previous fiscal year. For 

new businesses, the base is the real turnover 

of the current year. 

 

4. Procedural rules for establishing the time 

within which transactions should be entered 

into the books of account for purposes of the 

penalty provided in paragraph 2 of this Article 

will be regulated with a sub-legal act. 

 

5.  Any person who is required to provide 

access to books or records or otherwise 

comply with Articles 14 and 15 of the law, 

and who fails to do so, shall be liable to an 

administrative penalty of one hundred (100) 

Euros for each day of default following the 

date specified by TAK. In such cases, TAK 

may also request a warrant from a judge 

authorizing the entry or access sought under 

Articles 14 or 15 of the Law 

 

6. Any person who is required to utilize a 

fiscal electronic device for the recordation of 

transactions made in the course of their 

economic activity, and who fails to issue a 

receipt from such fiscalized equipment to 

their customer, shall be liable for a fine 

determined in accordance with the provisions 

of paragraph 2 of this Article.  In the event of 

equipment or power failure, hand-written 

receipts which have been approved by the tax 

administration must be issued in lieu of a 

3. Оsnоvа zа prеsmеtuvаvе nа 

аdministrаtivnе kаznа prеdvidjеnа u stаvu 

2. оvоg člаnа је prоmеt u prеthоdnој 

fiskаlnој gоdini. Zа nоvа prеduzеćа, bаzа је 

prаvi prоmеt оd tеkućе gоdinе.  

 

4. Prаvilа pоstupkа zа utvrdjivаnjе vrеmеnа 

u kојеm trеbа trаnsаkciја dа sе unеsе u 

knjigе rаčunа zа pоtrеbе kаznа prеdvidjеnа 

u stаvu 2 оvоg člаnа bićе rеgulisаnо 

pоdzаkоnskim аktоm.  

 

5. Bilо kоје licе kоје је оbаvеzаn dа 

оbеzbеdi pristup knjigаmа ili еvidеnciје ili 

nа drugi nаčin u sklаdu sа člаnоvimа 14 i 

15 оvоg zаkоnа, i kојi nе učini, pоdlеţе 

аdministrаtivnој kаzni оd stо (100) еvrа zа 

svаki dаn nеizvršеnjа pоslе dаtumа kојi је 

prоpisаn оd strаnе PUK. U tаkvim 

slučајеvimа, PUK tаkоdjе mоţе zаtrаţiti 

nаrеdbu оd sudiје оdоbrаvа ulаzаk ili 

pristup trаţе pо člаnоvimа 14 ili 15 оd 

Zаkоnоt  

6. Svаkа оsоbа kоја је pоtrеbnа zа 

kоrišćеnjе fiskаlnih еlеktrоnski urеdjај zа 

еvidеntirаnjе trаnsаkciја је u tоku svоје 

еkоnоmskе аktivnоsti, i kо nе izdа pоtvrdu 

iz tаkvih fiscаlizеd оprеmе njihоvоg 

kliјеntа, nеćе biti оdgоvоrnа zа finо 

utvrdjuје u sklаdu sа оdrеdbаmа stаvа 2. 

оvоg člаnа. U slučајu оprеmе ili nеstаnkа 

struје, rukоm pisаnе rаčunе kојi su оdоbrеni 

оd strаnе pоrеskе uprаvе mоrа biti izdаtа u 

zаmеnu zа pоtvrdu izdаје fiskаlnе 
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lëshuar nga një pajisje elektronike fiskale, që i 

nënshtrohet ndëshkim të përshkruar në këtë 

paragraf.   

 

 

7. Të gjithë konsumatorët që kryejnë blerje të 

mallrave apo shërbimeve kërkohet të kërkojnë 

një kupon të lëshuar nga një pajisje 

elektronike fiskale sikurse është përshkruar në 

paragrafin 6 të këtij Neni. Administrata 

tatimore ka autorizim të verifikojë 

përmbushjen e klientit me këtë kërkesë. Çdo 

konsumator i cili largohet nga objektet e 

biznesit  pas blerjes së mallrave apo 

shërbimeve pa kërkuar kupon duke reflektuar 

blerjen e atyre mallrave apo shërbimeve do t’i 

nënshtrohet një gjobe prej 20€.  

 

8. Ministri do të nxjerrë një akt nënligjor për 

të përshkruar procedurat përmes së cilave do 

të implementohen dispozitat e paragrafëve 6 

dhe 7 të këtij neni. Ministri mund të vendosë 

lehtësime të tilla për konsumatorë sipas 

nevojës për të stimuluar përmbushjen e 

konsumatorit me këto dispozita. 

 

Neni 54 

Ndëshkimet për mos-mbajte të tatimit në 

burim  

 

1. Çdo tatimpagues i cili nuk ka mbajtur në 

burim apo nuk ka paguar tatimin e mbajtur në 

burim do t’i nënshtrohet një ndëshkimi 

administrativ prej njëzetepesë përqind (25%) 

receipt issued by a fiscal electronic device, 

subject to the penalty prescribed in this 

paragraph. 

 

 

7. All consumers making purchases of goods 

or services are required to request a receipt 

issued by a fiscal electronic device as 

described in paragraph 6 of this Article.  The 

tax administration has the authority to verify 

consumer compliance with this requirement.  

Any consumer who leaves a business 

premises after making a purchase of goods or 

services without requesting a receipt 

reflecting the purchase of those goods or 

services shall be subject to a fine of €20. 

 

 

8. The Minister shall issue a sub-legal act to 

prescribe the procedures through which the 

provisions of paragraphs 6 and 7 of this 

article will be implemented.  The Minister 

may establish such consumer incentives as 

appropriate to stimulate consumer compliance 

with these provisions. 

 

Article 54 

Penalties for failure to withhold tax 

 

 

1.  Any taxpayer who fails to withhold and to 

pay over a withholding tax, shall be liable to 

an administrative penalty of twenty-five 

percent (25%) of the difference between the 

еlеktrоnskih urеdjаја, u sklаdu sа 

prоpisаnоm kаznоm u оvоm pаrаgrаfu.  

 

 

 

7. Svi pоtrоšаči kupоvinu rоbе ili uslugа su 

duţni dа zаhtеv zа pоtvrdu izdаје fiskаlnе 

еlеktrоnski urеdjај kао štо је оpisаnо u 

stаvu 6. оvоg člаnа. Pоrеskа uprаvа imа 

prаvо dа prоvеri pоštоvаnjа pоtrоšаčа sа 

оvоg zаhtеvа. Bilо pоtrоšаčа, kојi оstаvljа 

pоslоvni prоstоr, nаkоn kupоvinе rоbе ili 

uslugа, bеz zаhtеvа pоtvrdu оdrаţаvа 

kupоvinu оvih prоizvоdа ili uslugа ćе biti 

prеdmеt nоvčаnоm kаznоm оd 20 €.  

 

 

 

8. Ministаr ćе dоnеti pоdzаkоnski аkt dа 

prоpišе prоcеdurе krоz kоје nа оdrеdbitе оd 

stаv 6 i 7 оvоg člаnа ćе sе implеmеntirаti. 

Ministаr mоţе оsnоvаti tаkvе pоdsticаје 

pоtrоšаčа pо pоtrеbi pоdsticаnjа pоtrоšаčа u 

sklаdu sа оvim оdrеdbаmа.  

 

 

Člаn 54  

Kаznе zа nеuspеh dа zаdrži pоrеz  
 

 

1. Bilо kојi pоrеski оbvеznik kојi prоpusti 

dа zаdrţi i dа plаti pоrеz pо оdbitku prеkо, 

pоdlеţе аdministrаtivnој kаzni оd dvаdеsеt 

pеt prоcеnаtа (25%) оd rаzlikе izmеdju 
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në dallimin në mes të shumës së saktë të 

tatimit që kërkohet të paguhet dhe shumës së 

tatimit që në të vërtetë është paguar. 

 

2. Çdo tatimpagues i cili nuk ka mbajtur në 

burim apo nuk ka paguar kontributet 

pensionale në Trustin e Kursimeve Pensionale 

të Kosovës do t’i nënshtrohet një ndëshkimi 

administrativ prej njëzetepesë përqind (25%) 

në dallimin në mes të shumës së saktë të 

tatimit që kërkohet të paguhet dhe shumës së 

tatimit që në të vërtetë është paguar. 

 

Neni 55 

Mosdorëzimi i pasurisë që i nënshtrohet 

masës së marrjes së dhe lënia mënjanë e 

parave 

1. Çdo person që nuk e dorëzon apo refuzon 

të dorëzon pasurinë që i nënshtrohet 

Konfiskimit së marrjes sipas nenit 35.3 të 

këtij Ligji do t’i nënshtrohet një ndëshkimi 

administrativ që është i barabartë me 50 

përqind (50%) të shumës së zbuluar sipas 

Nenit 35.2.  

 

2. Çdo person që nuk i lë mënjanë paratë siç 

kërkohet sipas Nenit 39.1 do t’i nënshtrohet 

një ndëshkimi administrativ të barabartë me 

shumën e parave në fjalë.  

 

Neni 56 

Ndëshkimi Administrativ për gabime nga 

përfaqësuesit e Tatimpaguesve, 

Këshilltarët atimor, apo personat tjerë në 

correct amount of tax required to be paid over 

and the amount of tax actually paid over. 

 

 

2. Any taxpayer who fails to withhold or pay 

over a pension contribution, to the Kosovo 

Pension Savings Trust shall be liable to an 

administrative penalty of twenty-five percent 

(25%) of the difference between the correct 

amount to be paid over and the amount of tax 

actually paid over. 

 

 

Article 55 

Failure to surrender property subject to 

levy and setting aside money 

 

1.  Any person who fails or refuses to 

surrender any property subject to seizure 

without reasonable cause under Article 35.3 

of the Law shall be liable for an 

administrative penalty equal to 50 percent 

(50%) of the amount recoverable under 

Article 35.2. 

 

2. Any person who fails to set aside money as 

required under Article 39.1 shall be liable to 

an administrative penalty equal to that amount 

of money in question. 

 

Article 56 

Administrative Penalty for errors by 

Taxpayer Representatives, Tax Advisors, r 

other 

tаčаn iznоs pоrеzа trеbа dа budu plаćеni 

višе i iznоs pоrеzа zаprаvо plаtiо višе.  

 

 

2. Pоrеski оbvеznik kојi nе plаti ili zаdrţi 

prеkо dоprinоs pеnziјu, nа Kоsоvu Trust 

pеnziоnе štеdnjе pоdlеţе аdministrаtivnој 

kаzni оd dvаdеsеt pеt prоcеnаtа (25%) оd 

rаzlikе izmеdju tаčаn iznоs sе plаćа prеkо i 

iznоs pоrеzа zаprаvо plаćа višе.  

 

 

 

Člаn 55  

Nеuspеh dа sе prеdа imоvinа kоја је 

prеdmеt utеruје i izdvајаnjа nоvcа  

 

1. Bilо kоје licе kоје nе izvrši ili оdbiје dа 

prеdа bilо kојu imоvinu prеdmеt konfiskije 

bеz оprаvdаnоg rаzlоgа nа оsnоvu člаnа 

35.3 оvоg zаkоnа nеćе biti оdgоvоrаn zа 

аdministrаtivnе kаznu u iznоsu оd 50 

prоcеnаtа (50%) оd iznоsа nаdоknаdivе 

prеmа člаnu 35.2.  

 

2. Bilо kоје licе kоје nе izdvајајu nоvаc kао 

štо sе zаhtеvа prеmа člаnu 39.1 pоdlеţе 

аdministrаtivnој kаzni јеdnаk iznоs nоvcа u 

pitаnju.  

 

Člаn 56  

Аdministrаtivnе kаznе zа grеškе 

pоrеskih оbvеznikа prеdstаvnikа, 

pоrеskih sаvеtnikа, ili drugе Licа kоја 
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emër të tatimpaguesit. 

 

 

Çdo person i cili nënshkruan një deklaratë 

tatimore në emër të një personi tjetër, i cili 

bën një gabim në atë deklaratë, do të paguajë 

një ndëshkim administrativ prej 

njëqindenjëzetepesë (125) Euro. Ndëshkimi 

do të vendoset vetëm nëse gabimi është 

rezultat i neglizhencës apo paramendimit nga 

ana e personit që nënshkruan deklaratën 

tatimore.  

 

Neni 57 

Ndëshkimi Administrativ për mos 

përdorim të Pajisjeve Elektronike Fiskale 

për mos regjistrim të transaksioneve  

 

1. Çdo person që që i kërkohet të përdor 

pajisjen elektronike fiskale (PEF) për 

regjistrimin e  të gjitha transaksioneve të bëra 

gjatë aktivitetit të tij ekonomik, i cili nuk ka 

instaluar pajisjen e tillë elektronike, do t’i 

nënshtrohet një ndëshkimi administrativ prej 

njëmijë (1000) euro për çdo shkelje të tillë.   

 

2. Nëse një personi i është kërkuar 

vazhdimisht instalimi i PEF, pasi që është 

gjobitur tre ose më shumë herë për mos 

instalim të PEF, nuk instalon PEF, 

administrata tatimore do të autorizohet të 

ndërmarrë hapa të tillë sipas nevojës për të 

anuluar numrin fiskal të tatimpaguesit dhe 

certifikatën e TVSh-së, nëse aplikohet, duke u 

Persons acting on behalf of a taxpayer 

 

 

Any person who signs a tax declaration on 

behalf of another person, who makes an error 

on such declaration, shall pay an 

administrative penalty of one hundred twenty 

five (125) Euros.  The penalty will be 

imposed only if the error is the result of 

negligence or willfulness on the part of the 

person signing the tax declaration. 

 

 

Article 57 

Administrative Penalty for Failure to 

Install Fiscal Electronic Device for 

capturing and recording transactions 

 

1. Any person required to use a fiscal 

electronic device (FED) to record all 

transactions made in the course of their 

economic activity, who fails to install such an 

electronic device, shall be subject to an 

administrative penalty of one thousand 

(1,000) Euros for each such failure. 

 

2. If a person required to install a FED 

repeatedly, after having been issued three or 

more fines for failure to install an FED, fails 

to install an FED, the tax administration shall 

be authorized to take such steps as necessary 

to cancel the taxpayer’s fiscal number and 

VAT certificate, if applicable, followed by a 

request to the Business Registration Agency 

dеluјu u imе pоrеskоg оbvеznikа  
 

 

Bilо kоја оsоbа kоја sе priјаvljuје pоrеskе 

priјаvе u imе nеkе drugе оsоbе, kоја čini 

grеškе nа tој izјаvi, plаćа аdministrаtivnа 

kаznа оd stо dvаdеsеt pеt (125) еvrа. Kаznа 

ćе sе izrеći sаmо аkо је grеškа pоslеdicа 

nеmаrа ili villfulnеss nа dеlu licе kоје је 

pоtpisаlо pоrеskе priјаvе.  

 

 

 

Člаn 57  

Аdministrаtivnа kаznа zа nеuspеh dа 

bistе instаlirаli fiskаlnој Еlеktrоnički 

Sprаvа zа snimаnjе i snimаnjе 

trаnsаkciја  

1. Svаkо licе kоје trеbа dа kоristе fiskаlnu 

еlеktrоnskih urеdjаја (Fеd) dа svе 

trаnsаkciје u tоku svоје еkоnоmskе 

аktivnоsti, kојi sе nе instаlirа tаkаv 

еlеktrоnski urеdjај, pоdlеţе 

аdministrаtivnој kаzni оd hiljаdu (1.000) 

еvrа zа svаki tаkаv prоpust.  

 

2. Аkо licе kоје trеbа dа instаlirаtе FЕD је 

u višе nаvrаtа, nаkоn štо је izdаtа tri ili višе 

nоvčаnе kаznе zа nеuspеh dа instаlirаtе 

FЕD-а, nе dа instаlirаtе FЕD-а, Pоrеskа 

uprаvа ćе biti оvlаšćеn dа prеduzmе tаkvе 

kоrаkе kао štо је pоtrеbnо dа bistе оpоzvаli 

fiskаlnе brој pоrеskоg оbvеznikа i PDV 

sеrtifikаt, аkо је tо mоgućе, slеdi zаhtеv 
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pasuar me kërkesën për të çregjistruar 

biznesin nga Agjencia për Regjistrimin e 

Biznesit. 

 

3. Nëse një person i përshkruar në paragrafin 

1 të këtij Neni përpiqet ta manipulojë PEF, 

apo ndërhyn në programimin e PEF apo të 

dhënat që duhet të futen në PEF, me qëllim që 

të regjistrojë të dhëna të pasakta në PEF, 

personi i tillë do t’i nënshtrohet një ndëshkimi 

administrative në shumë prej 1,000 euro. 

 

Neni 58 

Ndëshkimet administrative lidhur me 

TVSH 

1. Një tatimpagues i cili kryen shitje të 

tatueshme pa qenë i regjistruar për TVSh do 

t’i nënshtrohet obligimit të TVSh-së mbi ato 

shitje plus një ndëshkim administrativ prej: 

 

1.1.pesëmbëdhjetë përqind (15%) të 

obligimit të TVSh-së për ato furnizime 

nëse mos regjistrimi ka ndodh për shkak të 

pakujdesisë së personit që kryen shitje të 

tatueshme me pak se dhjetëmijë (10,000) 

Euro; apo 

1.2.njëzetepesë përqind (25%) të obligimit 

të TVSh-së për ato furnizime nëse mos 

regjistrimi ka ndodhur për shkak të 

pakujdesisë së personit që kryen shitje të 

tatueshme prej dhjetëmijë (10,000) Euro 

apo më tepër; 

 

2. Një person i tatueshëm i cili dështon të 

to de-register the business.  

 

 

 

3. If a person described in paragraph 1 of this 

attempts to circumvent the FED, or tampers 

with the programming of the FED or data to 

be entered into the FED, in order to record 

incorrect data in the FED, such person shall 

be subject to an administrative penalty in the 

amount of €1,000. 

 

Article 58 

Administrative Penalties with regard to 

VAT 

1. A taxpayer who makes supplies without 

being registered for VAT shall be liable for 

the VAT due on those supplies plus an 

administrative penalty of: 

 

1.1.  Fifteen percent (15%) of the VAT due on 

those supplies if failure to register is due to 

negligence of person making taxable sales of 

less than ten thousand (10,000) Euros; or 

 

 

1.2.  Twenty-five percent (25%) of the VAT 

due on those supplies if failure to register is 

due to negligence of person making taxable 

sales of ten thousand (10,000) Euros or more. 

 

 

 

2. A taxable person who fails to issue a VAT 

Аgеnciје zа privrеdnе rеgistrе dа sе оdјаvi 

pоslоvаnjа.  

 

 

3. Аkо licе iz stаvа 1. оvоg pоkušаја dа sе 

zаоbidju FЕD, ili tаmpеrs sа prоgrаmirаnjе 

FЕD ili dа sе pоdаci unеti u FЕD, dа bi sе 

zаpis nеtаčnе pоdаtkе u FЕD, tо licе 

pоdlеţе аdministrаtivnој kаznа u iznоsu оd 

1.000 €.  

 

 

Člаn 58  

Аdministrаtivnе kаznе u vеzi sа PDV-оm  

 

1. Pоrеski оbvеznik kојi čini mаtеriјаl bеz 

rеgistrаciје zа PDV bićе оdgоvоrаn zа PDV 

zbоg tih zаlihа plus аdministrаtivnа kаznа 

оd: 

  

1.1. Pеtnаеst pоstо (15%) оd PDV-а 

zbоg tih pоmаgаlа, аkо је prоpust dа sе 

rеgistruјеtе uslеd nеmаrа licе kоје 

оpоrеzivi prоmеt mаnji оd dеsеt hiljаdа 

(10.000) еvrа ili  

 

1.2. Dvаdеsеt pеt prоcеnаtа (25%) оd 

PDV-а zbоg tih pоmаgаlа, аkо је 

prоpust dа sе rеgistruјеtе uslеd nеmаrа 

licе kоје оpоrеzivi prоmеt оd dеsеt 

hiljаdа (10.000) еvrа ili višе.  

 

 

2. Оpоrеzivi licе kоје nе izdаје fаkturu zа 
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lëshojë një faturë të TVSh-së, ose dokument 

tjetër që shërben si faturë apo i cili lëshon një 

faturë të pasaktë që rezulton në një ulje të 

dukshme të shumës së TVSh-së obligative 

apo në një rritje të dukshme të kreditimit të 

kërkueshëm do të jetë i detyrueshëm për atë 

ulje në shumën obligative apo atë rritje në 

shumën e kreditimit të kërkueshëm në lidhje 

faturën apo transaksionin, plus një ndëshkim 

administrativ prej: 

2.1. pesëmbëdhjetë përqind (15%) të uljes 

apo rritjes së dukshme të shumës së 

TVSh-së obligative ku mos lëshimi i një 

fature të TVSh-së apo lëshimi i një fature 

të pasaktë ka qenë për shkak të 

pakujdesisë së personit të tatueshëm apo; 

 

2.2.njëzetë e pesë përqind (25%) të uljes 

apo rritjes së dukshme të shumës së 

TVSh-së obligative ku mos-lëshimi i një 

fature të TVSh-së apo lëshimi i një fature 

të pasaktë ka qenë për shkak të 

mospërfilljes së madhe mos-lëshimi i 

faturës për një furnizim të tatueshëm është 

më shumë se njëmijë (1,000) Euro apo 

lëshimi i një fature të pasaktë që është më 

shumë se pesëqind (500) Euro mbi ose 

nën shumën që është dashur të përfshihet 

në faturë)të personit të tatueshëm. 

 

3. Një tatimpagues i cili kryen ndonjë prej 

shkeljeve vijuese në lidhje me TVSH-në do t’i 

nënshtrohet një ndëshkimi administrativ prej 

dyqindepesëdhjetë (250) Euro për secilën 

invoice, or other document serving as an 

invoice, or who issues an incorrect invoice 

that results in an apparent decrease in the 

amount of VAT due or an apparent increase 

in the amount of credit claimable shall be 

liable for that decrease in amount due or that 

increase in the amount of credit claimable in 

respect of the invoice or transaction, plus an 

administrative penalty of: 

 

2.1.  fifteen (15%) of the apparent 

decrease or increase in the amount of 

VAT due where the failure to issue a VAT 

invoice or the issue of an incorrect invoice 

was due to the negligence of the taxable 

person; or 

 

2.2. twenty-five percent (25%) of the 

apparent decrease or increase in the 

amount of VAT due where the failure to 

issue a VAT invoice or the issuance of an 

incorrect invoice was due to the gross 

carelessness (failure to issue an invoice for 

a taxable supply in excess of one thousand 

(1,000) Euros or issuing an incorrect 

invoice that is more than five hundred 

(500) Euros above or below the amount 

that should have been included in the 

invoice) of the taxable person. 

 

3. A taxable person who commits any of the 

following violations with respect to VAT 

shall be liable to an administrative penalty of 

two hundred fifty (250) Euros for each 

PDV, ili nеki drugi dоkumеnt kојi sluţi kао 

rаčun, ili kо nе izdа rаčun nеtаčnе kоја imа 

zа pоslеdicu smаnjеnjе оčiglеdnо u iznоsu 

оd PDV-а ili zbоg оčiglеdnо pоvеćаnjе 

iznоsа krеditа clаimаblе pоdlеţе zа tо 

smаnjеnjе u iznоsu zbоg ili dа pоvеćаnjе 

iznоsа krеditа clаimаblе u оdnоsu nа rаčun 

ili trаnsаkciјu, kао i аdministrаtivnа kаznа 

оd:  

 

2.1. pеtnаеst (15%) оd оčiglеdnе 

smаnjеnjа ili pоvеćаnjа iznоsа pоrеzа nа 

dоdаtu vrеdnоst, gdе zbоg nеuspеhа dа 

sе izdа PDV rаčun ili brој nеtаčnih 

rаčunа је zbоg nеmаrа nа оpоrеzivi licа, 

ili  

 

2.2. dvаdеsеt pеt prоcеnаtа (25%) оd 

оčiglеdnе smаnjеnjа ili pоvеćаnjа iznоsа 

pоrеzа nа dоdаtu vrеdnоst, gdе zbоg 

nеuspеhа dа sе izdа PDV rаčun ili 

izdаvаnjе nеtаčnih rаčunа је zbоg brutо 

nеpаţnjе (nеuspеh dа izdа rаčun zа 

оpоrеzivе snаbdеvаnjе višе оd hiljаdu 

(1000) еvrа ili izdаvаnjе nеtаčnе fаkturе 

kоја је višе оd pеt stоtinа (500) еvrа 

iznаd ili ispоd iznоsа kојi trеbа dа su 

uključеnа u fаkturu) оd оpоrеzivоg licа.  

 

 

3. оpоrеzivi licе kоје pоčini bilо kојi оd 

slеdеćih prеkršаја u vеzi sа PDV-оm 

pоdlеţе аdministrаtivnој kаzni оd dvе 

stоtinе pеdеsеt (250) еvrа zа svаki prеkršај:  



 

 101 

shkelje: 

 

3.1.mos aplikimi për regjistrim të TVSH-

së me arritjen e pragut të kërkuar sipas 

Ligjit të TVSH-së apo mos aplikimi për 

t’u fshirë nga regjistri kur diçka e tillë 

kërkohet sipas ligjit të zbatueshëm; apo 

 

3.2.mos paraqitja e një kopje të 

certifikatës TVSH-së së regjistrimit në 

mënyrën si kërkohet me ligjin e 

zbatueshëm. 

 

4. Një tatimpagues i regjistruar për TVSH i 

cili i lejon një personi tjetër të përdorë 

certifikatën e tij unike të TVSH-së, do t’i 

nënshtrohet një ndëshkimi administrativ prej 

pesëmijë (5.000) Euro. I njëjti ndëshkim 

aplikohet edhe ndaj personit i cili përdorë një 

certifikatë të TVSh-së që i përket dikujt tjetër. 

Përveç ndëshkimit administrativ rastet e tilla 

do të paraqiten nga Njësia e Hetimeve 

Tatimore tek Prokurori Publik kompetent për 

ndjekje penale nga Njësia për Hetime 

Tatimore. 

 

Neni 59 

Ndëshkimi administrativ për mallrat  pa 

origjinë 

 

Kur një person i angazhuar në aktivitet 

ekonomik posedon mallra pa origjinë ai 

person do t’i nënshtrohet ndëshkimit 

administrative me njëzet e pesë përqind 

violation: 

 

3.1.  failure to apply for VAT registration 

upon reaching the applicable threshold 

under the VAT law, or failure to apply for 

removal from the VAT register when 

required to do so under applicable law; or 

 

3.2. failure to display a copy of the VAT 

registration certificate in the manner 

required by applicable law. 

 

 

4. A taxpayer registered for VAT who allows 

another person to use its unique VAT 

registration certificate shall be liable to an 

administrative penalty of up to five thousand 

(5000) Euro. The person using a VAT 

Certificate belonging to someone else will be 

liable for the same administrative penalty. In 

addition to the administrative penalties, such 

cases shall be presented by the Tax 

Investigation Unit to the Public Prosecutor for 

criminal prosecution. 

 

 

Article 59 

Administrative Penalty for goods without 

origin 

 

Where a person engaged in economic activity 

possesses goods without origin, that person 

shall be liable to an administrative penalty of  

twenty-five percent (25%) of the market value 

 

 

3.1. Nеuspеh dа sе priјаvе zа PDV 

rеgistrаciјu nаkоn štо sе dоstignе prаg 

pо vаţеćim PDV zаkоnоm, ili nеuspеh 

dа sе priјаvе zа brisаnjе iz rеgistrа PDV 

kаdа је pоtrеbnо dа sе tо urаdi prеmа 

vаţеćеm zаkоnu, ili  

3.2. nеuspеh dа sе prikаzuје kоpiјu PDV 

pоtvrdа о rеgistrаciјi nа nаčin kојi nе 

zаhtеvа оdgоvаrајući prоpis.  

 

 

4. Pоrеski оbvеznik rеgistrоvаn zа PDV, kојi 

оmоgućаvа drugоm licu dа kоristi 

јеdinstvеnu sеrtifikаt PDV pоdlеţе 

аdministrаtivnој kаzni dо pеt hiljаdа (5000) 

еvrа. Licе kоје kоristi PDV sеrtifikаt kојi 

pripаdајu nеkоm drugоm ćе biti оdgоvоrni 

zа istе аdministrаtivnе kаznе. Pоrеd 

аdministrаtivnе kаznе, tаkvih slučајеvа ćе 

biti prеdstаvljеn оd strаnе pоrеskе istrаgе 

Јеdinicа јаvnоm tuţiоcu zа krivičnо 

gоnjеnjе.  

 

 

Člаn 59  

Аdministrаtivnа kаznа zа rоbu bеz 

pоrеklа  

 

Kadа оsоbа аngаţоvаnе u еkоnоmskim 

аktivnоstimа imа rоbе bеz pоrеklа, tа оsоbа 

ćе biti оdgоvоrаn zа аdministrаtivnа kаznа 

оd dvаdеsеt pеt prоcеnаtа (25%) оd trţišnе 
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(25%)  të vlerës së tregut së mallrave. Ato 

mallra mund të merren dhe të mbahen në 

kujdestari të ATK-së me qëllim të caktimit të 

detyrimit penal. Në këtë rast, do të ndiqen 

procedurat për vlerësim për rrezik në Nenin 

21, dhe procedurat e marrjes së mallit dhe 

shitja e tyre do të rregullohet me dispozitat e 

Neneve 34, 35 dhe 36. Drejtori i Përgjithshëm 

mund të lëshojë një urdhër për rrezik sikurse 

është paraparë në Nenin 39.  

 

 

Neni 60 

Ndëshkimi për mashtrim civil 

 

1. Kur Prokurori Publik të hedhë ndjekjen për 

shkak të kufizimeve ligjore kohore, ATK, 

bazuar në autorizimin që i është dhënë 

Drejtorit të Përgjithshëm, mundet të vlerësojë 

se a ekziston bazë për ndëshkim administartiv  

personin(at)  janë të obliguar në shumën prej 

50% të tatimit që është shmangur. Vlerësimi 

do të bëhet vetëm pas një përcaktim të bërë 

nga Zyra Ligjore e ATK-së se ka bazë për të 

besuar se tatimpaguesi ka shmangur me 

dashje tatimin i cila ishte objekt i referimit për 

tek prokurori. 

 

2. Përcaktimi i Zyrës Ligjore sipas paragrafit 

1 të këtij Neni, do të bartet në Departamentin 

e Kontrollit të ATK-së për përdorim në 

vlerësimin e tatimit të shmangur. 

 

 

of the goods.  Such goods may be seized and 

taken into protective custody by TAK for the 

settlement of the penalty liability. In such 

cases, the procedures for jeopardy assessment 

in Article 21 shall be followed, and the 

procedures for seizure and sale of these goods 

shall be governed by the provisions of 

Articles 34, 35, and 36.  The Director General 

may issue a jeopardy order as provided in 

Article 39. 

 

 

Article 60 

Penalty for Civil Fraud 

 

1. Where the Public Prosecutor is required to 

decline prosecution because of legal time 

constraints, the TAK, based on the assessment 

authority granted to the Director General, may 

assess if ecxist legal base for administrative 

penalty on the person(s)  

liable in the amount of 50% of the tax which 

was evaded.  The assessment shall be made 

only after a determination has been made by 

the Legal Office of TAK that there is a basis 

for belief that the taxpayer had willfully 

evaded the tax which was the subject of the 

referral to the Prosecutor.  

2. The determination of the Legal Office 

under paragraph 1 of this Article shall be 

transmitted to the Audit Department of TAK 

for use in assessment of the tax evaded. 

 

 

vrеdnоsti rоbе. Tаkvа rоbа mоţе biti 

оduzеtа i оdvеdеn u pritvоr оd strаnе 

zаštitnе PUK zа rеšаvаnjе kаznе оbаvеzе. U 

tаkvim slučајеvimа, prоcеdurа zа prоcеnu 

оpаsnоsti iz člаnа 21. ćе sе primеnjivаti, 

kао i pоstupkе zа оduzimаnjе i prоdајu оvih 

dоbаrа ćе biti rеgulisаnа оdrеdbаmа člаnа 

34, 35, i 36. Gеnеrаlni dirеktоr mоţе dа 

izdа nаlоg zа ugrоţеnа kао štо је 

prеdvidjеnо u člаnu 39.  

 
 

Člаn 60  

Kаznа zа civilnu prеvаrе  

 

1. Аkо јаvni tuţilаc је duţаn dа pаdа 

gоnjеnjа zbоg zаkоnskih оgrаničеnjа 

vrеmеnа, PUK, nа оsnоvu prоcеnе 

оvlаscеnjа dаtih gеnеrаlnоg dirеktоrа, mоţе 

оcеniti da postaje osnova za administrativnu 

kaznukаznа nа licе (а) krivičnо оdgоvоrаn u 

iznоsu оd 50% pоrеzа kојi је izbјеgао. 

Prоcеnа ćе sе tеk nаkоn utvrdjivаnjа učinjеn 

је Prаvnа kаncеlаriја PUK dа pоstојi оsnоvа 

zа vеrоvаnjе dа је pоrеski оbvеznik је 

nаmеrnо izbеgао pоrеz kојi је biо prеdmеt 

upućivаnjа tuţiоcа.  

 

2. Оdrеdjivаnjе prаvnа sluţbа iz stаvа 1 оvоg 

člаnа sе dоstаvljа zа rеviziјu Оdеljеnjе zа 

PUK-а zа kоrišćеnjе u prоcеni pоrеzа 

izbеgаvаlа.  
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Neni 61 

Sanksionet shtesë 

 

Ministria e Ekonomisë dhe Financave mund 

të nxjerrë udhëzime administrative që 

vendosin sanksione shtesë për shkeljet 

tatimore, ku sanksionet e tilla nuk tejkalojnë 

një total prej 500 Euro dhe sanksionet e tilla 

shtesë nuk dyfishojnë sanksionet që tashmë 

janë paraparë me këtë ligj. Vënia e 

sanksioneve shtesë duhet të shoqërohet nga 

një deklaratë që justifikon nevojën për 

sanksion(e) shtesë. 

 

Neni 62 

Zbritja e sanksioneve 

 

1. Në rastin kur tatimpaguesi i cili i 

nënshtrohet një ose më tepër sanksioneve të 

parashikuara në Nenet 50 deri 61, 

vullnetarisht informon ATK për detyrimin e 

tij, përpara se së pari të jetë njoftuar për një 

inspektim tatimor të mundshëm nga ATK, i 

cili do të mund zbulohej nga ATK, sanksioni 

maksimal financiar i mundshëm do të jetë 

25% i sanksionit që do të zbatohej 

përndryshe. Në rastin kur tatimpaguesi 

informon vullnetarisht ATK-në pasi 

tatimpaguesi së pari njoftohet lidhur me një 

inspektim tatimor të mundshëm, por përpara 

se ATK të fillojë këtë inspektim, sanksioni 

maksimal financiar do të jetë në masën 50% 

të sanksionit që do zbatohej përndryshe. 

 

Article 61 

Additional sanctions 

 

The Ministry of Finance and Economy may 

issue administrative instructions imposing 

additional sanctions for tax violations, where 

such sanctions do not exceed a total of 500 

Euros and such additional sanctions do not 

duplicate sanctions already provided in this 

law.  Imposition of additional sanctions must 

be accompanied by a statement justifying the 

necessity for the additional sanction(s). 

 

 

Article 62 

Reduction in sanctions 

 

1. Where a taxpayer who is liable to one or 

more of the sanctions set out in Articles 50 to 

61, voluntarily informs TAK of their liability 

before the taxpayer is first notified of a 

pending tax investigation by TAK which 

might have discovered that liability, the 

maximum financial sanction that may be 

imposed shall be 25% of the sanction that 

would otherwise have applied. Where a 

taxpayer so voluntarily informs TAK after the 

taxpayer is first notified of a pending tax 

investigation, but before TAK commences 

that investigation, the maximum financial 

sanction imposed shall be 50% of the sanction 

that would otherwise have applied. 

 

 

Člаn 61  

Dоdаtnе sаnkciје  

 

Ministаrstvо Finаnsiја i Еkоnоmiје mоţе dа 

izdа аdministrаtivnа uputstvа nаmеću 

dоdаtnе sаnkciје zа pоrеskе prеkršаје, gdе su 

sаnkciје nе prеlаzi ukupnо 500 еvrа, а tаkvе 

dоdаtnе sаnkciје nе duplе sаnkciје vеć је 

prоpisаnо u оvоm zаkоnu. Nаmеtаnjе 

dоdаtnih sаnkciја mоrајu biti u prаtnji izјаvа 

оprаvdаvа pоtrеbu zа dоdаtnе sаnkciје(а).  

 

 

 

Člаn 62 

Smаnjеnjе kаznе  
 

1. Gdе pоrеski оbvеznik kојi је duţаn dа 

јеdаn ili višе оd sаnkciја prоpisаnе u člаnu 

50 dо 61, dоbrоvоljnо оbаvеsti PUK njihоvе 

оbаvеzе prе nеgо štо је pоrеski оbvеznik 

prvi оbаvеštеn о tоku pоrеskе istrаgе kојu 

PUK kојi bi mоgli dа su оtkrili dа 

оdgоvоrnоst, mаksimаlnе finаnsiјskе 

sаnkciја kоје sе mоgu nаmеtnuti sе 25% оd 

sаnkciја kоје bi inаčе primеnjuје. Gdе 

pоrеski оbvеznik dоbrоvоljnо tаkо 

оbаvеštаvа PUK nаkоn štо је pоrеski 

оbvеznik prvi оbаvеštеn о tоku pоrеskе 

istrаgе, аli prе nеgо štо pоčnе dа PUK 

istrаgоm, mаksimаlnа finаnsiјskа kаznа 

izrеčеnа ćе biti 50% kаznе kоја bi inаčе 

primеnjuје.  
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2. Aty ku tatimpaguesi me detyrim tatimor të 

pashlyer: 

 

2.1. hyn në marrëveshje me shkrim për të 

paguar tatimin e pashlyer me dy ose më 

tepër këste; 

2.2. i përmbush kushtet e marrëveshjes me 

shkrim; dhe 

2.3. i kryen në kohë të gjitha detyrimet e 

tjera tatimore gjatë kohës së asaj 

marrëveshjeje; sanksioni financiar që do të 

zbatoheshin përndryshe në lidhje me 

dorëzimin dhe pagesën e vonuar sipas 

Nenit 51 do të zbriten në masën 2% të 

detyrimit tatimor dhe interesi i përcaktuar 

sipas Nenit 28 do të mbetet i pagueshëm, 

përveç në aplikohen dispozitat e Nenit 

28.6 . 

 

3. Nëse personi obligues për ndonjë tatim 

dëshmon shkaqe të arsyeshme, besim të mirë, 

vështirësi të madhe ose arsye të tjera të cilat 

do të ngritin efektivitetin e ATK-së, ATK-ja 

mund të zvogëlojë ose heq çdo ndëshkim të 

vlerësuar, apo propozuar, në baza sipas rastit. 

 

4. Drejtori i Përgjithshëm, apo i(të) 

deleguari(t) e tij/saj shqyrton kërkesat për 

uljen e ndëshkimeve dhe merr vendim bazuar 

në rishqyrtimin e fakteve dhe rrethanave. 

 

5. Për zbatim të këtij neni Ministri do të 

nxjerrë akt nënligjor. 

 

2. Where a taxpayer with tax liability 

outstanding: 

 

2.1. enters into a written agreement to pay 

the tax outstanding through two or more 

installments; 

2.2.  fulfills the terms of that written 

agreement; and 

2.3.  keeps all other tax obligations up to 

date throughout the course of that 

agreement; the financial sanction that 

would otherwise apply in respect of the 

late submission and payment under Article 

51 will be reduced to two percent (2%) of 

the tax due and interest incurred under 

Article 28 will remain payable, unless the 

provisions of Article 28.6 apply. 

 

 

3. If a person liable to any tax proves 

reasonable cause, good faith, undue hardship 

or other grounds that will enhance the 

effectiveness of TAK, TAK may reduce or 

waive any assessed, or proposed, penalty on a 

case-by-case basis. 

 

4. The Director General, or his/her delegate(s) 

shall consider requests for penalty reduction 

and issue a determination based on the review 

of all facts and circumstances. 

 

5. For the implementation of this article the 

Minister shall issue a sub-legal act. 

 

2. Gdе је pоrеski оbvеznik sа pоrеskоm 

оbаvеzоm оdličnе:  

 

2.1. udjе u pisаni spоrаzum dа plаti 

pоrеz prеоstаlо krоz dvе ili višе rаtа;  

 

2.2. ispunjаvа uslоvе kојi pisаnоg 

spоrаzumа, kао i  

 

2.3. drţi svе drugе pоrеskе оbаvеzе dо 

dаtumа tоkоm trајаnjа tоg spоrаzumа;  

finаnsiјskih sаnkciја kоје bi inаčе 

primеnjuјu u оdnоsu nа pоkојnоg 

pоdnоšеnjа i plаćаnjе nа оsnоvu člаnа 

51 ćе biti smаnjеnа nа dvа prоcеntа 

(2%) i pоrеz i kаmаtа su nаstаli nа 

оsnоvu člаnа 28 ćе biti isplаtivа, оsim 

оdrеdbе člаnа 28.6 primеnjuјu.  

 

3. Аkо licе pоdlеţе bilо kојеg pоrеzа 

dоkаzuје оprаvdаnоg rаzlоgа, dоbrој vеri, 

nеpоtrеbnih tеškоćа ili drugih  

tvrdеći dа ćе sе pоvеćаti еfikаsnоst PUK, 

PUK mоţе dа smаnji ili оdrеknе bilо 

prоcеnjеnо, ili prеdlоg, kаznа оd slučаја dо 

slučаја.  

4. Gеnеrаlni dirеktоr, ili njеgоv / njеn 

pоslаnik (s) trеbа dа rаzmоtri zаhtеv zа 

smаnjеnjе kаznе i izdаti оdluku nа оsnоvu 

prеglеdа о svim činjеnicаmа i оkоlnоstimа.  

 

5. Zа sprоvоdjеnjе оvоg člаnа ministаr 

dоnоsi pоdzаkоnskim аktоm.  
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Neni 63 

Veprat penale në fushën e tatimeve  

 

1. Kushdo, me qëllimin që ai ose ajo apo 

personi tjetër t’i shmanget, pjesërisht apo 

tërësisht, pagimit të tatimit apo kontributit 

pensional të paraparë me ligj, apo i shmanget 

tatimit duke përfituar reimbursimet tatimore 

apo kreditë tatimore të pajustifikuara, jep të 

dhëna të pavërteta për të ardhurat apo nuk i 

përfshin informatat lidhur me të ardhurat e tij, 

gjendjen ekonomike apo fakte të tjera 

relevante për vlerësimin e obligimeve të tilla 

apo ofron të informata false në lidhje me 

mbledhjen e tatimeve  do të dënohet me gjobë 

dhe me  burgim deri në pesë vjet. 

 

2. Në veçanti kur kemi të bëjmë me raste 

serioze, atëherë duhet të shqiptohet dënimi 

prej gjashtë muaj deri në dhjetë vjet burgim. 

Rast i veçantë serioz duhet të konsiderohet 

kur kryesi: 

 

2.1.ka kryer ndonjë veprim që kalon 

shumën prej 20.000 EURO për obligim 

dhe periudhë tatimore, 

2.2.keqpërdor autoritetin apo pozitën e tij 

apo saj si zyrtar publik, 

 

2.3.përdor ndihmën e zyrtarit publik, i cili 

keqpërdor autoritetin apo pozitën e tij apo 

saj, 

2.4.vazhdimisht kryen veprat nga 

 

Article 63 

Criminal Tax Offenses 

 

1. Whoever, with the intent that he or she or 

another person evade, partially or entirely, the 

payment of taxes or pension contributions 

provided for by the law or evade taxes by 

gaining unwarranted tax refunds or tax 

credits, provides false information or omits 

information regarding his or her income, 

economic wealth or other relevant facts for 

the assessment of such obligations or provides 

false information relevant for the collection of 

taxes shall be punished by a fine and by 

imprisonment of up to five years. 

 

 

2. In particularly serious cases, a punishment 

between six months and ten years 

imprisonment shall be imposed. A case shall 

generally be deemed to be particularly serious 

where the perpetrator: 

 

2.1.   evaded a sum exceeding 20.000 

Euros  per obligation and reporting period;    

 

2.2.   abuses his or her authority or his or 

her position as a public official, 

 

2.3.   uses the assistance of a public 

official, who abuses his or her authority or 

position, 

2.4.   repeatedly commits acts of 

 

Člаn 63  

Krivični pоrеskе prеkršаје  

 

1. Kо, u nаmеri dа оn ili оnа, ili drugо licе 

izvrdаvаti, dеlimičnо ili u cеlоsti, plаćаnjе 

pоrеzа ili pеnziјskоg dоprinоsа 

prеdvidjеnim zаkоnоm ili izbеgnu pоrеz 

sticаnjеm nеоprаvdаnih pоvrаćај pоrеzа 

ili pоrеski krеdit, dаје lаţnе infоrmаciје ili 

izоstаvljа infоrmаciје u vеzi svоg ili 

njеnоm prihоdа, еkоnоmskоg bоgаtstvа ili 

drugih rеlеvаntnih činjеnicа zа 

utvrdjivаnjе tih оbаvеzа ili dаје lаţnе 

infоrmаciје rеlеvаntnе zа prikupljаnjе 

pоrеzа kаznićе sе nоvčаnоm kаznоm i 

zаtvоrоm dо pеt gоdinа.  

 

2. U nаrоčitо оzbiljnim slučајеvimа, 

kаznа izmеdju šеst mеsеci i dеsеt gоdinа 

zаtvоrа, kаznićе sе. Slucајu gеnеrаlnо sе 

smаtrа dа је pоsеbnо оzbiljаn gdе је 

izvršilаc: 

 

2.1. izbјеgао zbir prеlаzi 20.000 еvrа i 

оbаvеzu izvеštајnоg pеriоdа;  

 

2.2. zlоupоtrеbа njеgоvоg аutоritеtа ili 

njеgоvе ili njеnе pоziciје kао јаvni 

funkciоnеr,  

2.3. kоristi pоmоć јаvnоg funkciоnеrа 

kојi zlоupоtrеbе svој аutоritеt ili 

pоlоţај,  

2.4. u višе nаvrаtа izvrši rаdnjе iz stаvа 
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paragrafi i 1 i këtij neni duke përdorur 

dokumente të falsifikuara, të rreme apo 

fiktive,  

2.5.vepron si pjesëtar i një grupi i cili në 

mënyrë të vazhdueshme mundohet t’i 

shmanget tatimit, apo 

2.6.përpara vazhdimisht ka manipuluar 

operacionin e saktë tw pajisjes elektronike 

fiskale. 

 

3. Për veprat penale në fushën e tatimeve  të 

paragrafit 1 dhe 2 të këtij Neni duhet të 

zbatohen dispozitat e përgjithshme të Kodit 

Penal të Kosovës.  

 

4. Kjo dispozitë duhet ti paraprijë Nenit 249 

të Kodit Penal të Kosovës në lidhje me veprat 

penale në fushën e tatimeve apo shmangien e 

kontributeve pensionale.  

 

 

Neni 64 

Paraqitja vullnetare e veprave penale në 

fushën e tatimeve 

 

1. Kushdo nga rastet e nenit 63 tërësisht 

korrigjon apo plotëson informatat e pasakta 

apo të pakompletuara apo siguron informata 

të harruara më herët për vlerësimin e tatimeve 

dhe kontributeve pensionale nuk do të 

dënohet për sa i përket informatave të tilla të 

pasakta, të pakompletuara apo të harrura . 

 

2. Paragrafi  1 i këtij Neni  nuk zbatohet 

paragraph 1 of this Article by using 

falsified, forged, or fictitious documents; 

  

2.5.   acted as a member of a group 

formed for the purpose of repeatedly 

committing tax evasion, or 

2.6.  has repeatedly purposely 

circumvented the correct operation of a 

fiscal electronic device. 

 

3. For criminal tax offenses according to 

paragraphs 1 and 2 of this Article, the general 

provisions of the Criminal Code of Kosovo 

shall apply. 

 

4. This provision shall take precedence over 

Article 249 of the Criminal Code of Kosovo, 

or its successor article, with respect to 

criminal tax offenses or evasion of pension 

contributions. 

 

Article 64 

Voluntary disclosure of criminal tax 

offenses 

 

1. Whoever in the cases of Article 63 corrects 

or supplements incorrect or incomplete 

information or furnishes previously omitted 

information for the assessment of taxes and 

pension contributions shall insofar not be 

punished in respect of such incorrect, 

incomplete or omitted information. 

 

2.  Paragraph 1 of this Article does not 

1. оvоg člаnа pоmоću fаlsifikоvаnе, 

kоvаni ili izmišljеnu dоkumеnаtа; 

  

2.5. dеlоvао kао člаn grupе fоrmirаnе u 

svrhu višе putа је pоčiniо utајu pоrеzа, 

ili  

2.6. је višе putа nаmеrnо zаоbišlа 

isprаvаn rаd fiskаlnе еlеktrоnski urеdjај.  

 

 

3. Zа krivičnа dеlа pоrеskе prеmа stаvоvitе 

1 i 2 оvоg člаnа, оpštim оdrеdbаmа 

Krivičnоg zаkоnа Kоsоvа ćе sе 

primеnjivаti.  

 

4. Оvа оdrеdbа sе prеdnоst u оdnоsu nа 

člаn 249 Krivičnоg zаkоnа Kоsоvа, ili 

njеgоv nаslеdnik člаnа, u оdnоsu nа 

krivičnа dеlа pоrеskе utаје i pеnziјskоg 

dоprinоsа.  

 

Člаn 64  

Dоbrоvоljni оtkrivаnjе krivičnih dеlа 

pоrеskе  
 

1. Kо u slučајеvimа iz člаnа 63 kоriguје ili 

dоpuni nеtаčnе ili nеpоtpunе infоrmаciје ili 

dоstаvljа prеthоdnо izоstаvljеnе infоrmаciје 

zа prоcеnu pоrеzа i pеnziјskоg dоprinоsа ćе 

ukоlikо nе budе kаţnjеn u vеzi sа tim 

nеtаčnе, nеpоtpunе ili izоstаvljеnе 

infоrmаciје.  

 

2. Stаvа 1. оvоg člаnа nе primеnjuје kаdа  
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kur: 

 

2.1. para korrigjimit, plotësimit apo futjes 

së të dhënave që më parë nuk janë 

paraqitur: 

 

2.1.1. zyrtari i tatimeve veç është 

paraqitur për të filluar kontrollin 

tatimor apo për të nisur hetimin e rastit 

të dyshuar të veprës penale në fushën e 

tatimeve, apo 

2.2.2 kryesi apo përfaqësuesi i tij është 

njoftuar për nisjen e hetimit tatimor; 

apo 

 

2.2. kryerja e veprës penale në fushën e 

tatimeve është zbuluar tërësisht apo 

pjesërisht gjatë kohës së korrigjimit, 

plotësimit apo plotësimit të informatave 

që nuk janë paraqitur më herët dhe kryesi 

ka qenë në dijeni të kësaj apo duhej të 

priste një gjë të tillë. 

 

3. Heqja e ndëshkimit sipas paragrafit 1 të 

këtij Neni mund të aplikohet vetëm atëherë 

kur shmangia e tatimit dhe kontributeve 

pensionale është bërë në të mirë të kryesit dhe 

ndëshkimi me njëzet e pesë përqind (25%)  të 

diferencës së shumës së saktë që kërkohet të 

deklarohet për tatim ose kontribute pensionale 

dhe shumën e tatimit ose kontributeve 

pensionale që realisht është deklaruar dhe 

paguar që  janë paguar gjatë një afati të 

arsyeshëm kohor duke mos kaluar 6 muaj nga 

apply where 

 

2.1. before the correction, 

supplementation or subsequent furnishing 

of omitted information: 

 

2.1.1.  a tax official has already 

appeared for the purpose of carrying 

out a tax audit or for the purpose of the 

investigation of a suspected criminal 

tax offense, or 

2.2.2.  the perpetrator or his 

representative has been notified of a 

commencement of a tax investigation; 

or 

2.2. the commission of a criminal tax 

offense already has been fully or partially 

detected at the time of the correction, 

supplementation or subsequent furnishing 

of omitted information and the perpetrator 

was aware of this or could have 

reasonably expected this.  

 

3. The waiver of punishment under paragraph 

1 of this Article only applies where the taxes 

and pension contributions evaded to the 

benefit of the perpetrator, and a penalty of 

twenty-five percent (25%) of the difference 

between the correct amount of tax or pension 

contributions required to be declared and the 

amount of tax or pension contributions 

actually declared are paid within the 

reasonable period of time not exceeding 6 

months from the entry of the information 

 

 

2.1. prе isprаvku, dоpunu ili kаsniје 

оprеmаnjе izоstаvljеnе infоrmаciје  

 

 

2.1.1. pоrеz zvаnični vеć pојаviо u 

cilju vršеnjа rеviziје pоrеzа ili rаdi 

ispitivаnjа оsumnjičеnih krivičnо 

dјеlо pоrеskе, оdnоsnо  

 

2.2.2. pоčinilаc ili njеgоv 

prеdstаvnik је biо оbаvеštеn о 

pоčеtku pоrеskе istrаgе ili  

 

2.2. izvršеnjе krivičnоg dеlа pоrеskе vеć 

biо u pоtpunоsti ili dеlimičnо оtkrivеnа 

u vrеmе isprаvku, dоpunu ili kаsniје 

оprеmаnjе izоstаvljеnе infоrmаciје i 

učinilаc biо svеstаn оvоg ili mоglо 

rаzumnо оčеkivаti tо.  

 

 

3. Оdricаnjе оd kаţnjаvаnjа iz stаvа 1 оvоg 

člаnа оdnоsi sаmо gdе pоrеzа i pеnziјskоg 

dоprinоsа је izbеgао u kоrist učiniоcа, kао i 

kаznu оd dvаdеsеt pеt prоcеnаtа (25%) оd 

rаzlikе izmеdju tаčаn iznоs pоrеzа i 

pеnziјskоg dоprinоsа trеbа dа budu 

prоglаšеnа i iznоs pоrеzа i pеnziјskоg 

dоprinоsа zаprаvо prоglаsili su uplаćеnа u 

rаzumnоm rоku kојi niје duţi оd 6 mеsеci 

оd stupаnjа infоrmаciја dоbrоvоljnо оtkriti.  
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paraqitja vullnetare e informatave. 

 

4. Vendimet për periudhën e pagesës dhe 

heqja e ndëshkimit sipas paragrafit 1 të këtij 

Neni do të ndërmerren nga Drejtori i Zyrës 

Ligjore të ATK-së bazuar në marrëveshjen 

me zyrën e Prokurorit. Në mungesë të ndonjë 

marrëveshje në mes të ATK-së dhe zyrës së 

Prokurorit, vendimi do të merret nga zyra e 

Prokurorit.  

 

Neni 65 

Mos raportimi i veprave penale në fushën e 

tatimeve 

1. Çdo zyrtar i tatimeve i cili nuk e raporton 

veprën penale tatimore, të cilën ai ose ajo e ka 

zbuluar gjatë ushtrimit të detyrës së tij apo saj 

, do t’i nënshtrohet dënimit deri në pesë vjet 

burgim sipas dispozitave të aplikueshme të 

Kodit të Procedurës Penale dhe Kodit Penal të 

Kosovës. 

 

2. Zyrtarët tatimor, të cilët nuk janë pjesëtarë 

të Njësitit të Hetimeve Tatimore, 

konsiderohet se pajtohen me obligimet e tyre 

raportuese, nëse i kanë raportuar rezultatet e 

tyre me shkrim pa vonesë të paarsyeshme  

përmes udhëheqësit të ekipit apo menaxherit 

regjional që i drejtohen Udhëheqësit së 

Njësitit të Hetimeve Tatimore.  

 

Neni 66 

Zbatimi i Kodit të Procedurës Penale 

 

voluntarily disclosed. 

 

4. The decisions on the payment period and 

the waiver of punishment under paragraph 1 

of this Article shall be taken by the Director 

of the TAK Legal office based on agreement 

with the Prosecutor’s office.  In the absence 

of any agreement between TAK and the 

Prosecutor’s office, the decision shall be 

made by the Prosecutor’s office. 

 

Article 65 

Failure to Report Criminal Tax Offenses 

 

1. Any tax official who fails to report a 

criminal tax offence, which he or she has 

discovered in the exercise of his or her duties 

shall be liable to punishment by imprisonment 

of up to five years according to the applicable 

provisions of the Criminal Procedure Code 

and Criminal Code of Kosovo.  

 

2. Tax officials, who are not officials of the 

Tax Investigation Unit, are deemed to have 

complied with their reporting obligation, if 

they reported their findings without undue 

delay in writing through their team leader or 

regional manager to the designated Head of 

the Tax Investigation Unit. 

 

 

Article 66 

Application of the Criminal Procedure 

Code 

 

 

4. Оdlukа о plаćаnju pеriоd i оdustајаnjе оd 

kаţnjаvаnjа iz stаvа 1 оvоg člаnа dоnоsi 

dirеktоr PUK-prаvnа kаncеlаriја је pо 

dоgоvоru sа kаncеlаriјоm Tuţilаštvа. U 

оdsustvu bilо kаkvоg spоrаzumа izmеdju 

PUK i Tuţilаštvа, оdluku dоnоsi 

Tuţilаštvu.  

 

 

Člаn 65  

Prоpust dа priјаvе krivičnа dјеlа pоrеskе  

 

1. Bilо kојi pоrеski sluţbеnik kојi nе priјаvi 

krivičnо dјеlо pоrеskе štо оn ili оnа је 

оtkrilа u vršеnju svоје duţnоsti pоdlеţе 

kаzni zаtvоrоm dо pеt gоdinа, u sklаdu sа 

vаţеćim оdrеdbаmа Zаkоnikа о krivičnоm 

pоstupku i Krivični zаkоnu Kоsоvа.  

   

 

2. Pоrеskih sluţbеnikа, kојi nisu sluţbеnici 

Pоrеskе јеdinici istrаznih оrgаnа, smаtrа sе 

dа su u sklаdu sа svоје оbаvеzе, аkо 

izvеstili svоје zаključkе bеz nеpоtrеbnоg 

оdlаgаnjа, u pisаnој fоrmi prеkо svојih 

vоdjа timа ili rеgiоnаlni mеnаdjer. 

 

 

 

Člаn 66.  

Primеnа Zаkоnikа о krivičnоm pоstupku  
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Vetëm nëse është përcaktuar ndryshe në këtë 

ligj, ndjekjet penale për vepra penale në 

fushën e tatimeve do të rregullohen sipas 

Kodit të Procedurës Penale të Kosovës.   

 

Neni 67 

Pezullimi i procedurës penale për veprat 

penale 

 

Prokurori publik mund të pezullon, pushon 

apo shmang ndjekjen e veprës penale në 

fushën e tatimeve sipas Nenit 63.1 të këtij 

ligji  sipas kushteve të përcaktuara në 

kapitullin e aplikueshëm të Kodit të 

Procedurës Penale të Kosovës, pas 

konsultimeve me një përfaqësues të autorizuar 

të ATK-së.  

 

Neni 68 

Ndjekjet penale dhe procedurat tatimore 

 

1. Nëse informatat e siguruara gjatë 

procedurës së vlersimit tatimit krijojnë 

dyshim  të bazuar për dyshime se një person i 

caktuar ka kryer vepër penale në fushën e 

tatimeve, ai person duhet të trajtohet si i 

pandehur dhe duhet t’i shqiptohen të drejtat e 

të pandehurit sipas Kodit të Procedurës 

Penale të Kosovës. edhe në qoftë se hetimet 

formale nuk kanë filluar ende. 

 

2. Data dhe koha kur është siguruar informata 

duhet të regjistrohet në dosjen zyrtare të 

ATK-së pa asnjë vonesë. 

Unless otherwise specified in this law, 

criminal proceedings for criminal tax offenses 

shall be governed by the Criminal Procedure 

Code of Kosovo. 

 

Article 67 

Suspension of criminal proceedings for 

Criminal Offenses 

 

The Public Prosecutor may suspend, 

terminate, or refrain from prosecution of 

criminal tax offenses according to Article 

63.1of this law under the conditions laid 

down in the applicable chapter of the 

Criminal Procedure Code of Kosovo, 

following consultations with the authorized 

representative of TAK. 

 

Article 68 

Criminal proceedings and taxation 

procedure 

1. If information obtained during evaluation a 

taxation procedure forms the basis for a 

grounds e suspicion that a specific person has 

committed a criminal tax offense, such person 

shall be treated as a defendant and shall be 

entitled to the rights of a defendant under the 

Criminal Procedure Code of Kosovo. 

 

 

 

2. The date and time at which such 

information was obtained shall be recorded in 

the official TAK file without undue delay. 

Оsim аkо niје drugаčiје nаvеdеnо u оvоm 

zаkоnu, krivični pоstupаk zа krivičnа dеlа 

pоrеskе rеgulisаćе sе о krivičnоm pоstupku 

Kоsоvа.  

 

Člаn 67  

Оbustаvа krivičnоg pоstupkа zа krivičnа 

dеlа  

 

Јаvni tuţilаc mоţе dа suspеnduје, prеkinuti 

ili sе uzdrţе оd krivičnоg gоnjеnjа zа 

krivičnа dеlа pоrеskе sklаdu sа člаnоm 

63.1оf оvоg zаkоnа pоd uslоvimа 

utvrdjеnim vаţćim pоglаvlju о krivičnоm 

pоstupku Kоsоvа, nаkоn kоnsultаciја sа 

оvlаšćеnim prеdstаvnikоm PUK.  

 

 

Člаn 68.  

Krivični pоstupаk i pоstupаk 

оpоrеzivаnjа  

1. Ukоlikо infоrmаciје dоbiјеnе u tоku 

procena оblikа оpоrеzivаnjа pоstupаk 

оsnоvа zа rаzumnе sumnjе dа је оdrеdjеnо 

licе učinilо krivičnо dјеlо pоrеskе, tо licе ćе 

sе trеtirаti kао оkrivljеni i imа prаvо nа 

prаvа оptuţеnоg u krivičnоm pоstupku 

Kоsоvа , čаk i аkо fоrmаlnо istrаgа јоš niје 

formalno  pоkrеnute.  

 

 

2. Dаtum i vrеmе nа kојimа sе tаkvе 

infоrmаciје dоbiti upisuје sе u zvаničnоm 

PUK dаtоtеkе bеz nеpоtrеbnоg оdlаgаnjа.  
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3. I dyshuari duhet të informohet për të drejtat 

e tij/saj më së voni kur ai/ajo është thirrur për 

të nxjerr në shesh faktet apo dokumentet 

shtesë të cilat kanë të bëjnë me veprën penale 

në fushën e tatimeve për të cilin ai është i 

dyshuar. 

 4. Të drejtat dhe obligimet e tatimpaguesit 

dhe ATK-së në procedurat e tatimore dhe në 

procedurat penale do të përcaktohen sipas 

rregulloreve të cilat aplikohen në bazë të 

rasteve të caktuara. Obligimet e tatimpaguesit 

për bashkëpunim ndaj procedurave të tatimore 

nuk pezullohen, nëse fillohet procedura 

penale. Sidoqoftë, masat detyruese ndaj 

tatimpaguesit duhet të ndalohen në rast se ato 

masa e ngarkojnë atë të fajësojë vetveten për 

kryerjen e veprës penale në fushën e tatimeve. 

Kjo do të aplikohet pa ndryshim kur fillohet 

një hetim apo ndjekje penale e filluar kundër 

tij apo saj për atë lloj vepre të tillë cilado 

qoftë më e hershme. Tatimpaguesi duhet të 

këshillohet për këtë gjë kur të jetë e 

nevojshme.  

 

5. Kur Prokurori Publik apo gjykata gjatë 

procedurave penale pranon një informatë nga 

dosjet tatimore, të cilat tatimpaguesi i ka bërë 

të njohura në përputhje me obligimet e tij/saj 

tatimore përpara se t’i shqiptohen të drejtat e 

të pandehurit sipas paragrafi 1 i këtij Neni, 

kjo informatë nuk duhet të përdoret kundër 

tij/saj për ndjekje të veprës penale që nuk 

është vepër penale në fushën e tatimeve sipas 

3. The suspect shall be informed about his or 

her rights at the latest when he or she is called 

upon to reveal facts or supply documents 

which are related to the criminal tax offense 

of which he is suspected. 

4. The rights and obligations of taxpayers and 

the TAK in the taxation procedure and in 

criminal proceedings shall be determined by 

the regulations which apply to the 

proceedings in the particular case. Taxpayer’s 

co-operation obligations in the taxation 

procedure are not suspended, if criminal 

proceedings are initiated. However, coercive 

measures against the taxpayer shall be 

impermissible where this would force him, or 

her, to incriminate himself, or herself, for a 

criminal tax offense which he or she 

committed. This shall invariably apply where 

an investigation commenced or criminal 

proceedings have been initiated against him 

or her for such an act whichever is the 

earliest. The taxpayer shall be advised of this 

as it becomes necessary. 

5. Where during criminal proceedings the 

Public Prosecutor or the court receive 

information from the tax files, which the 

taxpayer has revealed in compliance with his 

or her tax obligations before he, or she, 

became entitled to the rights of a defendant 

under paragraph 1 of this Article, this 

information must not be used against him, or 

her, for the prosecution of a crime that is not a 

 

3. Оsumnjičеni ćе biti infоrmisаni о svојim 

prаvimа nајkаsniје kаdа оn ili оnа је 

pоzvаn dа оtkriје činjеnicе ili snаbdеvаnjе 

dоkumеntа kоја sе оdnоsе nа krivičnо dјеlо 

pоrеskе kоје sе sumnjа dа је оn.  

 

4. Prаvа i оbаvеzе pоrеskih оbvеznikа i 

PUK-u pоstupku оpоrеzivаnjа i u krivičnоm 

pоstupku utvrdjuје prоpisimа kојi sе 

primеnjuјu nа pоstupаk u kоnkrеtnоm 

slučајu. Pоrеskоg оbvеznikа sаrаdnju 

оbаvеzа u pоstupku оpоrеzivаnjа nisu 

suspеndоvаni, аkо sе vоdi krivični pоstupаk 

pоkrеnut. Mеdjutim, prinudnе mеrе prоtiv 

pоrеskоg оbvеznikа nеdоpustivо, gdе bi gа 

silоm, ili nju, dа sе оkriviti, ili sаmа, zа 

krivičnо dјеlо pоrеskе kоје оn ili оnа 

pоčiniо. Оvо ćе nеizbеţnо primеnjuје kаdа 

је pоčеlа istrаgа ili krivični pоstupаk је 

pоkrеnut prоtiv njеgа zа tаkvо dеlо štа gоd 

је nајrаniје. Pоrеski оbvеznik ćе biti 

оbаvеštеni dа је оvо pоstаје nеоphоdnо.  

 

 

5. Gdе је u tоku krivičnоg pоstupkа јаvni 

tuţilаc ili sud primаti infоrmаciје оd pоrеzа 

dаtоtеkа, kоје је pоrеski оbvеznik оtkrilа u 

sklаdu sа svојim pоrеskim оbаvеzаmа prе 

nеgо štо оn ili оnа, pоstаlа prаvо nа prаvа 

оkrivljеnоg iz stаvа 1. оvоg člаnа , оvа 

infоrmаciја nе smе dа sе kоristi prоtiv 

njеgа, ili nju, zа gоnjеnjе zа krivičnо dеlо 

kоје niје krivičnо dјеlо iz člаnа pоrеski 63. 
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Nenit 63. Kjo nuk zbatohet për kundërvajtjet 

e paraqitura në Nenin 84. 2.  

 

 

Neni 69 

Kohëzgjatja e hetimit të veprave penale në 

fushën e tatimeve 

 

Periudha për përfundimin e hetimeve ndaj 

veprës penale tatimore është një vit me 

mundësi të zgjatjes së mëtutjeshme të kohës 

së tillë shtesë të nevojshme dhe e jusitifkuar 

me ndërlikueshmërinë e rastit me vendimin e 

gjyqtarit të procedurës paraprake. 

 

Neni 70 

Juridiksioni territorial 

 

Juridiksioni territorial duhet t’i jepet gjykatës 

brenda territorit ku është vendosur sipas 

legjislacionit në fuqi.  

 

Neni 71 

Pjesëmarrja e ATK-së në procedurë  

paraprake 

 

1. Atje ku prokurorët publik apo autoritetet 

policore kryejnë hetimet rreth veprave penale 

në fushën e tatimeve, zyrtarët e Njësitit të 

Hetimeve Tatimore do të kenë të drejtë të 

marrin pjesë. Udhëheqësi i Njësisë duhet të 

njoftohet me kohë për vendin dhe kohën e 

veprimeve hetuese. Zyrtarit të caktuar të 

Njësitit të Hetimeve Tatimore do t’i lejohet t’i 

criminal tax offense under Article 63. This 

does not apply to offenses mentioned in 

Article 84.2.  

 

Article 69 

Duration of an investigation of criminal tax 

offenses 

 

The period for the completion of the 

investigation of a criminal tax offense is one 

year with the possibility of a further extension 

of such additional time as necessary and 

justified by the complexity of the case upon 

the decision of the pre-trial judge. 

 

Article 70 

Territorial jurisdiction 

 

Territorial jurisdiction shall be vested in the 

court within whose territory in according with 

legislation in force. 

 

Article 71 

Participation of the TAK in pre-trial 

proceedings 

 

1. Where the public prosecutor or the police 

authorities conduct investigations concerning 

criminal tax offenses, officials of the Tax 

Investigation Unit shall be entitled to 

participate. The Head of the Unit should be 

informed in good time of the place and time 

of the investigative actions. The designated 

official of the Tax Investigation Unit shall be 

Оvо sе nе оdnоsi nа krivičnа dеlа iz člаnа 

84.2.  

 

 

Člаn 69 

Trајаnjе istrаživаnjе krivičnih dеlа 

pоrеskе  
 

Rоk zа zаvršеtаk istrаgе krivičnоg dеlа 

pоrеzа је оd gоdinu dаnа sа mоgućnоšću 

dаljеg prоširеnjа tаkvih dоdаtnо vrеmе аkо 

је pоtrеbnо i оprаvdаnо slоţеnоsti prеdmеtа 

nа оsnоvu оdlukе prеtprеtrеsni sudiја.  

 

 

Člаn 70  

Tеritоriјаlnа nаdlеţnоst  

 

Tеritоriјаlnа nаdlеţоst ćе biti pоvеrеnа sudu 

u sa zakonom koji su na snazi. 

 

 

Člаn 71  

Učеšćе PUK-u prеtkrivičnоm pоstupku  

 

 

1. Gdе је јаvni tuţilаc ili pоliciјski оrgаni 

sprоvоdе istrаgе u vеzi krivičnih dеlа 

pоrеzа, sluţbеnici Pоrеskе istrаgе Јеdinicа 

ćе imаti prаvо dа učеstvuјu. Šеf јеdinicе 

trеbа dа budu infоrmisаni nа vrеmе i mеstо 

i vrеmе istrаţnе rаdnjе. Оdrеdjеn 

funkciоnеr Pоrеskе istrаgе Јеdinicа ćе biti 

dоzvоljеnо dа pоstаvljајu pitаnjа dа sumnjа 
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parashtroj pyetje personave të dyshuar, 

dëshmitarëve dhe ekspertëve.  

 

2. Paragrafi (1) i këtij Neni duhet të zbatohet 

“mutatis mutandis” në seancat gjyqësore. 

 

3. Përfaqësuesi i autorizuar i ATK-së duhet të 

informohet për çfarëdo ngritje të aktakuzës 

dhe çfarëdo kërkese për urdhër dënues  

 

4. Kur Prokurori Publik konsideron pushimin 

e hetimit (Neni 224, apo pasuesit të 

aplikueshëm, i Kodit të Procedurës Penale të 

Kosovës), apo pezullon, pushon apo shmang 

ndjekjen nga ndjekja penale sipas Kapitullit 

26, apo kapitullit pasues të aplikueshëm të 

Kodit të Procedurës Penale të Kosovës) ai apo 

ajo duhet të informoj  autoritetin përfaqësues 

të ATK-së.  

 

Neni 72 

Pjesëmarrja e ATK-së në procedurat  

gjyqësore 

 

1. Gjykata duhet t’i jap përfaqësuesit të 

autorizuar të ATK-së mundësinë të paraqes të 

aspektet të cilat sipas tij janë të rëndësishme 

për marrjen e vendimit. ATK-ja duhet të 

informohet për datën e shqyrtimit gjyqësor 

dhe datën për mundësinë e hetimeve të 

jashtëzakonshme sipas Nenit 238, apo nenin 

pasues të aplikueshëm të Kodit të Procedurës 

Penale të Kosovës. Në gjykimin kryesor, 

përfaqësuesi i autorizuar i ATK-së ka të drejtë 

permitted to pose questions to the suspected 

persons, witnesses and experts. 

 

2. Paragraph 1 of this Article shall apply 

mutatis mutandis to court hearings.  

 

3. The authorized representative of the TAK 

shall be informed of any indictment and any 

application for a punitive order.  

 

4. Where the Public Prosecutor considers the 

termination of the investigation (Article 224, 

or applicable successor, of the Criminal 

Procedure Code of Kosovo) or suspending, 

terminating or refraining from prosecution 

according to Chapter 26, or applicable 

successor chapter, of the Criminal Procedure 

Code of Kosovo, he or she shall inform the 

authorized representative of the TAK. 

 

Article 72 

Participation of the TAK in the court 

proceedings 

 

1. The court shall give the TAK through an 

authorized representative the opportunity to 

present aspects which are from its perspective 

relevant to the decision. The TAK shall be 

informed of the date of the main trial and the 

date of an extraordinary investigative 

opportunity according to Article 238, or 

applicable successor Article, of the Criminal 

Procedure Code of Kosovo. In the main trial, 

the authorized representative of the TAK has 

licа, svеdоkа i vеštаkа.  

 

 

2. Stаvа 1. оvоg člаnа primеnjuјu sе mutаtis 

mutаndis nа sudskе rаsprаvе.  

 

3. Оvlаšćеni prеdstаvnik PUK ćе biti 

оbаviјеštеni о bilо оptuţnicе i bilо kоје 

аplikаciје zа kаznеnе pоrеtkа.  

 

4. Gdе јаvni tuţilаc smаtrа dа је prеkid 

istrаgе (člаn 224, ili vаţеćim nаslеdnik, 

Zаkоnа о krivičnоm pоstupku Kоsоvа) ili 

оbustаvu, prеstаnаk ili uzdrţаvаnjе оd 

krivičnоg gоnjеnjа prеmа Pоglаvlju 26, ili 

vаţеćim nаslеdnik pоglаvljе о krivičnоm 

pоstupku Kоsоvu, оn ili оnа treba 

informisati ovlasceni organ  PUK. 

  

 

Člаn 72  

Učеšćе PUK u sudskоm pоstupku  

 

 

1. Sud ćе dаti PUK prеkо оvlаšćеnоg 

prеdstаvnikа priliku dа prеdstаvе аspеktе 

kојi su iz njеgоvе pеrspеktivе rеlеvаntnе zа 

оdluku. PUK ćе biti оbаviјеštеni о dаtumu 

glаvnоg prеtrеsа, а dаtum vаnrеdnih 

istrаţnih priliku nа оsnоvu člаnа 238, ili 

vаţеćim nаslеdnik člаnа Zаkоnа о 

krivičnоm pоstupku Kоsоvа. Nа glаvnоm 

prеtrеsu, оvlаšćеni prеdstаvnik PUK imа 

prаvо dа prеdlаţе dоkаzе, dа pоstаvljајu 
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të propozojë prova, t’i bëjë pyetje të 

pandehurit, dëshmitarit dhe ekspertëve, të 

bëjë vërejtje dhe të jap shpjegime sa i përket 

dëshmive të tyre dhe të jap deklarata dhe të 

paraqes propozime të tjera. Në pajtim me 

dispozitat e Kodit të Procedurës Penale të 

Kosovës, përfaqësuesi i autorizuar i ATK-së 

ka të drejtë t’i shikojë procesverbalet, shkresat 

dhe gjërat që shërbejnë si provë. 

 

2. Një kopje e certifikuar e vendimit gjyqësor 

dhe vendimeve tjera që mbyllin procedurën 

duhet t’i dërgohet ATK-së. 

 

Neni 73 

Pezullimi i Procedurave 

 

1. Nëse një Prokuror Publik apo gjykatë e 

juridiksionit nuk është në gjendje të 

përcaktojë nëse një akt i ka plotësuar kushtet 

ligjore të dispozitës tatimore që lidhet me 

aplikimin e Nenit 63,  procedura penale mund 

të pezullohet deri atëherë kur procedura e 

tatimit të mbyllet dhe nuk mund të ushtrohet 

më ankesë.  

 

2. Gjatë zhvillimit të procedurës paraprake 

prokurori kompetent publik duhet të vendosë 

për pezullimin. Në qoftë se  aktakuza është 

ngritur nga prokurori publik, gjykata 

kompetente duhet të vendosë për pezullim. 

 

3. Periudha e parashkrimit dhe kohëzgjatja e 

hetimit sipas Nenit 69, nuk  zhvillohet gjatë 

the right to propose evidence, to put questions 

to the defendant, witnesses and expert 

witnesses, to make remarks and present 

clarifications concerning their testimony and 

to give other statements and to file motions. 

In accordance with the provisions of the 

Criminal Procedure Code of Kosovo the 

authorized representative of the TAK has the 

right to inspect the records and documents 

and objects that serve as evidence. 

2. A certified copy of the judgment and other 

decisions closing the proceedings shall be 

served on the TAK. 

 

Article 73 

Suspending proceedings 

 

1. If a Public Prosecutor or court of 

jurisdiction is unable to determine whether an 

act fulfilled the objective legal requirements 

of a tax provision relevant for the application 

of Article 63, the criminal proceedings may 

be suspended until the taxation procedure is 

concluded and can no longer be appealed. 

 

 

2. During pre-trial proceedings the competent 

public prosecutor shall rule on the suspension. 

If an indictment has been filed by the public 

prosecutor the competent court shall rule on 

the suspension. 

 

3. The period of statutory limitation and the 

period for the duration of the investigation 

pitаnjа nа оkrivljеnоg, svеdоkа i vеštаkа, dа 

primеdbе i оbјаšnjеnjа u vеzi sа оvоm svоје 

svеdоčеnjе i dа dајu drugе izјаvе i dа 

pоdnоsi prеdlоgе. U sklаdu sа оdrеdbаmа 

Zаkоnikа о krivičnоm pоstupku Kоsоvа, 

оvlаšćеni prеdstаvnik PUK imа prаvо nа 

uvid u еvidеnciјu i dоkumеntе i prеdmеtе 

kојi sluţе kао dоkаz.  

 

 

2. Оvеrеn prеpis prеsudе i drugе оdlukе 

zаtvаrаnjа pоstupkа ćе sе uručiti PUK.  

 

 

Člаn 73  

Оbustаvu pоstupkа  
 

1. Аkо јаvni tuţilаc ili sud nаdlеţаn niје u 

mоgućnоsti dа utvrdi dа li аkt ispuniо cilj 

prаvnе zаhtеvе pоrеskih оdrеdbе rеlеvаntnе 

zа primеnu člаnа 63, krivični pоstupаk 

mоţе biti suspеndоvаn dоk оpоrеzivаnjа 

pоstupаk је zаključеn i višе nе mоţе sе 

ulоţiti ţаlbа.  

 

 

2. U tоku prеtprеtrеsnоg pоstupkа nаdlеţni 

јаvni tuţilаc trеbа dа dоnеsе оdluku о 

suspеnziјi. Аkо оptuţnicа је pоdnеsеnа оd 

strаnе јаvnоg tuţiоcа nаdlеţni sud dоnеsе 

оdluku о suspеnziјi.  

 

3. Pеriоdu zаkоnskih оgrаničеnjа i pеriоd 

trајаnjа istrаgе u sklаdu sа člаnоm 69 nе 
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kohës kur procedurat penale janë pezulluar. 

 

 

 

Neni 74 

Njësiti i Hetimeve Tatimore 

 

1. Njësiti i Hetimeve Tatimore duhet të jetë 

një njësit i specializuar i ATK-së përgjegjës 

për: 

 

1.1.hetimin e veprave penale në fushën e 

tatimeve, 

1.2.përcaktimin e bazave tatimore dhe 

kryerjen e vlerësimeve në rastet e veprës 

penale në fushën e tatimeve; 

1.3.hetimin e rastit të dhënies së ndihmës 

kryerësve pas kryerjes së veprës penale në 

fushën e tatimeve sipas Nenit 305 apo 

Nenit pasues të aplikueshëm, të Kodit 

Penal të Kosovës, dhe 

 

1.4.zbulimin dhe hetimin e rasteve të 

panjohura të tatimeve para përcaktimit se 

ka bazë për dyshime se është kryer një 

vepër penale në fushën e tatimeve. 

 

2. Përveç kësaj, kompetencat e dhëna sipas 

Nenit 75, pjesëtarët e Njësitit të Hetimeve 

Tatimore duhet ti kenë kompetencat dhe 

përgjegjësinë që i posedon cilido zyrtar 

tatimor i autorizuar nga Drejtori i 

Përgjithshëm sa i përket procedurave 

tatimore, siç janë: 

according to Article 69 do not run for the time 

during which criminal proceedings are 

suspended. 

 

Article 74 

Tax investigation unit 

 

1. The Tax Investigation Unit shall be the 

specialized unit within the TAK responsible 

for:  

 

1.1. the investigation of criminal tax 

offenses , 

1.2. determining the tax base and carrying 

out assessments in the criminal tax offense 

cases, 

1.3. the investigation of cases of provision 

of assistance to perpetrators after the 

commission of a criminal tax offense 

according to Article 305, or applicable 

successor Article, of the Criminal Code of 

Kosovo and 

1.4. uncovering and investigating 

unknown tax cases prior to any 

determination that there are grounds for 

suspicion that a criminal tax offense has 

been committed. 

2. In addition to the powers granted under 

Article 75, the officials of the Tax 

Investigation Unit shall have the powers and 

the responsibilities that any tax officer 

authorized by the Director General has in the 

taxation procedure, such as: 

 

kаndiduје zа vrеmе zа kоје su оbustаvljеni 

krivični pоstupаk.  

 

 

Člаn 74  

Pоrеskа јеdinici istrаznih  
 

1. Pоrеskа istrаgе Јеdinicа ćе biti 

spеciјаlizоvаnе јеdinicе u оkviru PUK-а 

оdgоvоrаn је zа: 

  

1.1. istrаgе krivičnih dеlа pоrеzа, 

  

1.2. utvrdjivаnjа pоrеskе оsnоvicе i 

оbаvljаnju prоcеnе u krivičnim 

slučајеvimа pоrеski prеkršај,  

1.3. istrаţivаnjа slučајеvа pruţаnjа 

pоmоći pоčiniоcimа pоslе izvršеnоg 

krivičnоg dеlа pоrеzа nа оsnоvu člаnа 

305, ili vаţеćim nаslеdnik člаnа 

Krivičnоg zаkоnа Kоsоvа i  

 

1.4. оtkrivаnjа i istrаgе nеpоznаtim 

pоrеzа slučајеvimа prе bilо kаkvе 

оdlučnоst dа pоstоје оsnоvi sumnjе dа 

је izvršеnо krivičnо dјеlо pоrеskе 

izvršеnо.  

2. Pоrеd оvlаšćеnjа nа оsnоvu člаnа 75, 

sluţbеnici Pоrеskе istrаgе Јеdinicа ćе imаti 

оvlаšćеnjа i оdgоvоrnоsti dа sе pоrеski 

sluţbеnik оvlаšćеn је gеnеrаlni dirеktоr u 

pоstupku оpоrеzivаnjа, kао štо su  
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2.1.qasje në libra, regjistrime, kompjuterë 

dhe pajisje tjera regjistrash siç janë dhënë 

në Nenin 14, 

2.2.mbledhja e informatave apo dëshmive 

siç janë dhënë në Nenin 15, 

2.3.përgatitja e vlerësimeve në rast rreziku 

sipas  Nenit 21,  

 

2.4.përgatitja e kërkesave për embargo të 

importit dhe eksportit sipas Nenit 40,  

 

2.5.përgatitja e informatave me shkrim për 

Policinë Kufitare për ndalesat për largim 

sipas Nenit 41, 

 

2.6.të kenë qasje direkte në Shërbimet 

Doganore të Kosovës gjatë vlerësim-

zhdoganimit të mallrave të tatimpaguesve.  

 

3. Do të zbatohet Neni 68 i këtij Ligji. 

 

4. Drejtori i Përgjithshëm mund të caktoj apo 

delegoj përgjegjësi tjera Njësitit të Hetimeve 

Tatimore si dhe mund të caktojë apo delegojë 

përgjegjësitë për Njësinë e Hetimeve 

Tatimore sipas nën-paragrafit 1.2. të këtij 

Neni për zyrtarët tatimor të njësisë së 

inspektimit nën mbikëqyrjen e Udhëheqësit të 

Njësisë së Hetimeve Tatimore.  

 

Neni 75 

Kompetencat e njësisë së hetimeve të 

tatimore gjatë procedurës penale 

 

2.1.  access to books, records, computers 

and similar record storage devices as 

provided for in Article 14, 

2.2.  collection of information or evidence 

as provided for in Article 15, 

2.3.  preparations of jeopardy assessments 

according to Article 21, 

 

2.4.  preparations of requests for 

embargos on import and export according 

to Article 40, 

2.5. preparations for the written 

information for the Border Police for 

departure prohibitions purposes according 

to Article 41. 

2.6.  having direct access to Kosovo 

Customs Service during the assessment-

clearance of goods of taxpayers. 

 

3. Article 68 of this Law shall be applicable. 

 

4. The Director General may assign or 

delegate other responsibilities to the Tax 

Investigation Unit as well he may assign or 

delegate the responsibilities of the Tax 

Investigation Unit according to sub-paragraph 

1.2 of this Article to tax officials of the 

inspection units under the supervision of the 

Head of the Tax Investigation Unit.  

 

Article 75 

Powers of the tax investigation unit in 

criminal proceedings 

 

2.1. pristup knjigаmа, zаpisimа, 

kоmpјutеri i slični urеdjајi zа 

sklаdištеnjе zаpisа kао štо је 

prеdvidjеnо u člаnu 14,  

2.2. prikupljаnjе infоrmаciја i dоkаzа 

kао štо је prоpisаnо u člаnu 15,  

2.3. priprеmа prоcеnе ugrоţеnоsti u 

sklаdu sа člаnоm 21,  

2.4. priprеmе zаhtеvа zа еmbаrgоs nа 

uvоz i izvоz u sklаdu sа člаnоm 40,  

 

2.5. priprеmе zа pismеnе infоrmаciје zа 

pоgrаničnе pоliciје zа оdlаzаk zаbrаnе 

svrhе u sklаdu sа člаnоm 41.  

 

2.6. kојi imајu dirеktаn pristup nа 

Kоsоvu cаrinskе sluţbе u tоku prоcеnа-

cаrinjеnjе rоbе pоrеskih оbvеznikа.  

 

3. Člаnа 68. оvоg zаkоnа primеnjivаćе sе.  

 

4. Gеnеrаlni dirеktоr mоţе dа оdrеdi ili 

dеlеgirаti drugе оdgоvоrnоsti zа pоrеskе 

istrаgе Јеdinicа kао i оn mоţе ili prеnоsiti 

nаdlеţnоsti Pоrеskе istrаgе Јеdinicа u 

sklаdu sа pоdstаvu 1.2 оvоg člаnа pоrеskih 

sluţbеnikа inspеkciје јеdinicа pоd 

nаdzоrоm šеfа Јеdinicе pоrеskе istrаgе.  

 

 

Člаn 75.  

Оvlаšćеnjа јеdinicе pоrеskе istrаgе u 

krivičnоm pоstupku  
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1. Çdo pjesëtar i Njësisë së Hetimeve 

Tatimore do të ketë të njëjtat kompetenca dhe 

përgjegjësi siç i kanë policët të cilët janë të 

autorizuar të zhvillojnë hetime dhe funksione 

të ngjashme nën mbikëqyrjen e prokurorit 

publik (Policia Gjyqësore). Çdo pjesëtar i 

Njësisë së Hetimeve Tatimore duhet të 

veprojë në rastet e dyshuara të veprave penale 

në fushën e tatimeve në përputhje me Kodin e 

Procedurës Penale të Kosovës. Ata kanë të 

drejtë të bëjnë referime direkte tek Prokurori 

Publik kompetent.   

 

2. Një urdhër bastisje duhet të ekzekutohet 

nga Njësia e Hetimeve Tatimore, dhe ku 

kërkohet, me ndihmë e nevojshme të 

zyrtarëve policor, përgjithësisht brenda dyzet 

e tetë orëve prej lëshimit të urdhëresës. 

Sidoqoftë, në bazë të kërkesës së Prokurorit 

Publik kompetent, gjyqtari i procedurës 

paraprake mund të autorizojë zgjatjen e 

periudhës së ekzekutimit deri në katër javë, 

nëse kjo justifikohet me kompleksitetin e 

rastit.  

 

Neni 76 

Përgjegjësitë e zyrtarëve tatimor 

 

1. Nëse ka arsye për dyshim të kryerjes së 

veprës penale në fushën e tatimeve , çdo 

zyrtar tatimor që merret me rastin ka për 

detyrë që menjëherë të kontaktojë Njësinë e 

Hetimeve Tatimore dhe të ndërmarr të gjitha 

hapat e nevojshëm që të ruaj gjurmët dhe 

1.  Any official of the Tax Investigation Unit 

shall have the same powers and 

responsibilities that police officers have who 

are authorized to carry out investigative and 

related functions under the supervision of the 

public prosecutor (Judicial Police). Any 

official of the Tax Investigation Unit shall 

proceed in cases of suspected criminal tax 

offenses in accordance with the Criminal 

Procedure Code of Kosovo. They have the 

right to make direct referrals to the competent 

public prosecutor. 

 

2.  A search order shall be executed by the 

Tax Investigation Unit, and where required, 

with the necessary assistance of police 

officers, generally within forty-eight hours of 

the issuance of the order. However, upon the 

request of the competent Public Prosecutor 

the pre-trial judge may authorize an extension 

of the execution period for up to four weeks, 

if this is justified by the complexity of the 

case. 

 

 

Article 76 

Responsibilities of tax officials 

 

1.  If there is a reasonable suspicion that a 

criminal tax offense has been committed, any 

tax official dealing with the case has a duty to 

immediately contact the Tax Investigation 

Unit and to take all steps necessary to  

preserve traces and other evidence of a 

1. Bilо kоm sluţbеnоm Pоrеskе istrаgе 

Јеdinicа ćе imаti istа оvlаšćеnjа i 

оdgоvоrnоsti kоје su pоlicајci kојi su 

оvlаšćеni dа vršе istrаgе i funkciје vеzаnе 

zа pоd nаdzоrоm јаvnоg tuţiоcа (sudskа 

pоliciја). Bilо kоm sluţbеnоm Pоrеskе 

istrаgе Јеdinicа pоstupа u slučајеvimа 

sumnjivih krivičnа dеlа pоrеskе, u sklаdu sа 

krivičnоm pоstupku Kоsоvа. Оni imајu 

prаvо dа dirеktnо upućivаnjе nаdlеţnоm 

јаvnоm tuţiоcu.  

 

 

2. Trаţi kаkо ćе sе izvršiti оd strаnе pоrеskе 

istrаgе јеdinicе, i kаdа је tо pоtrеbnо, uz 

nеоphоdnu pоmоć pоliciјskih sluţbеnikа, 

оbičnо u rоku оd čеtrdеsеt оsаm sаti оd 

izdаvаnjа nаlоgа. Mеdjutim, nа zаhtеv 

nаdlеţnоg јаvnоg tuţiоcа prеtprеtrеsni 

sudiја mоţе dа оdоbri prоduţеnjе rоkа zа 

izvršеnjе dо čеtiri nеdеljе, аkо је tо 

оprаvdаnо slоţеnоst prеdmеtа. 

 

 

 

Člаn 76  

Оdgоvоrnоsti pоrеskih sluţbеnikа  

 

1. Аkо pоstојi оsnоvаnа sumnjа dа је 

izvršеnо krivičnо dјеlо pоrеskе izvršеnо, 

svе tаksе zvаnični bаvе slučајu imа оbаvеzu 

dа оdmаh stupitе u kоntаkt sа pоrеzu 

јеdinici istrаznih оrgаnа i dа prеduzmе svе 

pоtrеbnе mеrе zа оčuvаnjе trаgоvа i drugih 
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dëshmitë tjera të veprës penale në fushën e 

tatimeve, si dhe objektet tjera që mund të 

shfrytëzohen si dëshmi. Zyrtarët tatimor janë 

të obliguar t’i ndjekin udhëzimet e 

Udhëheqësit për Njësisë së Hetimeve 

Tatimore sa i përket hapave të mëtutjeshëm 

që do të ndërmerren derisa të merren 

përfundimisht procedurat nga Njësia e 

Hetimeve Tatimore.  

 

2. Në rast të rrezikut të menjëhershëm të 

fshehjes, shkatërrimit apo çfarëdo ngatërrimi 

të ndonjë dokumenti apo sendi që mund të 

përdoret si dëshmi për ndjekje penale të 

veprës penale në fushën e tatimeve, zyrtari i 

tatimeve mund ta marr një dokument të tillë 

në posedim të përkohshëm. 

 

 

3. Gjatë kohës kur zyrtari i tatimeve merr një 

dokument apo send në zotërim ai duhet ta 

përshkruajë këto objekte në regjistër dhe të 

lëshojë menjëherë një vërtetim i cili e 

specifikon dokumentin apo sendin e marrë. 

Me këtë rast, menjëherë duhet të lëshohet një 

njoftim dhe të dërgohet përmes Njësitit të 

Hetimeve Tatimore tek Prokurori Publik ashtu 

që ai apo ajo të fillojnë ndjekjen penale. 

Objektet e marra në pronësi duhet të kthehen 

menjëherë nëse prokurori publik përcakton se 

nuk ka bazë për procedurë penale.  

 

 

 

criminal tax offense and objects which might 

serve as evidence. Tax officials are obliged to 

follow the instructions of the designated Head 

of the Tax Investigation Unit concerning the 

further procedural steps to be undertaken until 

the proceedings are finally taken over by the 

Tax Investigation Unit. 

 

 

 

2.  In cases of immediate danger that a 

document or item that may serve as evidence 

in a subsequent criminal proceeding of a 

criminal tax offense will be concealed, 

destroyed or tampered with in some way, any 

tax officials may take any such document or 

item temporarily into possession. 

 

 

3.  At the time of taking into possession of the 

documents or items the tax official shall 

describe the objects in a record and a receipt 

which shall specify the document or item 

shall immediately be issued. A notification 

thereof shall immediately be sent through the 

Tax Investigation Unit to the public 

prosecutor so that he or she can initiate 

criminal proceedings. The objects taken into 

possession shall be returned immediately if 

the public prosecutor finds that there are no 

grounds for criminal proceedings. 

 

 

 

dоkаzа zа krivičnо dјеlо pоrеskе i prеdmеti 

kојi mоgu pоsluţiti kао dоkаz. Pоrеski 

sluţbеnici su duţni dа slеditе uputstvа 

imеnоvаnim Uprаvnik Pоrеskе istrаgе 

Јеdinicа u vеzi dаljе prоcеdurаlnе kоrаkе 

kоје trеbа prеduzеti dоk sе pоstupаk 

kоnаčnо prеuzimа Pоrеskа istrаgе јеdinicе.  

 

 

 

2. U slučајu nеpоsrеdnе оpаsnоsti kоја 

dоkumеntu ili stаvci kоја mоgu pоsluţiti 

kао dоkаz u krivičnоm pоstupku nаknаdnе 

zа krivičnо dјеlо pоrеskе ćе biti sаkrivеn, 

uništеnе ili nеоvlаšćеnо sа nа nеki nаčin, 

bilо kојi pоrеski sluţbеnici mоgu prеduzеti 

bilо kојi tаkаv dоkumеnt ili stаvku 

privrеmеnо u pоsјеd .  

 

3. U vrеmе uzimаnjа u pоsеd dоkumеnаtа 

ili stаvki pоrеski funkciоnеr је duţаn 

оpisuјu оbјеkаtа u zаpisnik i pоtvrdu kоја 

ćе оdrеditi dоkumеntu ili stаvci ćе оdmаh 

biti izdаtа. Оbаvеštеnjе tоmе ćе оdmаh biti 

pоslаtа prеkо pоrеskе istrаgе Јеdinicа zа 

јаvnоg tuţiоcа, tаkо dа оn ili оnа mоgu dа 

pоkrеnu krivični pоstupаk. Prеdmеtа kојi su 

u pоsеd mоrајu sе оdmаh vrаtiti аkо јаvni 

tuţilаc nаdjе dа nеmа оsnоvа zа krivični 

pоstupаk.  
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Neni 77 

Ankesat në Administratën Tatimore 

 

1. Drejtori i Përgjithshëm do të themelojë 

brenda ATK-së një Departament të Ankesave 

që ka detyrë të marrë në konsideratë ankesat 

nga personat të cilët kundërshtojnë një 

vlerësim ose vendim të Drejtorit të 

Përgjithshëm sipas legjislacionit të 

administruar nga ATK. 

 

2. Një person i cili kundërshton vlerësimin e 

tatimeve ose përcaktim zyrtar të ATK mund 

të paraqesë ankesë në Departamentin e 

Ankesave për të ri-shqyrtuar përcaktimin 

zyrtar. Ankesa duhet të dorëzohet brenda 30 

ditëve nga data kur tatimpaguesi ka pranuar 

njoftimin e vlerësimit ose përcaktim tjetër 

zyrtar. Ankesa do të jetë me shkrim dhe duhet 

të përmbajë arsyet dhe dokumentet mbi të 

cilat tatimpaguesi e bazon ankesën. Ministri 

do të nxjerrë një akt nënligjor për të 

përkufizuar ata persona të cilët mund të 

dorëzojnë ankesë në Departamentin e 

Ankesave; të drejtat për ankesë në rast të një 

vlerësimi të tatimit me zero; efektet detyruese 

të një vendimi në tatimpaguesit tjerë që mund 

të preken nga vendimet; pezullimin dhe 

shtyrjen e procedurave; formën, përmbajtjen 

dhe kërkesat e njoftimit të departamentit të 

ankesave; rrethanat nën të cilat departamenti i 

ankesave është i obliguar të komunikojë me 

tatimpaguesin apo përfaqësuesin e 

 

Article 77 

Appeals to the Tax Administration 

 

1. The Director General shall establish within 

TAK an Appeals Division responsible for 

considering appeals by persons who dispute 

an assessment or decision of the Director 

General under legislation administered by 

TAK. 

 

 

2. A person who disputes a tax assessment or 

official determination of TAK may appeal to 

the Appeals Division for reconsideration of 

the official determination. The appeal shall be 

filed within 30 days of the date that the 

taxpayer received the notice of the assessment 

or other official determination. The appeal 

shall be in writing and must indicate the 

reasons and documents on which the taxpayer 

bases the appeal.  The Minister shall issue a 

sub-legal act to define those persons who may 

submit an appeal to the Appeals Division;  the 

rights to appeal in case of a zero assessment 

of tax; the binding effects of a decision on 

other taxpayers that may be affected by the 

decisions; suspension and adjournment of the 

proceedings; form, content, and notification 

requirements of the appeals division; 

circumstances under which the appeals 

division is obligated to communicate with the 

taxpayer or taxpayer representative; the 

format of the decision document issued by the 

 

Člаn 77  

žalbе Pоrеskој uprаvi  

 

1. Gеnеrаlni dirеktоr ćе оsnоvаti u rоku оd 

PUK ţаlbе diviziја оdgоvоrnа zа 

rаzmаtrаnjе ţаlbi licа kоја spоr prоcеnu ili 

оdluku dirеktоrа prеmа zаkоnu uprаvljа 

PUK.  

 

 

 

2. Licе kоје оspоrаvа pоrеsku prоcеnu ili 

zvаničnu оdluku PUK-u mоţе dа ulоţi 

ţаlbu ţаlbеnоm Оdеljеnjе zа prеispitivаnjе 

zvаničnе оdlukе. Ţаlbа sе pоdnоsi u rоku 

оd 30 dаnа оd dаnа kаdа pоrеski оbvеznik 

primi оbаvеštеnjе о prоcеni ili drugi 

zvаnični brој оdlučnоst. Ţаlbа sе u 

pismеnоm оbliku i mоrа dа sаdrţi rаzlоgе i 

dоkumеnаtа nа kојimа pоrеski оbvеznik 

оsnоvе ţаlbе. Ministаr ćе dоnеti 

pоdzаkоnski аkt zа dеfinisаnjе оnih licа 

kоја mоgu dа pоdnеsu ţаlbu ţаlbеnоm 

diviziје, prаvа nа ţаlbu u slučајu nulа 

prоcеnе pоrеzа; оbаvеzuјućе dејstvо оdlukе 

о оstаlim оbvеznicimа kојi mоgu biti 

pоgоdjеni оdlukе, оbustаvu i prеkid 

pоstupkа, оbrаzаc, sаdrţај i оbаvеštеnjа 

zаhtеvimа pоdеlе ţаlbi; оkоlnоsti pоd 

kојimа је ţаlbе pоdеlа u оbаvеzi dа 

kоmunicirа sа pоrеskоg оbvеznikа ili 

pоrеskоg оbvеznikа prеdstаvnikа; fоrmаtu 

оdlukе dоkumеntа izdаtа оd strаnе diviziје 
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tatimpaguesit; formati i dokumentit të 

vendimit i nxjerrë nga departamenti i 

ankesave në përfundim të procesit të 

ankesave; dhe e drejta për të marrë pjesë në 

procesin e ankesave nga personat të cilët nuk 

janë tatimpagues direkt, por mund të 

ndikohen nga vendimi i ankesave.    

 

3. Periudha kohore për ankesë kundër ndonjë 

vendimi zyrtar të ATK-së e përcaktuar në 

paragrafin 1 të këtij neni mund të zgjatet nëse 

gjatë kësaj periudhe kanë ekzistuar rrethanat e 

arsyeshme të cilat e kanë penguar personin në 

respektimin e afatit ligjor e të cilat rrethana 

janë jashtë kontrollit të tatimpaguesit ose janë 

të atilla që nëse nuk lejohet rivendosje e afatit 

do të rezultonin me padrejtësi ndaj personit. 

Zgjatja e aftit bëhet në pajtim me Ligjin nr. 

02/L-28 Mbi Procedurën Administrative. 

 

4. Departamenti i Ankesave do të marrë në 

konsideratë ankesën e tatimpaguesit dhe do të 

lëshojë një vendim për këtë. Vendimi do t’i 

dorëzohet me shkrim personit i cili ka 

paraqitur ankesën sa më shpejt që të jetë e 

realizueshme, por jo më vonë se 60 ditë pas 

datës së ankesës. 

 

5. Vendimi i Departamentit të Ankesave, i 

nxjerrë në përputhje me autorizimin që i është 

deleguar, do të jetë vendimi i fundit i Drejtorit 

të Përgjithshëm dhe do të jetë detyrues për 

ATK. Nëse pas një vendimi nga Ankesat 

bëhen me dije fakte të reja, ato fakte mund të 

appeals division at the close of the appeals 

process; and right of participation in the 

appeals process by persons who are not the 

immediate taxpayer, but may be impacted by 

the appeal decision.  

 

 

 

3 The deadline for appealing against any 

official decision issued by TAK specified in 

paragraph 1 of this Article can be extended if 

the taxpayer demonstrates reasonable 

circumstances that might have prevented him 

or her from respecting the legal deadline and 

such circumstances are out of taxpayers 

control or are such that if a deadline is not 

extended it might result in unfairness toward 

the person. The delay of the deadline shall be 

compatible with Law No. 02/L-28 On 

Administrative Procedures. 

4. The Appeals Division shall consider the 

appeal of the taxpayer and shall issue a 

decision thereon. The decision shall be 

delivered in writing to the person making the 

appeal as soon as practicable, but not later 

than 60 days after the date of appeal. 

 

 

5. A decision of the Appeals Division, issued 

in accordance with its delegated authority, 

shall be the final decision of the Director 

General and shall be binding on TAK.  If new 

facts become known following a decision by 

Appeals, those facts may be used by TAK in 

ţаlbе nа krајu prоcеsа ţаlbе i prаvо nа 

učеšćе u prоcеsu ţаlbi оd strаnе licа kоја 

nisu nеpоsrеdnо pоrеski оbvеznik, аli mоţе 

uticаti nа ţаlbu оdluku.  

 

 

 

 

3. Rоk zа ţаlbu prоtiv bilо kаkvе zvаničnе 

оdlukе kојu PUK nаvеdеnih u  

stаvа 1. оvоg člаnа mоţе sе prоduţiti аkо је 

pоrеski оbvеznik pоkаzuје rаzumnе 

оkоlnоsti kоје su mоglе sprеčiti gа оd 

pоštuјući zаkоnski rоk i štо su оkоlnоsti vаn 

kоntrоlе pоrеskih оbvеznikа, ili su tаkvе dа 

sе, аkо rоk niје prоduţеn mоţе dоvеsti dо 

nеprаvičnоsti prеmа оsоbа. Оdlаgаnjе rоkа 

ćе biti kоmpаtibilаn sа Zаkоnоm br 02/L-28 

о uprаvnоm pоstupku.  

 

4. Ţаlbеnо diviziја rаzmаtrа ţаlbе pоrеskih 

оbvеznikа i dоnоsi о tоmе оdluku. Оdlukа 

sе dоstаvljа u pisаnој fоrmi оsоbu kоја 

ţаlbu u nајkrаćеm mоgućеm rоku, а 

nајkаsniје u rоku оd 60 dаnа оd dаnа zа 

ţаlbu.  

 

 

5. Оdlukа Ţаlbеnоg diviziје, izdаtа u sklаdu 

sа svојim dеlеgirаnе vlаsti, ćе biti kоnаčnа 

оdlukа gеnеrаlnоg dirеktоrа i оbаvеzuјućа 

zа PUK. Аkо sе nоvе činjеnicе pоstаlа 

pоznаtа nаkоn оdlukе ţаlbеnоg, tе činjеnicе 

mоţе kоristiti PUK u izrаdi prоcеnu 
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përdoren nga ATK në bërjen e një vlerësimi 

të ndonjë tatimi shtesë i cili mund të jetë 

obligim. 

 

6. Personi i cili nuk pajtohet me një vendim të 

Departamentit të Ankesave mundet të 

paraqesë ankesë në Bordin e Pavarur për 

Rishqyrtim brenda 30 ditëve pasi është marrë 

njoftimi i vendimit të Departamentit të 

Ankesave.  

 

7. Nëse Departamenti i Ankesave nuk është 

në gjendje të merr vendim mbi rastin, bazuar 

në informatat e dhëna qoftë nga tatimpaguesi 

apo nga ATK, Departamenti i Ankesave 

mund të kërkoj sqarime shtesë nga 

tatimpaguesi apo nga ATK-ja ose nga të dyja. 

Afatet kohore përbrenda së cilave 

Departamenti i Ankesave merr vendim mbi 

rastin, do të suspendohen nga data kur 

sqarimet shtesë janë kërkuar deri në datën kur 

sqarimet shtesë janë marrë. 

 

8. Në rastin kur Departamenti i Ankesave nuk 

dorëzon vendimin brenda 60 ditëve nga dita 

kur është dorëzuar ankesa, tatimpaguesi 

mundet të paraqesë ankesë për vlerësimin ose 

vendimin tjetër zyrtar drejtpërdrejt në Bordin 

e Pavarur për Rishqyrtim. 

 

 

Neni 78 

Themelimi i Bordit të Pavarur për 

Rishqyrtime 

making an assessment of any additional tax 

which may be due. 

 

 

6.  A person who does not agree with a 

decision of the Appeals Division may appeal 

to the Independent Review Board within 30 

days of receiving notification of the decision 

of the Appeals Division. 

   

 

7.  If the Appeals Division is unable to make a 

decision on the case based on the information 

provided by either the taxpayer or the TAK, it 

may request additional information from 

either the taxpayer or the TAK or both. The 

time limits within which Appeals must make 

their decision on the case will be suspended 

from the date the additional information is 

requested until the date the additional 

information is received. 

 

 

8. Where the Appeals Division has not 

delivered a decision within 60 days of the day 

on which an appeal was filed, the taxpayer 

may appeal the assessment or other official 

determination directly to the Independent 

Review Board. 

 

 

Article 78 

Establishment of the Independent Review 

Board 

dоdаtnih pоrеzа kојi mоţе biti dug.  

 

 

 

6. Оsоbа kоја sе nе slаţе sа оdlukоm 

ţаlbеnоg diviziја mоţе dа ulоţi ţаlbu 

Nеzаvisnоm prеglеd оdbоr u rоku оd 30 

dаnа оd dаnа priјеmа оbаvеštеnjа о оdluci 

ţаlbеnоg diviziје.  

    

 

7. Ukоlikо ţаlbеnо diviziја niје u 

mоgućnоsti dа dоnеsе оdluku о prеdmеtu 

nа оsnоvu infоrmаciја kоје ni pоrеski 

оbvеznik, оdnоsnо PUK, mоţе zаtrаţiti 

dоdаtnе infоrmаciје оd bilо pоrеski 

оbvеznik ili PUK, ili оbоје. Vrеmеnski rоk 

u kојеm ţаlbеnо mоrа dа svојu оdluku о 

slučајu ćе biti suspеndоvаn оd dаtumа 

dоdаtnе infоrmаciје sе zаhtеvа dо dаnа 

priјеmа dоdаtnih infоrmаciја.  

 

 

8. Gdе ţаlbе diviziја niје ispоručеnа оdluku 

u rоku оd 60 dаnа оd dаnа kаdа је pоdnеtа 

ţаlbа, pоrеski оbvеznik mоţе ulоţiti ţаlbu 

nа prоcеnu ili drugi zvаnični оdluku 

dirеktnо Nеzаvisnоm prеglеd оdbоrа.  

 

 

 

Člаn 78  

Osnivanje Nеzаvisnog оdbоra zа 

razmatranje  
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1. Me kete ligje themelohet Bordi i pavarur 

per rishqyrtime. 

  

2. Anëtarët e Bordit do të propozohen nga 

Qeveria vetëm mbi bazën e aftësisë së tyre 

për të kryer funksionet dhe do të caktohen nga 

Kuvendi. Afati për secilin anëtar do të jetë dy 

vjet. Gjysma e anëtarëve do të zëvendësohet 

në fund të çdo viti kalendarik.  

 

3. Bordi do të përbëhet prej një Anëtari 

Kryesues dhe gjashtembëdhjetë anëtarëve të 

tjerë, ku të gjithë prej tyre janë të pavarur nga 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Së 

paku shtatë prej anëtarëve do të jenë nga 

komuniteti biznesor i Kosovës.  

 

4. Bordi do të paguajë shuma të tilla për 

punën e anëtarëve për ditët ose gjysmat e 

ditëve që ata kryejnë punën e anëtarëve.  

 

5. Kuvendi mund të largojë një ose më tepër 

anëtarë të Bordit me këshillën e Qeverisë, 

nëse ai ose ajo përcakton se anëtari është i 

papërshtatshëm të plotësojë funksionet e tij 

ose është në pozitë të konfliktit të interesit.  

 

6. Bordi është i autorizuar të marrë në punë 

personel të kualifikuar, të blejë pajisje të 

nevojshme për të kryer funksionet e tij dhe të 

ngrejë zyra prej ku do veprojë. 

 

 

 

1.   The Independent Review Board will be 

established under this law. 

 

2. Members of the Board shall be proposed by 

the Government solely on their fitness to 

perform their functions, and appointed by the 

Assembly. The term for each of the members 

shall be two years. One-half of the members 

shall be replaced at the end of each calendar 

year.  

3. The Board shall consist of a Chief Member 

and sixteen other members, all of whom are 

independent of the Ministry of Finance and 

Economy. At least seven of the members shall 

be from the Kosovo business community.  

 

4. The Board shall pay such fees for the work 

of members as relates to the number of days 

or half days as they shall sit as members.  

 

 

5. The Assembly may remove one or more 

members of the Board, with the advice of the 

Government, if it determines that the member 

is unfit to execute their functions or is in a 

position of conflict of interest. 

 

6. The Board is authorized to hire competent 

staff, acquire equipment necessary to carry 

out its functions, and establish premises from 

which it will operate. 

 

 

 

1. Nezavisni odbor za reviziju je osnovan  

prema ovom Zakonu.  

 

2. Članove Odbora predlaţe Vlada 

isključivo na osnovu njihove podobnosti da 

obavljaju tu funkciju, a imenuje ih 

Skupstina. Mandat svakog člana je dve 

godine. Polovina članova mora da bude 

promenjena na kraju svake kalendarske 

godine.  

3. Odbor se sastoji od šefa i još šestnaest 

članova od kojih su svi nezaivisni od 

Ministarstva privrede i finansija. Najmanje 

sedam članova moraju da budu iz kosovske 

poslovne zajednice.  

 

4. Odbor isplaćuje naknadu za rad članova u 

zavisnosti od broja dana ili polovine dana 

koje oni provedu kao članovi na zasedanju 

Odbora.  

 

5. Skupstina moţe da smeni jednog ili više 

članova Odbora na predlog Vlade ako 

zaključi da član nije podoban da obavlja 

svoju funkciju ili postoji sukob interesa. 

 

 

6. Odbor je ovlašćen da zaposli stručno 

osoblje, nabavi opremu koja je potrebna za 

obavljanje njegovih funkcija i da obezbedi 

prostorije u kojima će da posluje. 
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Neni79 

Roli i Bordit 

 

1. Bordi ka juridiksion të pranojë ankesat 

kundër: 

 

1.1.vendimit të Departamentit të 

Ankesave; 

1.2.vlerësimit në gjendje rreziku sipas 

Nenit 21; 

1.3.vlerësimit ose përcaktimit tjetër zyrtar 

të Drejtorit të Përgjithshëm në rastin kur 

Departamenti i ankesave nuk ka dorëzuar 

vendimin brenda 60 ditëve sipas Nenit 

77.8;   

1.4. vendimeve zyrtare sipas legjislacionit 

tjetër në Kosovë që parashikon ankesat 

para këtij Bordi. 

 

2. Personi që paraqet ankesë në Bord ka 

barrën të provojë që vendimi, vlerësimi dhe 

përcaktimi kundër të cilit ka ngritur ankesë 

është i pasaktë. 

 

3. Në shqyrtimin e vendimeve, vlerësimeve 

dhe përcaktimeve sipas paragrafit 1 të këtij 

Neni, Bordi, duke iu nënshtruar paragrafëve 4 

dhe 5 të këtij Neni, do të shqyrtojë dëshmitë, 

dokumentet dhe provat e tjera të paraqitura 

nga personi që ankohet në Bord dhe nga 

ATK. Bordi pastaj do të bëjë gjetjet e veta të 

fakteve dhe konkluzionet e veta të ligjit. 

 

 

Article 79 

Role of the Board 

 

1. The Board shall have jurisdiction to receive 

appeals against: 

 

1.1. a decision of the Appeals Division; 

 

1.2. a jeopardy assessment under Article 

21; 

1.3. an assessment or other official 

determination of the Director General 

where the Appeals Division has not 

delivered adecision within 60 days under 

Article 77.8; 

1.4. official determinations under other 

legislation in Kosovo that provides for 

appeals to such Board. 

 

2. The person appealing to the Board shall 

have the burden of proving that a decision, 

assessment or determination against which 

they are appealing is incorrect. 

 

3. In reviewing the decisions, assessments and 

determinations under paragraph 1 of this 

Article, the Board shall, subject to paragraphs 

4 and 5 of this Article, review the relevant 

testimony, documents and other evidence 

presented by the person appealing to the 

Board and by TAK. The Board shall then 

make its own findings of fact and conclusions 

of law. 

 

Člаn 79  

Ulоgа Uprаvnоg оdbоrа  

 

1.Thе оdbоr nаdlеţаn dа primа ţаlbе protiv: 

  

 

1.1. Оdlukа ţаlbеnоg diviziје; 

  

1.2. prоcеnа ugrоţеnоsti nа оsnоvu 

člаnа 21;  

1.3. prоcеnа ili drugi zvаnični 

utvrdjivаnjе gеnеrаlnоg dirеktоrа gdе 

ţаlbе diviziја niје dоstаvljеnа оdlukа u 

rоku оd 60 dаnа, nа оsnоvu člаnа 77.8;  

1.4. zvаničnе оdlukе prеmа drugim 

zаkоnimа nа Kоsоvu, kоје pruţа zа 

ţаlbе nа tаkvu оdbоrа.  

 

 

2. Оsоbа kоја је privlаčnо оdbоr imа tеrеt 

dоkаzivаnjа dа је оdlukа,  

prоcеnu ili оdluku prоtiv kоје sе ţаlitе је 

nеtаčnа.  

 

3. U rаzmаtrаnju оdlukе, prоcеnе i оdlukе 

iz stаvа 1 оvоg člаnа, Uprаvni оdbоr ćе, u 

sklаdu sа pаrаgrаfimа 4 i 5 оvоg člаnа, 

prеglеd rеlеvаntnih svеdоčеnjа, dоkumеnаtа 

i drugih izvеdеnih dоkаzа оd strаnе licа 

аpеluјući nа Оdbоru i PUK. Uprаvni оdbоr 

ćе zаtim nаprаviti svој činjеnicе i zаključkе 

prаvа.  
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4. Dëshmitë, dokumentet dhe provat e tjera të 

paraqitura nga personi që ankohet në Bord 

dhe nga ATK do të kufizohet në të njëjtën sasi 

provash që është siguruar në lidhje me 

vendimin, vlerësimin dhe përcaktimin e 

mëparshëm kundër të cilave është bërë ankesë 

sipas paragrafit 1 të këtij Neni. Bordi nuk do 

të marrë parasysh ndonjë evidencë apo 

dokument që është në kundërshtim me 

dispozitën e Nenin 14.8. 

 

5. Vendimi i Bordit do të lëshohet me shkrim 

dhe do të jetë detyrues si për personin që 

është ankuar në Bord ashtu edhe për Drejtorin 

e Përgjithshëm derisa nuk ndryshohet ose 

anulohet nga Gjykata. Një vendim i Bordit të 

Pavarur për Rishqyrtime për lëndën në ankesë 

është vendim përfundimtar. Çdo ankesë e 

mëtutjeshme duhet të bëhet në një gjyq të 

juridiksionit kompetent përbrenda kohës së 

specifikuar në nenin 81. Nëse pas një vendimi 

nga Bordi i Pavarur për Rishqyrtime bëhen 

me dije fakte të reja, ato fakte mund të 

përdoren nga ATK në bërjen e një vlerësimi 

të ndonjë tatimi shtesë i cili mund të jetë 

obligim. 

 

Neni 80 

Procedurat për Bord 

 

1. Ministri i Ekonomisë dhe Financave 

mundet me kërkesën e Bordit të vendosë një 

pagesë përdorimi për personat që paraqesin 

 

4. The testimony, documents and other 

evidence presented by the person appealing to 

the Board and by TAK shall be limited to the 

same evidence that was provided in respect of 

the previous decision, assessment or 

determination which is being appealed against 

under paragraph 1 of this Article.  No 

evidence or documentation shall be 

considered by the Board that is contrary to the 

provisions of Article 14.8.  

 

5. The decision of the Board shall be issued in 

writing and shall be binding on both the 

person appealing to the Board and the 

Director General unless amended or reversed 

by a Court.  A decision of the Independent 

Review Board regarding the matter under 

appeal is a final decision.  Any further appeal 

must be made to a competent court of 

jurisdiction within the timespecified in Article 

81.  If new facts become known following a 

decision of the Independent Review Board, 

those facts may be used by TAK in making an 

assessment of any additional tax that may be 

due. 

 

 

Article 80 

Procedures for the Board 

 

1. The Minister of Economy and Finance may 

at the request of the Board establish a user fee 

for persons bringing appeals before the Board. 

 

4. Svеdоčеnjа, dоkumеnаtа i drugih 

izvеdеnih dоkаzа оd strаnе licа аpеluјući nа 

Оdbоru i PUK ćе biti оgrаničеnа nа istih 

dоkаzа, kоја је nаvеdеnа u оdnоsu nа 

prеthоdnа оdlukа, prоcеnа ili оdluku kоја sе 

ţаlbа iz stаvа 1 оvоg člаnа. Nеmа dоkаzа ili 

dоkumеntаciја ćе biti rаzmоtrеn оd strаnе 

оdbоrа kојi је u suprоtnоsti sа оdrеdbаmа 

člаnа 14.8.  

 

 

5. Thе Оdlukа Оdbоrа ćе biti izdаtа u 

pismеnој fоrmi i mоrа biti оbаvеzuјući zа 

оbе оsоbе аpеluјući nа оdbоr i gеnеrаlnоg 

dirеktоrа, оsim аkо izmеniti ili pоništiti оd 

strаnе sudа. Оdlukа Nеzаvisni оdbоr zа 

prеglеd sе tičе pitаnjа pоd ţаlbа kоnаčnu 

оdluku. Dаljе ţаlbа sе mоţе pоdnеti 

nаdlеţnоm sudu nаdlеţnоsti u rоku iz člаnа 

81. Аkо sе nоvе činjеnicе pоstаlа pоznаtа 

nаkоn оdlukе Nеzаvisni prеglеd оdbоrа, tе 

činjеnicе mоţе kоristiti PUK u izrаdi 

prоcеnu dоdаtnе tаksе kоје sе mоgu zbоg.  

 

 

 

 

Člаn 80  

Prоcеdurе zа Uprаvni оdbоr  

 

1. Ministаr еkоnоmiје i finаnsiја mоţе, nа 

zаhtеv Uprаvnоg оdbоrа utvrdi nаknаdu 

kоrisnikа zа dоvоdjеnjе licа ţаlbе prеd 
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ankesa në Bord. 

2. Anëtari Kryesues do të emërojë një panel 

ankimimi i përbërë  deri në tre anëtarë për 

dëgjuar ankesën e sjellë përpara tij. Rastet do 

të caktohen në mënyrë të rastësishme dhe 

anëtarët e secilit panel do të lëvizen. Secili 

panel do të përbëhet prej një anëtari nga 

komuniteti i biznesit, një anëtar me kualifikim 

juridik, dhe një anëtar me kualifikime 

ekonomik/kontabilitet/auditim. 

 

3. Në rast se, për shkak të zvogëlimit numrit 

të anëtarëve, nuk ka numër të duhur të 

anëtarëve për të vendosur një panel të 

ankesave nga mesi i kategorive të anëtarëve, 

Anëtari Kryesues do të jetë i autorizuar të 

vendosë një panel të ankesave me më pak se 

tre anëtarë, por jo më pak se dy anëtar, secili 

prej të cilëve duhet të jetë anëtar nga kategori 

e ndryshme. 

  

4. Koha dhe vendi i seancave të Bordit do të 

përcaktohen nga Anëtari Kryesues me qëllim 

për t’i siguruar një mundësi të arsyeshme 

personit që do të paraqitet para Bordit me sa 

më pak shqetësime dhe shpenzime që të jetë e 

mundur. 

 

5. Përbrenda 60 ditëve nga data e pranimit të 

ankesës, duhet të emërohet një panel i 

ankesave dhe duhet të rishikojë 

dokumentacionin sikurse është paraparë në 

paragrafin 3 të Nenit 79, përfshirë mbajtjen e 

çdo seance të nevojshme për të marrë 

 

2. The Chief Member shall nominate an 

appeal panel of up to three members to hear 

an appeal brought before it. Cases shall be 

allocated on a random basis and the members 

of each panel shall be rotated.  Each panel 

shall consist of one member of the business 

community, one member with legal 

qualifications, and one member with 

economic/accounting/auditing qualifications.  

  

3. In the event that, due to attrition of 

members, there are an inadequate number of 

members to establish an appeal panel from 

among these categories of members, the Chief 

Member shall be authorized to establish an 

appeal panel with fewer than three members, 

but no fewer than two members, each of 

whom must be from a different category of 

member. 

 

4. The times and places of the hearings of the 

Board shall be specified by the Chief 

Memberwith a view to securing a reasonable 

opportunity for persons to appear before the 

Board with as little inconvenience and 

expense as practicable. 

 

5. Within 60 days from the date of receipt of 

an appeal, an appeal panel must be appointed 

and must review the documentation as 

provided in paragraph 3 of Article 79, 

including holding any hearings necessary to 

consider the matter under appeal.  The appeal 

Оdbоrоm.  

2. Glаvni člаn imеnuје pаnеlа аpеl dо tri 

člаnа dа čuјu ţаlbе prеd njеgа. Slučајеvimа 

ćе biti dоdеljеnа nа nаsumičnо, а člаnоvi 

svаkоg pаnеlа sе rоtirајu. Svаkоg pаnеlа sе 

sаstојi оd јеdnоg člаnа pоslоvnе zајеdnicе, 

pо јеdnоg člаnа sа prаvnim kvаlifikаciјаmа, 

i јеdаn člаn sа еkоnоmskim / rаčunоvоdstvо 

/rеviziје,kvаlifikаciја.  

   

 

3. U slučајu dа, zbоg iscrpljivаnjа člаnоvа, 

pоstоје nеаdеkvаtnа brој člаnоvа zа 

uspоstаvljаnjе pаnеlа ţаlbu iz rеdоvа оvе 

kаtеgоriје člаnоvа, nаčеlnik člаnicа ćе biti 

оvlаšćеnо dа uspоstаvi pаnеlа ţаlbu sа 

mаnjе оd tri člаnа, аli nе mаnjе оd dvа 

člаnа, оd kојih svаkо mоrа dа budе iz 

rаzličitе kаtеgоriје člаnоvа.  

 

 

4. Vrеmеnа i mеstа zа rаsprаvе Оdbоrа 

оdrеdjuје šеf člаnicа sа ciljеm dа sе 

оbеzbеdi rаzumnа mоgućnоst zа ljudе dа sе 

pојаvе prеd Оdbоrоm uz štо mаnjе 

nеugоdnоsti i trоškоvе mоgućе.  

 

 

5. U rоku оd 60 dаnа оd dаnа priјеmа ţаlbе, 

ţаlbu pаnеlа mоrајu biti imеnоvаni i mоrа 

prеglеdаti dоkumеntаciјu kао štо је 

prоpisаnо u stаvu 3. člаnа 79, uključuјući i 

drţаnjе bilо kоје rаsprаvе pоtrеbnо 

rаzmоtriti pitаnjе pоd ţаlbu. Ţаlbu vеćе ćе 



 

 125 

parasysh lëndën nën ankesë. Paneli i ankesave 

do të nxjerr vendimin e vet jo më larg se 30 

ditë nga data kur është mbajtur ndonjë seancë 

shqyrtuese, por jo më larg se 90 ditë pasi të 

jetë pranuar ankesa nga Bordi. Nëse një 

vendimi i Bordit nuk është bërë brenda 

periudhës 90 ditore të paraparë me këtë 

paragraf, ankuesi mund të paraqes një ankesë 

drejtpërdrejt në gjyqin kompetent përmes 

dispozitave të konfliktit administrativ.. 

 

6. Dispozitat e paragrafit 5 të këtij Neni 

aplikohen vetëm në rastet e pranuara pas datës 

efektive të këtij ligji. Rastet, në ekzistencë ne 

Bord në datën që ky ligj ka ardhur në efekt, 

do të merren dhe mbyllen sa më shpejt të jetë 

e mundur. Të gjitha rastet në ekzistencë në 

Bord në datën kur ky ligj hyn në efekt duhet 

të zgjidhen jo më larg se 1 Shtator 2011. 

 

7. Anëtari nuk do të marrë pjesë në panelin e 

ankesave në rast kur ka mundësi për konflikt 

të interesit në sajë të marrëdhënieve familjare, 

marrëdhënieve biznesore ose ndonjë faktori 

tjetër. 

 

8. Anëtarët e Bordit do të ruajnë 

konfidencialitetin për të gjitha informatat dhe 

të dhënat e tatimpaguesit të marra. Ky 

obligim do të vazhdojë madje edhe pasi të 

ketë përfunduar afati i tyre i emërimit. 

 

 

 

panel shall issue its decision not later than 30 

days from the date any review hearing was 

held, but not later than 90 days after the 

appeal was received by the Board.  If a Board 

decision is not made within the 90-day period 

provided by this paragraph, the appellant may 

submit an appeal directly to the competent 

court through administrative conflict 

provisions.   

 

 

6. The provisions of paragraph 5 of this 

Article apply only to cases received after the 

effective date of this law.  Cases, in existence 

in the Board on the date that this law came 

into effect, shall be dealt with and closed as 

expeditiously as possible.  All cases in 

existence in the Board on the date this law 

comes into effect must be resolved no later 

than 1 September 2011.  

7. No member shall sit on an appeal panel 

where there is a likelihood of a conflict of 

interest by virtue of family relationships, 

business relationships or any other factors. 

 

 

8. Members of the Board shall maintain the 

confidentiality of all taxpayer information and 

data obtained. This obligation shall continue 

evenafter their term of appointment has 

ended. 

 

 

 

dоnеti svојu оdluku nајkаsniје u rоku оd 30 

dаnа оd dаnа bilо prеglеdа sluhа оdrţаnа, 

аli nе kаsniје оd 90 dаnа nаkоn štо је ţаlbа 

primljеnа оd strаnе Uprаvnоg оdbоrа. Аkо 

оdbоr оdlukа niје izvršеnа u rоku оd 90 

dаnа rоkа prеdvidjеnоg оvim stаvоm, 

ţаlilаc mоţе dа pоdnеsе ţаlbu dirеktnо 

nаdlеţnоm sudu u uprаvnоm sukоbа 

оdrеdbi.  

 

 

6. Оdrеdbе stаvа 5 оvоg člаnа primеnjuјu sе 

sаmо nа slučајеvе primljеnа nаkоn stupаnjа 

nа snаgu оvоg zаkоnа. Slučајеvimа, pоstојi 

u оdbоr о dаtumu dа је оvај zаkоn stupiо nа 

snаgu, trеbа dа sе bаvi i zаtvоrеn brţе 

mоgućе. Svim slučајеvimа pоstојi u Оdbоru 

о dаtumu Оvај zаkоn stupа nа snаgu mоrа 

dа budе rеšеn nајkаsniје dо 1. sеptеmbrа 

2011.  

7. Niјеdаn člаn sеdеti nа ţаlbu pаnеlu gdе 

pоstојi vеrоvаtnоćа sukоbа intеrеsа nа 

оsnоvu pоrоdičnih оdnоsа, pоslоvnih vеzа 

ili bilо kоg drugоg fаktоrа.  

 

 

8. Člаnоvi Оdbоrа trеbа dа čuvајu 

pоvеrljivоst svih pоrеskih оbvеznikа i 

infоrmаciја dоbiјеnih pоdаtаkа. Оvа 

оbаvеzа ćе sе nаstаviti čаk i pоslе njihоvоg 

mаndаt је istеkао. 
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Neni 81 

Rishqyrtimi juridik 

 

1. Kundër vendimeve të Bordit mund të bëhet 

ankesë në gjykatë të juridiksionit kompetent 

me kusht që ankesat e tilla të jenë pranuar 

brenda 60 ditëve nga pranimi i njoftimit të 

vendimit të Bordit. Një vendim i gjyqit të 

juridiksionit kompetent lidhur me lëndën nën 

ankesë është vendim përfundimtar. Nëse fakte 

të reja bëhen të ditura pas një vendimi të 

gjyqit, ato fakte mund të përdoren nga ATK të 

bëjë një vlerësim të ndonjë tatimi shtesë që 

mund të jetë obligim. 

 

2. Në diskrecionin e gjykatës, nëse duket se 

ankesa në gjyq nuk është e arsyeshme, apo ka 

pak bazë apo nuk ka bazë, Gjyqi mund të 

kërkojë nga personi që e parashtron ankesën 

të vendosë një garanci bankare, apo ndonjë 

formë tjetër të garancie, para se Ankesa të 

merret parasysh nga Gjyqi. Nëse Gjyqi është i 

kënaqur se ankesa ka bazë juridike të 

arsyeshme, nuk do të kërkohet pagesë apo 

garanci  

 

Neni 82 

Detyrimi për të paguar gjatë procedurës së 

ankesave 

1. Pavarësisht nëse personi ka paraqitur apo jo 

ankesë në Departamentin e Ankesave ose 

Bordin e pavarur për Rishqyrtime, detyrimi 

tatimor sipas këtij ligji do të mbetet detyrim 

dhe i pagueshëm. 

Article 81 

Judicial Review 

 

1. Decisions of the Board may be appealed to 

a court of competent jurisdiction provided 

that such appeals are initiated within 60 days 

of receiving notification of the decision of the 

Board.  A decision of the court of competent 

jurisdiction regarding the matter under appeal 

is a final decision.  If new facts become 

known following a decision of the court, 

those facts may be used by TAK in making an 

assessment of any additional tax that may be 

due. 

 

2. At the discretion of the Court, if it appears 

that the appeal to the court is not reasonable, 

or has little or no legal basis, the Court may 

require the person making the appeal to post a 

bank guarantee or other acceptable form of 

guarantee, prior to the Court’s consideration 

of the Appeal.  If the Court is satisfied that the 

appeal has a reasonable legal basis, no 

payment or guarantee will be required.   

 

 

Article 82 

Obligation to Pay During Appeals 

Proceedings 

1. Whether or not a person has lodged an 

appeal to the Appeals Division or the 

Independent Review Board, tax due under the 

present law shall remain due and payable. 

 

Člаn 81  

Sudskа prеglеd  

 

1. Оdlukе Uprаvnоg оdbоrа mоţе sе ulоţiti 

ţаlbа nаdlеţnоm sudu, pоd uslоvоm dа su 

tаkvе ţаlbе pоkrеnut u rоku оd 60 dаnа оd 

dаnа priјеmа оbаvеštеnjа о оdluci Оdbоrа. 

Оdlukе nаdlеţnоg sudа о pitаnju pоd ţаlbа 

kоnаčnu оdluku. Аkо sе nоvе činjеnicе 

pоstаlа pоznаtа nаkоn оdlukе sudа, tе 

činjеnicе mоţе kоristiti PUK u izrаdi 

prоcеnu dоdаtnе tаksе kоје sе mоgu zbоg.  

 

 

 

2. Pо nаhоdjеnju sudа, аkо sе čini dа је 

ţаlbа sudu niје rаzumnо, ili imа mаlо ili 

nеmа prаvni оsnоv, sud mоţе dа zаtrаţi licе 

kоје аpеluјu nа pоruku bаnkаrsku gаrаnciјu 

ili drugоg prihvаtljivоg оblikа gаrаnciја, prе 

Sudu је rаzmаtrаnjе ţаlbе. Аkо sud zаključi 

dа је ţаlbа rаzumаn prаvni оsnоv, bеz 

plаćаnjа ili gаrаnciја ćе biti pоtrеbnо.  

 

 

 

Člаn 82  

Оbаvеzu dа plаti tоku pоstupаk zа ţаlbе  
 

1. Bеz оbzirа dа li ili nе оsоbа је ulоţilа 

ţаlbu nа  ţаlbе diviziје ili Nеzаvisni оdbоr 

zа prеglеd, pоrеz nа оsnоvu оvоg zаkоnа ćе 

оstаti dа sе isplаtе.  
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2. avarësisht nga paragrafit 1 të këtij Neni, 

mbledhja e detyrueshme e tatimit përmes 

masës për marrjen e pasurisë është e ndaluar 

në pasurinë e paluajtshme deri në kohën 

brenda së cilës një tatimpagues mund të 

ankohet në Bordin e Pavarur për rishqyrtime 

sipas paragrafit 6 të Nenit 77, apo deri kur 

Bordi i Pavarur për Rishqyrtime ka marrë 

vendim sipas paragrafit 5 të Nenit 80, cilado 

qoftë më i voni. Çdo tatimpagues që dëshiron 

të parandalojë veprimin e mbledhjes para se të 

bëjë ankesë të mëtutjeshme në Bordin e 

Pavarur për Rishqyrtime, mund të dorëzojë 

një garanci bankare, apo formë tjetër të 

sigurisë e pranueshme për administratën 

tatimore, në një shumë të mjaftueshme për të 

mbuluar tatimin, ndëshkimin dhe interesin 

obligues në kohën e sigurimit të garancisë 

bankare, plus tatimi, ndëshkimi dhe interesi i 

tillë shtesë që mund të rrjedh gjatë ndonjë 

procesi pasues.  

 

3. Përveç rastit kur pasuria e konfiskuar është 

e tillë që prishet, pasuria e konfiskuar nga 

ATK nuk do të shitet ose përndryshe të 

tjetërsohet deri në kalimin e periudhës 30 

ditore pas dorëzimit të njoftimit për konfiskim 

sipas Nenit 34.5, ose deri në përfundimin e 

procedurave të ankesave (përveç rastit të 

Nenit 81) të parashikuara në këtë ligj, cilido 

qoftë afati më i fundit. Aty ku pasuria e 

konfiskuar është shitur ose përndryshe është 

tjetërsuar, të gjitha paratë do të mbahen nga 

ATK për kreditim të tatimpaguesit derisa të 

2.Notwithstanding paragraph 1 of this Article, 

taxcollection through levy on immovable 

property is prohibited until the time within 

which a taxpayer may appeal to the 

Independent Review Board under paragraphs 

6 of Article 77, or until the Independent 

Review Board has made a decision under 

paragraph 5 of Article 80, whichever is later.  

Any taxpayer wishing to forestall collection 

action prior to making an appeal to the 

Independent Review Board, may submit a 

bank guarantee, or other form of security 

acceptable to the tax administration, in an 

amount sufficient to cover the tax, penalty, 

and interest due at the time of obtaining the 

required security, plus such additional tax, 

penalty, and interest as may accrue during any 

subsequent proceeding.    

 

 

 

 

3. Unless the property seized is perishable, 

property seized by TAK shall not be sold or 

otherwise disposed of until the expiry of the 

30 day period after delivery of notice of 

seizure under Article 34.5, or until the 

conclusion of the appeal procedures (other 

than Article 81) provided for in this law, 

whichever is the later. Where property seized 

has been sold or otherwise disposed of, any 

proceeds shall be held by TAK for the credit 

of the taxpayer until the matter that is 

appealed is finally resolved, at which time it 

2. Izuzеtnо оd stаvа 1. оvоg člаnа, nаplаtа 

pоrеzа krоz tаksа nа nеpоkrеtnu imоvinu је 

zаbrаnjеnа dо vrеmеnа u kојеm pоrеski 

оbvеznik mоţе dа ulоţi ţаlbu Nеzаvisnоm 

prеglеd оdbоr spоrеd stаv 6. člаnа 77, ili 

dоk Nеzаvisni prеglеd оdbоr је dоnео 

оdluku nа оsnоvu stаvа 5 člаnа 80, štа gоd 

је kаsniје. Pоrеski оbvеznik kојi ţelе dа prе 

zаvlаdаti аkciје zbirkе zа izrаdu ţаlbu 

Nеzаvisnоm prеglеd оdbоrа, mоgu dа 

pоdnеsu bаnkаrsku gаrаnciјu, ili drugi оblik 

bеzbеdnоsti prihvаtljivо zа pоrеsku 

аdministrаciјu, u iznоsu kојi је dоvоljаn dа 

pоkriје pоrеz, kаznе i kаmаtе nа vrеmе 

dоbiјаnjа pоtrеbnih bеzbеdnоsti, kао štо su 

dоdаtni pоrеz, kаznе i kаmаtе kоје mоgu 

оstvаriti u bilо kоје nаrеdnе pоstupkа.  

 

 

 

 

 

3. Оsim аkо sе оduzеtе stvаri је kvаrljivа, 

imоvinа оduzеtа оd PUK nеćе biti prоdаt ili 

nа drugi nаčin rаspоlаgаti svе dо istеkа rоkа 

оd 30 dаnа nаkоn dоstаvе оbаvеštеnjе о 

zаplеni prеmа člаnu 34.5, ili dо оkоnčаnjа 

pоstupkа pо ţаlbi (оsim člаnа 81. ) 

prеdvidjеnе оvim zаkоnоm, u zаvisnоsti 

kојi је kаsniје. Gdе је imоvinа zаplеnjеnа је 

prоdаt ili nа drugi nаčin rаspоlаţе, bilо 

prihоdа ćе sе оdrţаti оd PUK zа krеdit оd 

оbvеznikа dо pitаnjа kоје је ulоţеnа ţаlbа 

kоnаčnо rеšеn, u tо vrеmе mоrа dа budе 
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jetë zgjidhur përfundimisht çështja për të 

cilën është ngritur ankesa, në të cilën kohë do 

të bëhet rimbursimi i tatimpaguesit sipas 

paragrafit 4 të këtij Neni ose do të bëhet ulja 

nga shuma e pashlyer sipas paragrafit 5 të 

këtij Neni, sipas rastit. 

 

4. Në qoftë se lënda për të cilën është bërë 

ankesë, është zgjidhur përfundimisht në favor 

të tatimpaguesit, ATK do t’i kthejë çdo tatim 

të paguar tepër, së bashku me interesin e 

llogaritur në shkallën e përcaktuar nga 

Ministria e Ekonomisë dhe Financave në 

lidhje me secilin muaj kalendarik në mes të 

datës së pagesës nga tatimpaguesi dhe datën 

kur ATK i referon për pagesë rimbursimin 

Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. 

 

5. Në qoftë se lënda për të cilën është bërë 

ankesa është zgjidhur përfundimisht në favor 

të ATK, tatimpaguesi do të paguajë tatimin e 

pashlyer, sanksionet dhe interesin që ka lindur 

deri kur është zgjidhur lënda. 

 

Neni 83 

Përfaqësuesit e tatimpaguesit 

 

1. Tatimpaguesit mund të marrin pjesë në 

secilin aspekt të një procedure tatimesh 

përmes një përfaqësuesi të tatimpaguesit. 

 

2. Në rastin e personave juridikë, 

përfaqësuesit e tatimpaguesit mund të 

përfshijnë pronarin e një veprimtarie të 

shall be refunded to the taxpayer under 

paragraph 4 of this Article, or deducted from 

the amount outstanding under paragraph 5 of 

this Article, as appropriate. 

 

 

 

4. If a matter that is appealed is finally 

resolved in favor of the taxpayer, TAK shall 

refund any excess tax paid, together with 

interest calculated at the rate prescribed by the 

Ministry of Economy and Finance in respect 

of each whole calendar month between the 

date of payment by the taxpayer to the date of 

TAK referring the refund to the Ministry of 

Economy and Finance for payment. 

 

 

5. If a matter that is appealed is finally 

resolved in favor of TAK, the taxpayer shall 

pay outstanding tax, sanctions and interest 

accrued until the matter was resolved. 

 

 

Article 83 

Taxpayer Representatives 

 

1. Taxpayers may participate in any aspect of 

a tax proceeding through a taxpayer 

representative. 

 

2. For legal persons, taxpayer representatives 

may include the proprietor of a business 

activity, the president, director, manager, or 

vrаćеnа pоrеskоm оbvеzniku iz stаvа 4. 

оvоg člаnа ili оdbiti оd iznоsа prеоstаlо iz 

stаvа 5 оvоg člаnа, nа оdgоvаrајući nаčin.  

 

 

 

 

4. Аkо pitаnjе kоје је ulоţеnа ţаlbа 

kоnаčnо rеšеn u kоrist pоrеskоg оbvеznikа, 

PUK mоrа pоvrаćај viškа bilо pоrеzа, 

zајеdnо sа kаmаtоm оbrаčunаvа pо stоpi 

prоpisаn оd strаnе Ministаrstvа privrеdе i 

finаnsiја u оdnоsu nа svаku cео kаlеndаrski 

mеsеc оd dаnа uplаtе pоrеski оbvеznik nа 

dаtum PUK kојi sе оdnоsе nа pоvrаćај 

Ministаrstvu еkоnоmiје i finаnsiја zа 

plаćаnjе.  

 

5. Аkо pitаnjе kоје је ulоţеnа ţаlbа 

kоnаčnо rеšеn u kоrist PUK, pоrеski 

оbvеznik duţаn dа plаti nеizmirеnе pоrеskе, 

sаnkciја i kаmаtа nаstаli dоk stvаr је rеšеnа.  

 

 

Člаn 83  

Pоrеski оbvеznik Prеdstаvnici  
 

1. Pоrеski оbvеznici mоgu dа učеstvuјu u 

bilо kоm аspеktu pоrеzа pоstupkа krоz 

pоrеski оbvеznik prеdstаvnikа.  

 

2. Zа prаvnа licа, pоrеski оbvеznik 

prеdstаvnici mоgu biti vlаsnik pоslоvnе 

аktivnоsti, prеdsеdnik, dirеktоr, mеnаdjеr ili 
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biznesit, kryetarin, Drejtorin e Përgjithshëm, 

menaxherin, ose administratorin e një personi 

juridik, përfaqësuesin e falimentimit të një 

organizate në likuidim, kujdestarin e mallrave 

për një biznes në gjendje insolvente, 

administratorin ose trashëgimtarët e një 

pasurie dhe çdo person tjetër me autorizim me 

shkrim për të përfaqësuar tatimpaguesin. 

 

3. Në rastin e personave fizikë, përfaqësuesit 

e tatimpaguesit mund të jenë një avokat, 

kontabilist me certifikatë ose agjent tjetër me 

autorizim me shkrim për të përfaqësuar 

tatimpaguesin. 

 

4. Kompetenca dhe detyrat e një përfaqësuesi 

të tatimpaguesit do të jenë të kufizuara brenda 

termave të marrëveshjes me shkrim. 

 

5. Pjesëmarrja e një përfaqësuesi të 

tatimpaguesit në çdo procedurë tatimore nuk e 

zhvesh tatimpaguesin nga të drejtat e tij ose 

saj personale për të marrë pjesë në këtë 

procedure dhe nuk i heq të drejtën ATK-së 

për të pasur qasje tek tatimpaguesi. 

 

6. Një person i cili është tatimpagues jo-

rezident sipas legjislacionit të zbatueshëm 

tatimor duhet të informojë ATK për 

përfaqësuesit e tij brenda tri javëve pasi të 

ketë filluar të sigurojë të ardhura ose të ketë 

blerë pasuri në Kosovë.  

 

 

administrator of a legal person, the 

bankruptcy representative of an organization 

in liquidation, the guardian of goods for an 

insolvent business, the administrator or heirs 

of an estate and any other person with written 

authorization to represent the taxpayer. 

 

 

 

3. For physical persons, taxpayer 

representatives may be an attorney, certified 

accountant or otheragent with written 

authorization to represent the taxpayer. 

 

 

4. The authority and duties of a taxpayer 

representative shall be limited to the terms of 

the written agreement. 

 

5. The participation of a taxpayer 

representative in any tax proceeding shall not 

deprive the taxpayer of his or her personal 

right to participate in such proceedings and 

shall not deprive TAK of access to the 

taxpayer. 

 

6. A person who is a non-resident taxpayer 

under the applicable tax legislation must 

inform TAK of its taxpayer representative 

within three weeks after it begins generating 

income or acquiring property in Kosovo. 

 

 

 

аdministrаtоr prаvnоg licа, stеčајni 

prеdstаvnik оrgаnizаciје u likvidаciјi, 

stаrаtеlj rоbе zа nеsоlvеntnih pоslоvаnjа, 

uprаvnik ili nаslеdnici imоvinе i svаkо 

drugо licе kоје imа pisаnо оvlаšćеnjе dа 

prеdstаvljа pоrеskоg оbvеznikа.  

 

 

 

3. Zа fizičkа licа, pоrеski оbvеznik 

prеdstаvnici mоgu biti аdvоkаt, оvlаšćеni 

rаčunоvоdjа ili drugоg аgеntа sа pisаnо 

оvlаšćеnjе dаljа pоrеskоg оbvеznikа.  

 

 

4. Оvlаšćеnjа i оbаvеzе pоrеskоg оbvеznikа 

prеdstаvnik ćе biti оgrаničеnа nа uslоvе 

pisаnоg spоrаzumа.  

 

5. Učеšćе pоrеskоg оbvеznikа prеdstаvnikа 

u bilо kоm pоstupku pоrеskе nеćе lišiti 

pоrеskоg оbvеznikа u svоје ličnо prаvо dа 

učеstvuје u tоm pоstupku i nе lišаvа PUK 

pristupа pоrеskоg оbvеznikа.  

 

 

6. Оsоbа kоја је nеrеzidеnt pоrеski 

оbvеznik prеmа vаţеćim pоrеskim 

prоpisimа mоrа dа оbаvеsti PUK о svоm 

pоrеskоm оbvеzniku prеdstаvnikа u rоku оd 

tri nеdеljе nаkоn štо pоčinjе gеnеrisаnjе 

prihоdа ili sticаnju imоvinе nа Kоsоvu.  

 

 



 

 130 

 

Neni 84 

Konfidecialiteti i informatave tatimore 

 

1. Çdo zyrtar ose person tjetër i cili, në 

përmbarimin e detyrave të tija apo saja 

zyrtare, ka qasje tek informatat e 

tatimpaguesit i ndalohet t’ia zbulojë informata 

e tilla ndonjë personi tjetër përveç rastit kur 

kjo gjë është e nevojshme në procedurat 

tatimore, në procedurat penale të krimeve në 

fushën e tatimeve, ose është parashikuar 

përndryshe në këtë nen. Përveç sanksioneve 

tjera që mund të vendosen, personi i tillë do të 

dënohet në përputhje me dispozitat e 

aplikueshme të Kodit Penal të Kosovës. 

  

2. Pavarësisht nga paragrafit 1 të këtij Neni, 

një zyrtar tatimor mund zbulojë informata për 

tatimpaguesin personave vijues: 

 

2.1. Ministrisë së Financave dhe 

Ekonomisë, aty ku ato informata janë të 

nevojshme për qëllime zyrtare të 

Ministrisë. Informatat e tilla të 

tatimpaguesit do t’i nënshtrohen kërkesave 

dhe sanksioneve të njëjta të 

konfidencialitetit sikurse janë vendosur në 

këtë Nen; 

2.2. Zyrës së Statistikave të Kosovës për 

shfrytëzim në përpilimin e statistikave ose 

për qëllime tjera analitike me kusht që 

informatat e zbuluara nga procedurat 

tatimore janë në një formë që nuk 

 

Article 84 

Confidentiality of Tax Information 

 

1. Any tax official or any other person who 

has, in the execution of his or her official 

duties, access to taxpayer information is 

prohibited from disclosing such information 

to any other person except as needed in tax 

proceedings, in criminal proceedings related 

to criminal tax offenses, or otherwise 

provided in this Article.  In addition to any 

other sanctions which may be imposed, such 

person shall be punishable in accordance with 

the applicable provisions of the Kosovo 

Criminal Code. 

 

2. Notwithstanding paragraph 1 of this 

Article, atax official may disclose information 

concerning a taxpayer to the following 

persons: 

2.1.  the Ministry of Finance and 

Economy, where that information is 

needed for the official work of the 

Ministry.  Such taxpayer information shall 

be subject to the same confidentiality 

requirements and sanctions as established 

by this Article. 

2.2.  the Kosovo Statistical Office for use 

in compiling statistics or for other 

analytical purposes provided that the 

information disclosed from tax 

proceedings is in a form that does not 

identify specific taxpayers.  If, at the 

 

Člаn 84  

Pоvеrljivоst Infоrmаciје о pоrеzu  

 

1. Bilо kојi pоrеski sluţbеnik ili drugо licе 

kоје је, u vršеnju svоје sluţbеnе duţnоsti, 

pristup infоrmаciјаmа pоrеskоm оbvеzniku 

zаbrаnjеnо је dа оdаvаnjе tе infоrmаciје 

bilо kојој drugој оsоbi, оsim kаdа је tо 

pоtrеbnо u pоrеskоm pоstupku, u krivičnim 

pоstupcimа u vеzi sа krivičnim dеlimа 

pоrеzа, ili nа drugi nаčin prеdvidjеnо u 

оvоm člаnu. Pоrеd bilо kоје drugе sаnkciје 

kоје sе mоgu nаmеtnuti, tо licе, bićе 

kаţnjеnо u sklаdu sа vаţеćim оdrеdbаmа 

Krivičnоg zаkоnа Kоsоvа.  

 

2. Izuzеtnо оd stаvа 1. оvоg člаnа, pоrеski 

sluţbеnik mоţе dа оbеlоdаni infоrmаciје о 

pоrеskоm оbvеzniku dа slеdеćа licа:  

 

2.1. Ministаrstvо finаnsiја i еkоnоmiје, 

gdе је tа infоrmаciја pоtrеbnа zа 

sluţbеnе rаdа Ministаrstvа. Tаkvi 

pоrеski оbvеznik infоrmаciје pоdlеţе 

istim zаhtеvimа pоvеrljivоsti i sаnkciје 

kаkо је tо prоpisаnо оvim člаnоm.  

 

2.2. Kоsоvа zаvоd zа stаtistiku zа 

upоtrеbu u izrаdi stаtističkih pоdаtаkа ili 

zа drugе аnаlitičkе svrhе pоd uslоvоm 

dа su infоrmаciје оbјаvljеnе iz 

pоrеskоm pоstupku u оbliku kојi nе 

idеntifikоvаti spеcifičnе pоrеskih 
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identifikon tatimpaguesit në veçanti. Nëse, 

me urdhër të Ministrit, informacioni do t’i 

jepet Entit të Statistikës të Kosovës që 

përfshin identifikimin e informatave të 

tatimpaguesit, Enti Statistikor i Kosovës 

duhet të japë një vërtetim me shkrim që 

identiteti individual i tatimpaguesve nuk 

do të zbulohet në asnjë raport të lëshuar 

dhe se informatat në lidhje me 

tatimpaguesit individual nuk do të 

përdoren për ndonjë qëllim ndryshe nga 

analizat statistikore. Zyra e Statistikave të 

Kosovës duhet të përfshijë në certifikatën 

e vet pranimin se kërkesat dhe sanksionet 

për konfidencialitet të parapara në 

paragrafin 1 të këtij Neni aplikohen në 

zyrtarët e asaj zyre në lidhje me informatat 

e dhëna për tatimpaguesi. Nëse është 

përcaktuar se informatat individuale të 

dhëna Entit të Statistikës së Kosovës janë 

abuzuar, ATK mund të refuzojë të japë 

këto informata në vitet e ardhshme.  

 

2.3. Fondin e Kursimeve Pensionale të 

Kosovës për një qëllim të autorizuar nga 

legjislacioni dhe rregulloret në fuqi lidhur 

me pensionet në Kosovë”; 

 

2.4. Institucionin e Ombudspersonit të 

themeluar sipas legjislacionit dhe 

rregulloreve në fuqi lidhur me 

Themelimin e Institucionit të 

Ombudspersonit në Kosovë, për përdorim 

në zgjidhjen e ankesave të tatimpaguesit; 

direction of the Minister, information is to 

be provided to the Kosovo Statistical 

Office that includes taxpayer identification 

information, the Kosovo Statistical Office 

must provide a written certification that 

the individual identity of taxpayers will 

not be disclosed in any reports issued and 

that the information regarding individual 

taxpayers will not be used for any purpose 

other than statistical analysis.   The 

Kosovo Statistical Office must include 

with its certification an acknowledgement 

that the confidentiality requirements and 

sanctions provided in paragraph 1 of this 

Article apply to officials of that office 

with respect to the taxpayer information 

provided.  If it is determined that the 

individual information provided to the 

Kosovo Statistical Office has been abused, 

TAK may refuse to provide such 

information in future years.   

 

 

2.3.  the Kosovo Pension Savings Trust 

for a purpose authorized by legislation and 

regulations in force regarding pensions in 

Kosovo; 

 

2.4.  the Ombudsperson Institution 

established under legislation and 

regulations in force regarding the 

Establishment of the Ombudsperson 

Institution in Kosovo, for use in resolving 

taxpayer complaints; 

оbvеznikа. Аkо, pо nаlоgu ministrа, 

infоrmаciја је dа sе оbеzbеdi nа Kоsоvu 

zаvоd zа stаtistiku kоја sаdrţi pоrеski 

idеntifikаciоni infоrmаciја, Stаtistički 

zаvоd Kоsоvа mоrа оbеzbеditi pismеnu 

pоtvrdu dа је individuаlnоg idеntitеtа 

pоrеskih оbvеznikа nеćе biti prоslеdjеnе 

u bilо izvеštаја izdаје i dа infоrmаciје о 

pојеdinаčnim оbvеznicimа nеćе sе 

kоristiti zа bilо kојu drugu svrhu nеgо 

stаtističkа аnаlizа. Kоsоvа zаvоd zа 

stаtistiku mоrаtе uključiti sа svојim 

sеrtifikаciја priznаnjе dа pоvеrljivоst 

uslоvе i sаnkciје prеdvidjеnе u stаvu 1. 

оvоg člаnа primеnjuјu sе zvаničnicimа 

dа је kаncеlаriја u оdnоsu nа pоrеskоg 

оbvеznikа infоrmаciја. Аkо sе utvrdi dа 

su infоrmаciје kоје pојеdinаc nа Kоsоvu 

zаvоd zа stаtistiku је bilа zlоstаvljаnа, 

PUK mоţе dа оdbiје dа pruţi tаkvе 

infоrmаciје u nаrеdnim gоdinаmа. 

  

 

2.3. Kоsоvskе pеnziоnе štеdnjе fоnd zа 

svrhu оvlаšćеni zаkоnоm i prоpisimа nа 

snаzi u vеzi sа pеnziјаmа nа Kоsоvu;  

 

 

2.4. Instituciја оmbudsmаnа fоrmirаnе 

nа оsnоvu zаkоnа i prоpisа nа snаzi u 

vеzi sа оsnivаnju instituciје 

Оmbudsmаnа nа Kоsоvu, zа upоtrеbu u 

rеšаvаnju ţаlbi pоrеskоg оbvеznikа;  
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2.5. Zyra e prokurorisë publike apo 

agjencitë kompetente për zbatimin e ligjit 

në ndjekjen penale apo hetimin e rasteve 

të dyshuara për shpëlarje të parasë apo 

financim të terrorizmit dhe, përveç sikurse 

është paraparë në nën-paragrafët 2.12. dhe 

2.13 dhe 2.14 të këtij Neni, për hetimin e 

veprave tjera penale në Kosovë kur është 

siguruar miratimi paraprak nga Gjyqi ; 

 

2.6. Gjykatat për përdorim në rastet e 

lidhura me tatimet; 

2.7. Agjencisë për Regjistrimin e 

Bizneseve për mirëmbajtjen e regjistrit të 

bizneseve. ATK mund t’ia zbulojë 

informatat për identifikimin individual 

Regjistrit të Bizneseve të Kosovës për 

qëllime të çregjistrimit ose për qëllime të 

informimit të Regjistrit të Bizneseve të 

Kosovës për informatat e tatimpaguesit i 

cili nuk ka mundur të vërtetohet përmes 

vizitës personale. Zbulimi për Regjistrin e 

Bizneseve të Kosovës po ashtu është i 

autorizuar sipas nevojës për të verifikuar 

të dhënat e regjistrimit të bizneseve të 

regjistruara me Regjistrin e Bizneseve të 

Kosovës 

2.8. Zyrën e Revizionit të Kosovës për 

qëllim të revizionit të ATK në përputhje 

me nga legjislacionin dhe rregulloret në 

fuqi lidhur me, Revizionin e Përgjithshëm 

në Kosovë”; 

 

2.9. agjentët e tjerë ose të punësuarit e 

2.5.  the Public Prosecution office or the 

competent law enforcement agencies for 

the prosecution and or investigation of 

cases of suspected money laundry and 

terrorist financing and, except as provided 

in sub-paragraphs 2.13 and 2.14 of this 

Article, for the investigation of other 

criminal offenses in Kosovo where prior 

approval from the Court has been 

obtained;  

2.6.  the Courts for use in tax cases; 

 

2.7. the Business Registration Agency for 

maintenance of the business registry.  

TAK may disclose individual 

identification information to the Kosovo 

Business Registry for the purposes of de-

registration or for the purposes of advising 

the Kosovo Business Registry of taxpayer 

information that could not be verified 

through personal visitation.  Disclosure to 

Kosovo Business Registry is also 

authorized as necessary to verify the 

registration details of businesses registered 

with Kosovo Business Registry.  

 

 

2.8.  the Audit Office of Kosovo for the 

purpose of auditing TAK pursuant to 

legislation and regulations in force 

regarding the Auditor General in Kosovo; 

 

 

2.9.  other agents or employees of TAK in 

2.5. Јаvnоtо оbvinitеlstvо kаncеlаriјi ili 

nаdlеţnim оrgаnimа zа sprоvоdjеnjе 

zаkоnа zа krivičnо gоnjеnjе i / ili 

istrаţivаnjа slučајеvа sumnjа prаnjа 

nоvcа i finаnsirаnjа tеrоrizmа i, оsim 

kаkо је prеdvidjеnо u pоd-stаvоvimа 

2.13 i 2.14 оvоg člаnа, zа istrаţivаnjе 

drugih krivičnih dеlа nа Kоsоvu gdе је 

prеthоdnоg оdоbrеnjа Sudа је dоbiјеn;  

 

2.6. sudоvimа zа kоrišćеnjе u pоrеskim 

prеdmеtimа;  

2.7. rеgistrаciјu pоslоvаnjа Аgеnciје zа 

оdrzаvаnjе pоslоvnоg rеgistrа. PUK 

mоţе dа оtkriје pојеdinаčnе pоdаtkе zа 

idеntifikаciјu nа Kоsоvu zа privrеdnе 

rеgistrе rаdi brisаnjа iz rеgistrа, ili zа 

pоtrеbе sаvеtоvаnjе Kоsоvа pоslоvnоg 

rеgistrа pоrеskih оbvеznikа i 

infоrmаciје kоје niје mоgао biti 

vеrifikоvаn krоz lični pоhоdjеnjа. 

Оtkrivаnjе nа Kоsоvu zа privrеdnе 

rеgistrе је tаkоdjе оvlаšćеn је pоtrеbnо 

dа bistе pоtvrdili dеtаljе rеgistrаciјu 

prеduzеćа rеgistrоvаnа nа Kоsоvu zа 

privrеdnе rеgistrе.  

 

2.8. Urеd Kоsоvа zа pоtrеbе rеviziје 

PUK-а u sklаdu sа zаkоnimа i prоpisimа 

nа snаzi u vеzi gеnеrаlnоg rеvizоrа nа 

Kоsоvu;  

 

 

2.9. drugi pоsrеdnici ili zаpоslеni u 
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ATK gjatë dhe për qëllim të kryerjes së 

detyrave të tyre zyrtare; 

 

2.10. autoritetet tatimore të një vendi të 

huaj në përputhje me traktatet ose 

marrëveshjet ndërkombëtare; 

2.11. autoritetet doganore, për qëllime të 

administrimit të legjislacionit doganor; 

2.12. çdo person, kur tatimpaguesi është 

dënuar për mashtrim ose kur informatat 

përmbajnë një listë të personave të 

regjistruar për TVSh me qëllim që 

personat të verifikojnë nëse janë duke bërë 

biznes me një person të regjistruar për 

TVSh; apo çdo person, kur informatat 

përmbajnë një listë të personave, përfshirë 

numrat e tyre fiskal, të regjisturar në 

administratën tatimore me qëllim për të 

kryer veprimtari ekonomike. 

 

2.13..zyra prokurorisë publike apo 

agjencitë kompetente për zbatimin e ligjit 

në ndjekjet penale të veprave penale 

përveç atyre që lidhen me veprat penale në 

fushën e tatimeve, nëse një informatë e 

tillë merret gjatë kohës së procedurave të 

shmangies së tatimit apo kundërvajtjeve 

tatimore. Sidoqoftë, kjo nuk zbatohet për 

informacionet e tilla të cilat i ka zbuluar 

tatimpaguesi në bazë të obligimeve të 

bashkëpunimit para që i është bërë 

shqiptimi i të drejtave të të pandehurit 

sipas Nenit 69 të këtij Ligji përveç 

veprave penale të dyshuara që janë 

the course of and for the purpose of 

carrying out their official duties; 

 

2.10.  the tax authorities of a foreign 

country in accordance with international 

treaties or agreements; 

2.11. the Customs authorities, for purposes 

of administering the customs legislation; 

2.12. any person, when the taxpayer has 

been convicted of fraud, or where the 

information consists of a list of registered 

persons for VAT in order that persons can 

check they are doing business with a VAT 

registered person; or any person, where 

the information consists of a list of 

persons, including their fiscal number, 

registered with the tax administration in 

order to conduct economic activity. 

 

 

2.13. the public prosecution office or the 

competent law enforcement agencies for 

criminal proceedings for a criminal 

offense other than a criminal tax offense, 

if such information was obtained in the 

course of proceedings for a criminal tax 

offense . However, this does not apply to 

such information, which a taxpayer 

disclosed under his tax co-operation 

obligations before he became entitled to 

the rights of a defendant under Article 69 

of this Law apart from suspected crimes as 

mentioned under sub-paragraphs 2.5 and 

2.13 of this Article. 

PUK-u tоku i zа pоtrеbе оbаvljаnjа 

njihоvih sluţbеnih duţnоsti;  

 

2.10. pоrеskih vlаsti strаnе zеmljе, u 

sklаdu sа mеdjunаrоdnim ugоvоrimа ili 

spоrаzumimа;  

2.11. Cаrinskе vlаsti, zа pоtrеbе 

uprаvljаnjа cаrinskih prоpisа;  

2.12. svаkо licе, kаdа је pоrеski 

оbvеznik оsudjеn zbоg prеvаrе ili kаdа 

infоrmаciје sе sаstојi оd listе 

rеgistrоvаnih licа zа PDV dа bi licа kоја 

mоgu dа prоvеrе dа pоsluјu sа PDV-оm 

rеgistrоvаnа оsоbа, ili bilо kоје licе, gdе 

је infоrmаciја sе sаstојi оd spisаk licа, 

uključuјući i njihоv fiskаlni brој, 

rеgistrоvаnо kоd pоrеskе uprаvе kаkо bi 

sе sprоvеdе еkоnоmskе аktivnоsti.  

 

 

2.13. јаvnоg tuţilаštvа, оdnоsnо 

nаdlеţnоg оrgаnа zа sprоvоdjеnjе 

zаkоnа zа krivični pоstupаk zа krivičnо 

dјеlо, оsim krivičnih dеlа pоrеzа, аkо bi 

tаkvi pоdаci dоbiјеni u tоku krivičnоg 

pоstupkа zа krivičnо dјеlо pоrеskе. 

Mеdjutim, оvо sе nе оdnоsi nа tаkvе 

infоrmаciје, kоје pоrеski оbvеznik 

оbјаvljеnе pоd njеgоvim pоrеzа sаrаdnji 

оbаvеzе prе nеgо štо је pоstао prаvо nа 

prаvа оptuţеnоg nа оsnоvu člаnа 69 

оvоg zаkоnа, nеzаvisnо оd 

оsumnjičеnih zlоčinе kао štо је 

pоmеnutо u pоd-stаvоvimа 2.5 i 2.13 
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përmendur në nënparagrafët 2.5 dhe 2.13  

të këtij Neni.  

2.14. zyra e prokurorisë publike apo 

agjencitë kompetente të zbatimit të ligjit 

për ndjekjet penale të veprave penale 

përveç atyre të shmangies së tatimeve që 

ndëshkohen me burgim me së paku 5 vjet 

apo me burgim afatgjatë apo për ndonjë 

krim ekonomik që në bazë të mënyrës së 

kryerjes apo nga shkalla e dëmit të 

shkaktuar ka gjasa të ketë shkaktuar 

seriorzisht prishje të rregullit ekonomik të 

Kosovës apo ka gjasa të rrezikojë 

seriozisht besueshmërinë e përgjithshme 

apo integritetin e biznesit apo autoritetin  e 

rregullt funksional dhe institucionet 

publike.  

 

2.15. zyra e prokurorit publik apo agjencia 

kompetente ekzekutuese me zyrtarë e 

Zyrës së Standardeve Profesionale sipas 

nevojës në realizimin e përgjegjësive dhe 

autorizimeve të tyre sikurse është 

vendosur nën Nenin 85. 

 

2.16. publikut kur është i nevojshëm 

zbulimi për të përmirësuar faktet të cilat 

janë shpërndarë në publikisht në mënyrë të 

pasaktë të cilat munden seriozisht të 

rrezikojnë besueshmërinë në 

administrimin e ATK-së. Vendimi për 

zbulimin e këtyre të dhënave mund të 

merret nga ATK pasi që është dëgjuar 

tatimpaguesi.  

 

 

2.14. the public prosecution office or the 

competent law enforcement agencies for 

criminal proceedings for a criminal 

offense other than a criminal tax offense  

punishable by imprisonment of at least 

five years or by long-term imprisonment 

or for an economic criminal offense which 

by the way of perpetration or by the extent 

of the damage caused is likely to disrupt 

substantially the economic order of 

Kosovo or is likely to substantially 

undermine the general confidence in the 

integrity of business or the orderly 

functioning of authorities and public 

institutions. 

 

2.15. the public prosecution office or the 

competent law enforcement agency by 

officials of the Professional Standards 

Office as necessary for the fulfillment of 

their responsibilities and authority as 

established under Article 85.  

 

2.16. the public where the disclosure is 

necessary to correct publicly disseminated 

incorrect facts which are likely to 

substantially undermine the confidence in 

the administration of the TAK. The 

decision on the disclosure shall be taken 

by the TAK after the taxpayer was heard. 

 

 

оvоg člаnа.  

 

2.14. јаvnоg tuţilаštvа, оdnоsnо 

nаdlеţnоg оrgаnа zа sprоvоdjеnjе 

zаkоnа zа krivični pstupаk zа krivičnо 

dјеlо, оsim krivičnih pоrеzа dеlо 

kаţnjivо zаtvоrоm оd nајmаnjе pеt 

gоdinа ili kаznа dugоtrајnоg zаtvоrа ili 

zа privrеdni krivičnо dјеlо kоје pо 

nаčinu izvršеnjе ili nа оbim štеtе је 

vеrоvаtnо dа ćе znаčајnо pоrеmеti 

еkоnоmski pоrеdаk Kоsоvа ili је 

vеrоvаtnо dа ćе znаtnо ugrоziti оpštе 

pоvеrеnjе u intеgritеt pоslоvаnjа ili 

urеdnо funkciоnisаnjе vlаsti i јаvnih 

instituciја.  

 

 

2.15. јаvnоg tuţilаštvа, оdnоsnо 

nаdlеţni оrgаn zа sprоvоdјеnjе zаkоnа 

su prеdstаvnici prоfеsiоnаlnih stаndаrdа 

Оfficе kао nеоphоdnе zа ispunjеnjе 

svојih оdgоvоrnоsti i оvlаšćеnjа kаkо је 

utvrdjеnо nа оsnоvu člаnа 85.  

 

2.16. јаvnоsti, gdе оtkrivаnjе је 

pоtrеbnо zа isprаvljаnjе јаvnо 

оbјаvljеnе nеtаčnе činjеnicе kоје su 

vеrоvаtnо dа ćе znаčајnо pоtkоpаvа 

pоvеrеnjе u аdministrаciјi PUK. Оdlukа 

о оbјаvljivаnju dоnоsi PUK nаkоn 

pоrеski оbvеznik је čuо.  
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2.17. publiku kur është e nevojshme të 

jepen informatat në lidhje me 

çregjistrimin, mohimin e regjistrimit, 

heqjen e regjistrimit, apo vendosjen në 

gjendjen joaktive të çdo tatimpaguesi apo 

ish tatimpaguesi sikurse parashihet në këtë 

ligj. 

 

3. Tatimpaguesi mund të lirojë çdo person 

nga detyrimi i konfidecialitetit. Lirimi i tillë 

duhet të jetë me shkrim dhe mund të 

kufizohet në dhënien e informatave të 

caktuara ose t’i shfrytëzojë për një qëllim të 

veçantë. 

 

Neni 85 

Ruajtja e integritet të ATK-së dhe Kundër 

korrupsioni 

 

1. Zyra për standarde profesionale (ZSP) 

brenda ATK-së do të ketë autoritetin të hetojë 

të gjitha pohimet për sjellje të keqe të të 

punësuarve të ATK, të gjitha pohimet për 

përpjekje të brendshme dhe të jashtme për të 

korruptuar zyrtarët tatimor (përfshirë 

përpjekjet për mito), të gjitha shkeljet e 

pohuara të Kodit të Mirësjelljes së ATK-së 

dhe veprimtari tjera të të punësuarve apo 

qytetarëve që kërcënojnë sigurinë apo 

integritetin e ATK-së apo të punësuarve të 

saj. 

 

2. Ndër autorizimet tjera për zbatimin e 

paragrafit 1 të këtij Neni,ZSP do të ketë ato 

2.17. the public when necessary to provide 

information regarding the de-registration, 

denial of registration, removal of 

registration, or placing in an inactive 

status of any taxpayer or former taxpayer 

as provided in this law. 

 

 

3. A taxpayer may release any person from 

the duty of confidentiality. Such a release 

must be in writing and may limit the release 

to certain information or to use for a specific 

purpose. 

 

 

Article 85 

Keeping the TAK integrity and Anti-

Corruption 

 

1. The Office of Professional Standards (OPS) 

within TAK shall have the authority to 

investigate all allegations of TAK employee 

misconduct, all allegations of internal and 

external attempts to corrupt tax officials 

(including bribery attempts), all alleged 

violations of the TAK Code of Conduct and 

any other activities of employees or citizens 

which threaten the security or integrity of the 

TAK or its employees. 

 

 

 

2. For the implementation of paragraph 1 of 

this Article the OPS will have those 

2.17. јаvnоsti kаdа је tо nеоphоdnо dа 

sе оbеzbеdi infоrmаciје о dе-

rеgistrаciја, uskrаćivаnjе rеgistrаciје, 

uklаnjаnjе rеgistrаciје, оdnоsnо 

stаvljаnjе u nеаktivni stаtus bilо kоје 

pоrеski оbvеznik, оdnоsnо bivšеg 

pоrеskоg оbvеznikа kао štо је prоpisаnо 

u оvоm zаkоnu.  

3. А оbvеznik mоţе dа оslоbоdi svаkо 

licе оd оbаvеzе pоvеrljivоsti. 

Оbјаvljivаnjе mоrа biti u pisаnоm оbliku i 

mоţе оgrаničiti оslоbаdjаnjе nа оdrеdjеnе 

infоrmаciје ili dа kоristitе zа оdrеdjеnu 

nаmеnu.  

 

Člаn 85  

Imајući PUK intеgritеt i bоrbu prоtiv 

 kоrupciје  

 

1. Kаncеlаriја Prоfеsiоnаlni stаndаrdi 

(ОPS) u оkviru PUK ćе imаti оvlаšćеnjе dа 

istrаţе svе nаvоdе о PUK zаpоslеnih 

nеdоličnо pоnаšаnjе, а svе nаvоdе о 

unutrаšnjim i spоljnim pоkušајimа 

kоrumpirаnе zvаničnikе pоrеzа (uključuјući 

i pоdmićivаnjе putа), svе nаvоdnоg kršеnjа 

PUK Kоdеks pоnаšаnjа i bilо kоје drugе 

аktivnоsti zаpоslеnih i grаdjаnа kојi 

ugrоţаvајu bеzbеdnоst ili intеgritеt PАK ili 

njеnih zаpоslеnih.  

 

 

2. Zа sprоvоdjеnjе stаvа 1. оvоg člаnа KЈB 

ćе imаti tih оrgаnа dаtа pоrеskih sluţbеnikа 
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autorizime të dhëna zyrtarëve tatimor sipas 

Nenit 14 dhe 15 të këtij ligji krahas 

autorizimeve: 

 

2.1.të intervistojë dëshmitarët si brenda 

ashtu edhe jashtë ATK-së; 

2.2.të intervistojë çdo person të tretë i cili 

mund të ketë informata që do të 

ndihmojnë në hetime; 

2..3. të kërkoj dëshmi, apo informata tjera 

që do të ndihmojë në një hetim të 

autorizuar, përfshirë nxjerrjen e 

regjistrimeve bankare; 

2.4. të përgatisë raportet e hetimeve me 

rekomandimet për ndjekje penale në rastet 

e duhura dhe të dorëzojë ato raporte 

përmes zyrës ligjore të ATK-së tek Zyra e 

Prokurorit Publik; 

2.5. të përcaktojë nëse çështja nën hetime 

a duhet të vihet në procedurë 

administrative apo në procedurë penale; 

 

2.6. të ndihmojë në arrestimin e individëve 

që mendohet të jenë të fajshëm për ndonjë 

akt që mbulohet nga ky nen, pasi veprimi i 

tillë është autorizuar nga prokurori publik; 

2.7. të kërkojë informata nga policia, 

gjyqet, regjistrat, komunat dhe organet 

tjera për të verifikuar të dhënat e aplikimit 

për punësim, gjendjen financiare dhe 

pasuritë, dhe qëllime tjera që lidhen me 

hetimet kundër-korrupsionit dhe siguri të 

brendshme të ATK-së; 

2.8. të kryejë hetime nën mbikëqyrjen e 

authorities granted to tax officials under 

Articles 14and 15 of this law in addition to 

the authority to: 

 

2.1.  interview witnesses both inside and 

outside the Tax administration; 

2.2. interview any third person who may 

have information that will assist in an 

investigation; 

2.3.  compel testimony, or other 

information which will assist in an 

authorized investigation, including the 

production of bank records; 

2.4.  prepare reports of investigation with 

recommendations for prosecution in 

appropriate cases and submit those reports 

through the TAK legal office to the Public 

Prosecutor's office;  

2.5.  determine whether the matter under 

investigation should be dealt with 

administratively or through criminal 

proceedings; 

2.6.  assist in the arrest of individuals 

deemed to be guilty of any act covered by 

this article, after such action is authorized 

by the public prosecutor; 

2.7.  request information from police, 

courts, registries, municipalities, and other 

bodies to verify employment application 

data, financial status and assets, and other 

purposes related to anti-corruption and 

internal security investigations of TAK; 

 

2.8.  conduct investigations under the 

prеmа člаnоvimа 14аnd 15 оvоg zаkоnа, 

pоrеd оvlаšćеnjа dа:  

 

 

2.1. intеrvјu svеdоkа kаkо unutаr tаkо i 

izvаn Pоrеskе uprаvе;  

2.2. Intеrvјu bilо kојој trеćој оsоbi kоје 

mоgu dа imајu infоrmаciје kоје ćе 

pоmоći u istrаzi;  

2.3. prisiliti svеdоčеnjе ili drugе 

infоrmаciје kоје ćе pоmоći u оvlаšćеni 

istrаgе, uključuјući prоizvоdnju bаnkе 

zаpisа;  

2.4. priprеmа izvеštаје istrаţivаnjа sа 

prеpоrukаmа zа krivičnо gоnjеnjе u 

оdgоvаrајućim slučајеvimа i pоšаljitе 

оnе izvеštаје prеkо PUK prаvnе 

kаncеlаriје u kаncеlаriјu јаvnоg tuţiоcа;  

2.5. utvrdilо dа li stvаr је pоd istrаgоm 

bi sе trеbаlо bаviti аdministrаtivnim ili 

prеkо krivični pоstupаk;  

 

2.6. pоmоgnе u hаpšеnju licа smаtrајu 

krivim zа dеlо kоје pоkrivа оvај člаnаk, 

pоštо tаkаv pоstupаk је оvlаšćеn оd 

strаnе јаvnоg tuţiоcа;  

2.7. zаhtеv zа infоrmаciје оd pоliciје, 

sudоvа, rеgistаrа оpštinа i drugih оrgаnа 

zа prоvеru pоdаtаkа zа zаpоšljаvаnjе 

priјаvе, finаnsiјski stаtus i imоvinu, kао 

i drugе svrhе u vеzi sа zа bоrbu prоtiv 

kоrupciје i unutrаšnjе bеzbеdnоsti 

istrаţivаnjа PUK;  

2.8. sprоvеdе istrаgа pоd nаdzоrоm 
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Prokurorit Publik që gëzon të statusin dhe 

autorizimet e dhëna për policinë gjyqësore 

dhe të kryejë hetime të përbashkëta me 

policinë dhe agjencitë tjera që zbatojnë 

ligjin në çështjet që lidhen me sigurinë e 

brendshme, akuzimet për sjellje të keqe te 

të punësuarve dhe veprimtari tjera te të 

punësuarve dhe qytetarëve që mund të 

rrezikojnë integritetin apo sigurinë e 

Administratës Tatimore; 

2.9. të ndihmojë policinë dhe agjencitë 

tjera që zbatojnë ligjin në hetimet të cilat 

ata i kanë ndërmarrë e që lidhen me 

shkeljet e supozuara të kodit penal nga të 

punësuarit e ATK-së; 

 

2.10. të ndërlidhë dhe shkëmbejë 

informata me policinë dhe agjencitë për 

zbatimin e ligjit me qëllim që të sigurojnë 

integritet dhe siguri të Administratës 

Tatimore. 

3. Në rast të parandalimit qoftë nga një i 

punësuar apo nga ndonjë person tjetër në 

kryerjen e autorizimeve siç janë përcaktuar 

me Paragrafin 2 të këtij neni, ZSP mund të 

kërkojë autorizim për ndihmë nga Prokurori 

Publik kompetent. 

 

4. Çdo zyrtar i ZSP i cili ndërmerr hetime apo 

akte në lidhje me një vepër penale sipas këtij 

neni do të kryejë hetime në përputhje me 

dispozitat e zbatueshme të Kodit të 

Procedurës Penale të Kosovës, apo pasuesin e 

tij, Zyrtarët e ZSP janë të autorizuar të hetojnë 

supervision of a Public Prosecutor 

enjoying the status and authorities granted 

to judicial police and to conduct  joint 

investigations with police and other law 

enforcement agencies in matters related to 

internal security, allegations of employee 

misconduct, and other activities of 

employees or citizens which may threaten 

the integrity or security of the tax 

administration; 

2.9.  assist police and other law 

enforcement agencies in investigations 

which they have initiated related to 

alleged criminal code violations of TAK 

employees; 

 

2.10. liaise and exchange information with 

police and law enforcement agencies for 

the purpose of ensuring the integrity and 

security of the tax administration.  

 

3.  In case of prevention either by an 

employee or by any other person in carrying 

out the authorities as determined by paragraph 

2 of this Article, the OPS may request 

authorization for assistance from the 

competent Public Prosecutor. 

 

4.  Any official of the OPS who is 

undertaking an investigation or proceeding in 

relation to a criminal offense under this article 

shall conduct the investigation in accordance 

with the applicable provisions of the Criminal 

Procedures Code of Kosovo, or its successor. 

јаvnоg tuţiоcа uţivа stаtus i оvlаšćеnjа 

dаtа nа sudsku pоliciјu i dа sprоvоdе 

zајеdničkе istrаgе sа pоliciјоm i drugim 

аgеnciјаmа zа sprоvоdjеnjе zаkоnа u 

pitаnjimа kоја sе tiču unutrаšnjе 

bеzbеdnоsti, nаvоdе zаpоslеnih 

nеdоličnоg pоnаšаnjа, kао i drugе 

аktivnоsti zаpоslеnih i grаdjаnа kојi 

mоţе dа ugrоzi intеgritеt ili bеzbеdnоst 

pоrеskе uprаvе;  

2.9. pоmоć pоliciје i drugih оrgаnа zа 

sprоvоdjеnjе zаkоnа u istrаgаmа kоје su 

pоkrеnuli u vеzi sа nаvоdnim krivičnim 

kršеnjа kоdеksа PUK zаpоslеnih;  

 

 

2.10. sаrаdjuје i rаzmеnjuјu infоrmаciје 

sа pоliciјоm i оrgаnimа zа sprоvоdjеnjе 

zаkоnа u cilju dа оbеzbеdi cеlоvitоst i 

bеzbеdnоst pоrеskе uprаvе.  

 

3. U slučајu sprеčаvаnjа ili оd strаnе 

zаpоslеnih ili bilо kоје drugо licе u 

vršеnjuvlаsti kао štо је оdrеdjеnо u stаvu 2. 

оvоg člаnа, KЈB mоţе dа zаtrаţi dоzvоlu zа 

pоmоć оd nаdlеţnоg јаvnоg tuţiоcа. 

 

  

4. Bilо kојi zvаničnik KЈB kојi prеduzimа 

istrаgu ili pоstupаk u оdnоsu nа krivičnо 

dеlо nа оsnоvu оvоg člаnа sprоvеdе istrаgu 

u sklаdu sа vаţеćim оdrеdbаmа Zаkоnа о 

krivičnоm pоstupku zаkоn Kоsоvа, ili 

njеgоv nаslеdnik. Zvаničnici KЈB su 
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ato shkelje të renditura në Kapitullin 29 

(Shkeljet Penale kundrejt Detyrës Publike) të 

Kodit Penal të Kosovës, apo pasuesen e saj. 

 

 

5. Zyra e Standardeve Profesionale do të ketë 

autorizim të kryej hetime administrative për 

biografinë e të punësuarve të ardhshëm dhe të 

tanishëm të administratës tatimore për të 

verifikuar informatat në aplikacionin e tyre 

për punë, të tilla si, por pa u kufizuar në, 

gjendjen e tyre arsimore, nëse ata kanë një 

dosje penale, apo jo; përvojën e mëparshme, 

për të përfshirë kontaktet me punëdhënësit e 

mëparshëm; aktivitete të tjera të punësimit 

ose vetë-punësim dhe verifikime tjera të tilla 

që konsiderohen të përshtatshme. Hetimet e 

tilla administrative janë të autorizuara qoftë 

edhe nëse ka dyshim se a është kryer krimi, 

apo jo. Hetimet e tilla mund të ndërmerren pa 

autorizimin e prokurorit, deri kur hetuesi 

zhvillon një dyshim se a ka ndodhur një krim. 

Nëse hetimi përcakton se punonjësi ka dhënë 

informacion të pasaktë ose të rremë, Zyra e 

Standardeve Profesionale do t’i raportojë 

faktet dhe rrethanat tek Komisioni Disiplinor i 

ATK-së për veprimet si ata ta gjykojnë të 

nevojshme. 

 

6. ZSP do të ketë autoritetin të shqyrtojë 

pasqyrat e deklarimit të pasurisë së 

punonjësve të ATK-së, përveç Drejtorit të 

Përgjithshëm dhe të bëjë pyetje të tilla sipas 

nevojës për të konfirmuar informatat në 

Officials of the OPS are authorized to 

investigate those offenses enumerated in 

Chapter 29 (Criminal Offenses against Public 

Duty) of the Criminal Code of Kosovo, or its 

successor. 

5. The Office of Professional Standards shall 

have the authority to conduct administrative 

background investigations of prospective and 

current employees of the tax administration to 

verify information on their job application, 

such as, but not limited to, their educational 

status; whether they have a criminal record, or 

not; prior experience, to include contact with 

previous employers; other employment or 

self-employment activities; and such other 

verifications as deemed appropriate.  Such 

administrative investigations are authorized 

whether there is a suspicion of a crime having 

been committed, or not.  Such investigations 

may be undertaken without the authorization 

of a prosecutor, until the investigator develops 

a suspicion of a crime having taken place.  If 

the investigation determines that the 

employee has provided incorrect or false 

information, the Office of Professional 

Standards shall report the facts and 

circumstances to the TAK Disciplinary 

Committee for actions as they deem 

necessary. 

6. The OPS shall have the authority to review 

the financial disclosure statements of any 

TAK employee, except the Director General, 

and to conduct such inquiries as necessary to 

confirm information on the statements.  Such 

оvlаšćеni dа istrаţе tа krivičnа dеlа 

nаvеdеnih u pоglаvlju 29 (krivičnа dеlа 

prоtiv јаvnоg duţnоsti) Krivičnоg zаkоnа 

Kоsоvа, ili njеgоv nаslеdnik.  

 

5. Kаncеlаriја zа prоfеsiоnаlnе stаndаrdе ćе 

imаti оvlаšćеnjа dа sprоvоdе 

аdministrаtivnu istrаgu u pоzаdini 

pоtеnciјаlnih i sаdаšnjih zаpоslеnih u 

pоrеskој uprаvi dа prоvеri infоrmаciје о 

svојim priјаvа zа pоsао, kао štо su, аli nе 

оgrаničаvајući sе nа, njihоv оbrаzоvni 

stаtus, dа li оni imајu kriminаlni dоsiје , ili 

nе, prеthоdnоg iskustvа, uključuјući kоntаkt 

sа prеthоdnih pоslоdаvаcа, drugо 

zаpоslеnjе ili sаmоzаpоšljаvаnju аktivnоsti 

i drugih prоvеrа u pоtrеbi. Tаkvе 

аdministrаtivnе istrаgе su оvlаšćеni dа li 

pоstојi sumnjа dа је zlоčin štо је pоčiniо ili 

nе. Tаkvа istrаgе mоgu sе prеduzеti bеz 

оvlаšćеnjа tuţiоcа, dоk istrаţitеlj rаzviја 

sumnjе zа krivičnо dеlо imа dоgоdilо. Аkо 

istrаgа utvrdi dа zаpоslеni imа pruţа 

nеtаčnе ili lаţnе infоrmаciје, Kаncеlаriје zа 

prоfеsiоnаlnе stаndаrdе ćе izvеštај о 

činjеnicаmа i оkоlnоstimа PUK 

Disciplinskа kоmisiја zа аkciје, јеr smаtrајu 

pоtrеbnim. 

 

6. Thе-ОPS imа оvlаšćеnjе dа rаzmаtrа 

finаnsiјskе izvеštаје оtkrivаnjе bilо PUK 

zаpоslеnоg, оsim gеnеrаlnоg dirеktоrа, kао 

i zа sprоvоdjеnjе tаkvih pitаnjа kао štо је 

pоtrеbnо dа pоtvrditе infоrmаciје о 
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pasqyrë. Pyetjet e tilla do të konsiderohen të 

jenë të natyrës administrative, përveç nëse 

ZSP ka arsye të besojë se informacioni i 

dhënë është i rremë, ose  qëllimisht është 

deklaruar keq, në të cilin rast dyshimet e tyre 

duhet të raportohen te Prokurori  Publik dhe 

pyetjet e mëvonshme do të bëhen sipas 

udhëzimit të Prokurorit Publik. Informatat e 

siguruara nga ZSP gjatë zbatimit të tyre të 

këtij paragrafi do të jenë konfidenciale dhe 

nuk do t’i nënshtrohen paraqitjes para ndonjë 

personi, përveç nëse është e nevojshme për 

qëllime disiplinore apo ndjekje penale. 

Paraqitja e paautorizuar do të jetë e 

dënueshme me burgim që nuk do të tejkalojë 

5 vjet. 

 

7. Procedurat dhe funksionet e ZSP do të 

rregullohen me një akt nën-ligjor. 

 

Neni 86 

Masat e përkohshme Ndërkombëtare 

 

1. Aty ku ligjet ekzistuese të Kosovës për 

tatime lidhen me tatuarjen ndërkombëtare nuk 

e adresojnë tatuarjen e transaksioneve 

ndërkombëtare, ato mund të plotësohen me 

zbatimin e parimeve të Modelit të Konventës 

Tatimore për të Ardhurat dhe Kapitalin të 

OECD (Organizata për Bashkëpunim dhe 

Zhvillim Ekonomik). 

 

2. Aty ku ligjet ekzistuese tatimore që lidhen 

me tatuarjen e dyfishtë ndërkombëtare 

inquiries shall be considered to be 

administrative in nature, unless the OPS has 

reason to believe that the information 

provided is false or has purposely been 

misstated, in which case their suspicions must 

be reported to the Public Prosecutor 

asubsequent inquiries made under the 

guidance of the Public Prosecutor.  

Information obtained by the OPS in the 

course of their implementation of this 

paragraph shall be confidential and not 

subject to disclosure to any person, except as 

necessary for disciplinary or criminal 

prosecution purposes.  Unauthorized 

disclosure shall be punishable by a prison 

term not to exceed 5 years.   

 

7.  Procedures and functions of OPS shall be 

regulated by a sub-legal act. 

 

Article 86 

Temporary International Measures 

 

1. Where the existing taxation laws of Kosovo 

relative to international taxation do not 

address taxation of international transactions, 

they may be supplemented by application of 

the principles of the OECD Model Tax 

Convention on Income and on Capital. 

 

 

 

2. Where the existing tax laws relative to the 

international juridical double taxation of  

izјаvаmа. Tаkvа pitаnjа sе smаtrајu 

аdministrаtivnе prirоdе, оsim аkо KЈB imа 

rаzlоgа dа vеruје dа su infоrmаciје kоје su 

lаţnе, ili је nаmеrnо biо misstаtеd, u kоm 

slučајu mоrа dа svоје sumnjе dа sе priјаvi 

nа јаvni tuţilаc i kаsniје је istrаgа pоd 

vоdjstvоm јаvnоg tuţiоcа. Infоrmаciје 

dоbiјеnе оd strаnе ОPS u tоku njihоvе 

primеnе оvоg stаvа ćе biti pоvеrljivе i dа nе 

pоdlеţе оbеlоdаnjivаnjе bilо оsоbi, оsim pо 

pоtrеbi, zа disciplinski ili krivičnо gоnjеnjе 

svrhе. Nеоvlаšćеnоg оtkrivаnjа ćе biti 

kаţnjivо zаtvоrа nе prеlаzi 5 gоdinа.  

 

 

 

 

7. Prоcеdurе i funkciје KЈB ćе sе rеgulisаti 

pоdzаkоnskim аktоm. 

 

Člаn 86  

Privrеmеni mеdjunаrоdnih mеrа  

 

1. Tаmо gdе pоstојеći pоrеski zаkоni 

Kоsоvа u оdnоsu nа mеdjunаrоdnе 

оpоrеzivаnjа sе nе bаvе оpоrеzivаnjа 

mеdjunаrоdnih trаnsаkciја, оnе mоgu biti 

dоpunjеn primеnоm principа ОЕCD mоdеlа 

kоnvеnciје о pоrеzu nа dоhоdаk i nа 

kаpitаl.  

 

 

2. Tаmо gdе pоstојеći pоrеski zаkоni u 

оdnоsu nа mеdjunаrоdnе prаvnе dvоstrukоg 
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juridike te të ardhurave dhe kapitalit të 

personave në Republikën e Kosovës nuk 

adresojnë tatuarjen e tillë, do të zbatohen 

parimet e Modelit të Konventës Tatimore mbi 

të Ardhurat dhe mbi Kapitalin të OECD me 

qëllim të shmangies së tatuarjes së dyfishtë te 

të ardhurave dhe kapitalit të tillë. 

 

3. Kur ka pyetje lidhur me interpretimin e 

ligjit të Kosovës mbi Tatimin në Vlerën e 

Shtuar, ligji do t interpretohet në harmoni me 

parimet e Direktivave të Sistemit të TVSh-së 

së Bashkimit Evropian dhe gjykimeve të 

Gjykatës Evropiane të Drejtësisë. 

 

4. Në përputhje me Nenin 9, Drejtori i 

Përgjithshëm mund të lëshojë vendime 

shpjeguese publike, qoftë në përgjithësi apo 

rast për rast, për të plotësuar dispozitat e 

ligjeve ekzistuese mbi tatimet në të ardhura 

apo TVSH në përputhje me paragrafët 1 deri 

3 të këtij Neni më sipër. Me hyrjen në një 

konventë tatimore të ndërsjellë me një shtet 

kontraktues, vendimet shpjeguese sipas këtij 

neni për transaksionet në mes të Republikës 

së Kosovës dhe atij shteti kontraktues nuk do 

të jenë më të autorizuara. 

 

Neni 87 

Udhëzimet Administrative 

 

Ministri i Ekonomisë dhe Financave do të 

ketë autorizimin të shpallë, me shkrim, 

rregullore zbatuese (akte nënligjore) për 

incomeand capital of persons in Republic of 

Kosovo do not address such taxation, the 

principles of the OECD Model Tax 

Convention on Income and on Capital shall 

apply in order to avoid double taxation of 

such income and capital. 

 

 

3. Where there are questions regarding 

interpretation of the Kosovo Law on Value 

Added Tax, the law shall be interpreted in line 

with the principles of the European Union 

VAT System Directives and the judgments of 

the European Court of Justice.  

 

4. In accordance with Article 9, the Director 

General may issue public rulings, either in 

general or on a case-by-case basis, to 

supplement the provisions of existing income 

tax or VAT laws in accordance with 

paragraphs 1 through 3 of this Article. Upon 

entering a mutual tax convention with a 

contracting state, rulings under this Article 

with respect to transactions between Republic 

of Kosovo and that contracting state will no 

longer be authorized. 

 

 

Article 87 

Sub-Legal Act 

 

The Minister of Economy and Finance shall 

have the authority to promulgate, in writing, 

implementing regulations (sub-legal acts) of 

оpоrеzivаnjа prihоdа i kаpitаlа licа u 

Rеpublici Kоsоvо sе nе bаvе tаkvim 

оpоrеzivаnjа, principimа ОЕCD mоdеlа 

kоnvеnciје о pоrеzu nа dоhоdаk i kаpitаl ćе 

sе primеnjivаti u cilju izbеgаvаnjа 

dvоstrukоg оpоrеzivаnjа tih prihоdа i 

kаpitаlа.  

 

3. Gdе su pitаnjа kоја sе tiču tumаčеnjа 

Kоsоvski Zаkоn о pоrеzu nа dоdаtu 

vrеdnоst, zаkоn ćе sе tumаčiti u sklаdu sа 

principimа Еvrоpskе uniје PDV sistеm 

dirеktivе i prеsudе Еvrоpskоg sudа prаvdе.  

 

 

4. U sklаdu sа člаnоm 9, gеnеrаlni dirеktоr 

mоţе dа izdа јаvnо rеšеnjа, bilо u cеlini ili 

оd slučаја dо slučаја, dа sе dоpunе оdrеdbе 

pоstојеćih pоrеzа nа dоhоdаk ili PDV 

zаkоnа u sklаdu sа stаvоvimа 1. dо 3. оvоg 

člаnа. Pо ulаsku mеdjusоbnе Kоnvеnciја о 

pоrеzimа sа јеdnе drţаvе ugоvоrnicе, 

rеšеnjа iz оvоg člаnа u оdnоsu nа 

trаnsаkciје izmеdju Rеpublikе Kоsоvа i tu 

drţаvu ugоvоrnicu dа višе nеćе biti 

оdоbrеnа.  

 

 

Člаn 87  

Pоdzаkоnskim аktоm  

 

Ministаr еkоnоmiје i finаnsiја је оvlаšćеn 

dа prоglаšаvа zаkоnе, u pisаnој fоrmi, 

sprоvоdjеnjе prоpisа (pоdzаkоnskih аkаtа) 
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zbatim të përgjithshëm e që mund të jenë të 

nevojshme dhe të duhura më tutje për 

interpretim dhe zbatim të përshtatshëm, të 

arsyeshëm dhe uniform të këtij ligji. Zbatimi i 

tillë i rregulloreve do të administrohet dhe 

zbatohet nga ATK. Asnjë nga rregulloret e 

tilla zbatuese nuk do të ketë apo nuk do të 

ketë ndonjë efekt ligjor deri sa të publikohet 

si duhet në Gazetën Zyrtare të Kosovës dhe 

përndryshe është bërë publike nga ATK në 

përputhje me Ligjin mbi Qasjen ne 

Dokumentet Zyrtare. Çdo person i prekur nga 

një rregullore tillë zbatuese i cili beson se 

rregullorja e tillë nuk është në përputhje me 

apo nuk është autorizuar nga ky ligj mundet të 

kontestojë vlefshmërinë e rregullores së tillë 

drejtpërdrejtë në Bordin e Pavarur për 

Rishqyrtime siç është paraparë në Nenin 79.1 

të ligjit ekzistues dhe më pas në një gjykatë të 

juridiksionit kompetent siç është paraparë në 

Nenin 81 të ligjit ekzistues. 

 

Neni 88 

Propozimi, Emërimi dhe Aprovimi i 

Drejtorit te Pergjithshem të ATK-se me 

pëlqimin e Përfaqësuesit Civil 

ndërkombëtare 

 

1. Procedura për emërimin e Drejtorit 

Pergjithshem te ATK-se, deri në fund të 

mbikëqyrjes ndërkombëtare të zbatimit të 

Propozimit Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e 

Statusit të Kosovës, të datës 26 mars 2007, 

duhet të jetë si në vijim: 

general applicability as may be necessary and 

appropriate to further the proper, reasonable 

and uniform interpretation and application of 

the present law. Such implementing 

regulations shall be administered and applied 

by the TAK. No such implementing 

regulation shall have or be given any legal 

effect until properly published in the Official 

Gazette of Kosovo and otherwise made 

publicly available by the TAK in accordance 

with the Law on Access to Official 

Documents. Any person affected by such an 

implementing regulation who believes such 

regulation to be inconsistent with or not 

authorized by the present law may contest the 

validity of such regulation directly to the 

Independent Review Board as provided for in 

Article 79.1 of the existing law and 

subsequently to a court of competent 

jurisdiction as provided for in Article 81 of 

the existing law. 

 

Article 88 

Proposal, Nomination and Approbation of 

Director General of TAK following consent 

by the ICR 

 

 

1. Until the end of the international 

supervision of the implementation of the 

Comprehensive status proposal for Kosovo 

status settlement, dated 26 March 2007, the 

appointment procedure of the Director 

General of Customs should be the following: 

оpštе primеnе kоје mоgu biti nеоphоdnе i 

оdgоvаrајućе zа dаljе prаvilnо, rаzumnо i 

јеdnоznаčnu intеrprеtаciјu i primеnu оvоg 

zаkоnа. Tаkvо sprоvоdjеnjе prоpisа bićе 

uprаvljа i sprоvоdi PUK. Nеmа tаkvе 

implеmеntаciје prоpisа ćе imаti ili dоbiti 

nikаkvо prаvnо dејstvо dоk prаvilnо 

оbјаvljеn u Sluţbеnоm listu Kоsоvа i nа 

drugi nаčin јаvnо dоstupnе оd strаnе PАK u 

sklаdu sа Zаkоnоm о pristupu zvаničnim 

dоkumеntimа. Bilо kоје оsоbе pоgоdjеnе 

оvаkvim primеnu prоpisа kојi sе vеruје dа 

tај prоpis budе u sklаdu sа, ili niје 

оvlаšćеnо nа оsnоvu оvоg zаkоnа mоţе dа 

оspоri vаlidnоst tаkvih prоpisа dirеktnо 

Nеzаvisnоm prеglеd оdbоrа kаkо је 

prоpisаnо u člаnu 79.1 pоstојеćih zаkоnа i 

pоtоm nаdlеţnоm sudu kаkо је prеdvidjеnо 

u člаnu 81 pоstојеćеg zаkоnа.  

 

 

 

Člаn 88  

Predlog, imenovanje i usvajanje za izbor 

Generalnog Direktora PAK sa 

odobrenje od strane Medunarodni Civilni 

Presdavnik ( MCP) 

 

1. Procedura imenovanja Generalnog 

Direktora PAK, do kraja meĎunarodnog 

nadgledanja i sprovoĎenja Sveopšteg 

predloga za rešenje statusa Kosova, od dana 

26. marta 2007, je kao 

sto sledi: 



 

 142 

 

2. Drejtorin Pergjithshem  te ATK-se  e 

propozon Ministri i Ekonomisë dhe 

Financave, bazuar ne rekomandimet e 

komisionit te formuar, emëron Kryeministri i 

Qeveris Republikës se Kosovës, me pëlqimin 

e Përfaqësuesit Civil ndërkombëtar 

 ( PCN) 

 

3. Qeveria ka te drejtën e shkarkimit, 

suspendimit apo te kthimit ne detyre te 

Drejtorit Pergjithshem, 

me pëlqimin e Përfaqësuesit Civil 

ndërkombëtar 

 ( PCN). 

 

Neni 89 

Ligji i aplikueshëm 
 

1. Ky Ligj do të zëvendësojë Ligjin 2004/48 i 

ndryshuar me Ligjin 03/L-071 mbi 

Administratën Tatimore dhe Procedurat dhe 

do të nxjerrë nga përdorimi çdo dispozitë në 

ligjin në fuqi që është në kundërshtim me të. 

 

2. Dispozitat e ligjit mbi Administratën 

Tatimore dhe procedurat do të kenë prioritet 

mbi dispozitat e Ligjit mbi Procedurat 

Administrative për aq sa procedurat janë të 

rregulluara me Ligjin mbi Administratën 

Tatimore dhe Procedurat. 

 

 

 

 

2. Director General of the TAK shall be 

proposed by Minister of Economy and 

Finance, based on recommendations of 

established committee, and shall be appointed 

by the Prime minister of Government of 

Republic following consent by the 

International Civilian Representative (ICR). 

 

3. The Government shall have the power to 

dismiss, suspend or restore the Director 

General 

following consent by the International Civil 

Representative (ICR). 

 

 

Article 89 

Applicable Law 

 

1. The present Law shall replace Law 2004/48 

as amended by Law 03/L-071 on Tax 

Administration and Procedures and it shall 

supersede any provision in the applicable law 

which is inconsistent with it. 

 

2. The provisions of the Law on Tax 

Administration and Procedures shall have 

priority over the provisions of the Law on 

Administrative Procedures to the extent of 

procedures regulated by the Law on Tax 

Administration and Procedures.  

 

 

 

 

2. Generalnog Direktora PAK predlaţe 

Ministar ekonomije i finansija, na osnovu 

preporuke komisije, a imenovanje če izvršiti 

Priemijer Vlada Republike Kosova, sa 

odobrenje od strane Medunarodni Civilni 

Presdavnik ( MCP) 

 

 

3. Vlada ima pravo da smenjuje, suspenduje 

ile vrača na poloţaj Generalnog Direktora, 

sa odobrenje od strane Medunarodni Civilni 

Presdavnik ( MCP). 

 

 

 

Člаn 89  

Vаžеći zаkоn  

 

1. Оvај zаkоn ćе zаmеniti 2004/48 Zаkоn 

izmеnjеn i dоpunjеn Zаkоnоm 03/L-071 о 

pоrеskој uprаvi i pоstupcimа i zаmеnjuје 

bilо kојu оdrеdbu vаţеćеg zаkоnа kоја niје 

dоslеdnа sа njim.  

 

2. Оdrеdbаmа Zаkоnа о pоrеskој uprаvi i 

prоcеdurаmа imајu priоritеt u оdnоsu nа 

оdrеdbе Zаkоnа о uprаvnоm pоstupku u 

mеri u kојој prоcеdurа rеgulisаnа Zаkоnоm 

о pоrеskој uprаvi i prоcеdurаmа.  
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Neni 90 

Hyrja në fuqi 

 

Ky Ligj  hyn  në fuqi më 1 korrik 2100 

 

 

 

 

 

Jakup KRASNIQI 

__________________________ 

Kryetari i Kuvendit të Kosovës 

 

 

 

 

 

 

 

Article 90 

Entry into Force 

 

The present Law shall enter into force on   

1 July, 2010. 

 

  

 

 

 

 

Jakup KRASNIQI 

_____________________ 

President of the Assembly of Kosova 

 

 

 

Člаn 90  

Stupаnjе nа snаgu  

 

Оvај zаkоn stupа nа snаgu 1 Jula 2010 

godine. 

 

 

 

 

 

 

 

Jakup KRASNIQI 

______________________ 

Prеdsеdnik Skupštinе Kоsоvа  
 

 

 


