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1. HYRJE
Një definicion konciz i organizatave joqeveritare jepet nga Vakil, i cili thotë se OJQ-të janë “organizata
vet-qeverisëse, private, jo-për-përfitim, që kanë synim përmirësimin e kualitetit të jetës për
personat e disavantazhuar”. CIVIKOS, definon shoqërinë civile si “hapësirë të shoqërisë, jashtë
familjes, shtetit, dhe tregut, që krijohet nga veprimtaria individuale dhe kolektive, organizata dhe
institucione jo-për-përfitim, të cilat nuk synojnë poste publike, por avancojnë interesin publik”.
Këto organizata, numri i të cilave është rritur eksponencialisht në dekadën e fundit sidomos në
vendet e pazhvilluara dhe ato në zhvillim, po luajnë rol të rëndësishëm në formimin dhe mbajtjen
e demokracive dhe krijimin e mundësive për grupet e ndër-privilegjuara të shoqërisë. Në shtetet
në tranzicion roli i OJQ-ve ka qenë i theksuar për të parandaluar rrëshqitjen në autokraci dhe nuk
është e befasishme që përkrahja e dhënë këtyre organizatave nga organizatat ndërkombëtare ka
qenë e madhe. Njëjtë ishte rasti në Kosovën e pasluftës.
Shoqëria civile e organizuar mirë kontribuon në zhvillimin social dhe ekonomik të një vendi.
Lehtësimi i punës së OJQ-ve përmes privilegjeve fiskale kompenson taksapaguesit me mbështetjen
e politikë-bërjes që japin këto organizata. Standardet ndërkombëtare për kornizën fiskale për
OJQ-të janë të ndërtuara mbi vlerësimin e rëndësisë së një shoqërie civile aktive të organizuar
mirë. Rrjedhimisht, parashihet që kontributi i organizatave qeveritare për të mirën publike
vjen nga mbështetja që i bëjnë politikë-bërjes efikase, prandaj ato lirohen nga obligimi që të
kontribuojnë edhe me taksa. Prandaj kriteri se cilat organizata duhet të lirohen nga obligimet
fiskale vihet nga vlerësimi i shkallës në të cilën ato i kontribuojnë të mirës së përbashkët. Kështu
shtetet i kategorizojnë organizatat joqeveritare që kontribuojnë për të mirën publike me ‘Status
të Përfituesit Publik’.
Në Kosovë, legjislacioni në përgjithësi i bindet kësaj filozofie. Përkufizimi ligjor i OJQ-ve në Kosovë
përfshinë çdo “shoqatë ose fondacion i themeluar në Kosovë për realizimin e qëllimit bazuar në
ligj, për përfitim publik ose për interes të ndërsjellë”. Të drejtën për asociim dhe themelim të
OJQ-ve e mbajnë të gjithë personat fizik dhe juridik dhe askush nuk obligohet të asociohet dhe
nuk diskriminohet për shkak të vendimit për të mos u asociuar.
OJQ-të favorizohen me lehtësira fiskale, dhe arrijnë të gjejnë bashkëpunim institucional. Mirëpo,
ka hapësirë për përmirësime. Duhet të gjinden mënyra të vazhdimit të favorizimit të OJQ-ve duke
mos lënë vrima ligjore për abuzime.
Raporti ndahet në disa seksione si në vijim. Seksioni i parë përshkruan të dhëna të përgjithshme
për OJQ-të në Kosovë. Ky seksion do të përfshijë informacion rreth madhësisë së këtij sektori,
evoluimit të legjislacionit për OJQ në Kosovë dhe problemet kryesore në të cilat hasin OJQ-të. Në
Seksionin e dytë, do të eksplorohen ligjet dhe rregulloret e tatimeve për OJQ-të. Do të shqyrtohet
Ligji për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare i Kosovës dhe do të bëhen disa krahasime në
mes të këtij ligji dhe atyre në vendet tjera. Do të shqyrtohet rregullimi i organizatave me Status të
Përfituesit Publik, dhe do të ngriten disa paralele me shtetet tjera. Do të paraqitet hulumtimi mbi
trajtimin fiskal të OJQ-ve të bazuar në ligjet përkatëse të tatimit në të ardhura, tatimit në pronë
dhe TVSH. Seksioni i tretë i bazuar në gjetjet do të nxjerrë disa konkluza dhe do të diskutohen
fushat ku ka hapësirë për përmirësime.

Lewis, 2009, Nongovernmental Organizations, Definition and History
CIVIKOS, Indeksi i Shoqërisë Civile, Raporti Analitik për Kosovën
ECNL, Exploring Transparency and Accountability: Regulation of Public-benefit Foundations in Europe, p.14
Neni 5, paragrafi 1 i Ligjit Nr. 04/L-57 për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare
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2. METODOLOGJIA
Mbledhja e të dhënave për këtë studim është e bazuar në dokumente sekondare të mbledhura
nga publikimet e mëhershme nga organizata të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare. Autorët
për të përmbushur më mirë identifikimin e situatës aktuale në sektorin e OJQ-ve kanë shfrytëzuar
edhe të dhënat primare nëpërmjet intervistave me zyrtarë të institucioneve dhe të shoqërisë
civile.
Intervistat kanë shërbyer në marrjen e pikëpamjeve burimore nga akterët më relevant në Kosovë.
Hapësirë e veçantë u jepet studimeve të Qendrës Ndërkombëtare për Ligjin Jo-për-përfitim
dhe Qendrës Europiane për Ligjin Jo-për-përfitim. Analizë e hollësishme do t’i bëhet të gjithë
legjislacionit relevant për çështjet fiskale të OJQ-ve. Në këtë studim do të studiohen ligjet të
cilat rregullojnë asociimin në OJQ. Do të analizohet se si ligjet, rregulloret, dhe udhëzimet
administrative të tatimeve trajtojnë organizatat joqeveritare, nëse kjo është në përputhje me
standardet ndërkombëtare, dhe nëse reflektojnë gjendjen faktike në terren. Do të shqyrtohen
të gjitha ligjet dhe rregulloret mbi taksat; tatimi mbi të ardhurat e korporatës, tatimi mbi vlerën
e shtuar, tatimi mbi të ardhurat personale dhe tatimi në fitim ndër tjerash. Po ashtu, shqyrtim i
tërthortë i bëhet gjithë literaturës relevante mbi parimet ndërkombëtare të çështjeve fiskale të
OJQ-ve. Do të analizohen raste të tjera studimi të shteteve me përvoja të ngjashme dhe do të
analizohen implikimet për rastin e Kosovës. Përpos këtyre, do të bëhen intervista me personat
relevant si nga ATK-ja, Zyra e OJQ-ve, Doganat e Kosovës ashtu edhe nga përfaqësuesit e shoqërisë
civile dhe njohësit e ligjeve për OJQ-të. Falënderim i veçantë u shkon individëve të cilët kanë
kontribuuar përmes intervistave me informacion primar për aspektet praktike të funksionimit të
ligjit si Sami Salihut nga ATK, Dukagjin Hyseni nga KFOS, Shqipe Pantina nga QPA, Bajram Kosumi
nga Zyra Ndërlidhëse për OJQ dhe Taulant Hoxha nga KCSF.

5

3. OJQ-TË NË KOSOVË DHE
EVOLUIMI I LEGJISLACIONIT
Ky kapitull do të përmbledh analizën e madhësisë së sektorit të OJQ-ve në Kosovë si dhe fushat e
tyre të veprimit. Theks i veçantë do t’i jepet ndryshimeve kryesore në fushat relevante të veprimit
të OJQ-ve. Po ashtu, do të paraqitet evoluimi i legjislacionit dhe arsyet prapa ndryshimeve. Dhe
në fund do të diskutohen problemet kryesore me të cilat ballafaqohen sot OJQ-të në Kosovë.
Sipas një studimi nga Organizata e Shoqërisë Civile, CSO, “rritja e shpejtë e OJQ-ve lokale erdhi
si rezultat i prezencës së madhe të donatorëve ndërkombëtarë, legjislacionit të përmirësuar për
regjistrim të OJQ-ve dhe kërkesave të komunitetit pas konfliktit. Duhet të ceket që një numër i
konsiderueshëm i OJQ-ve u aktivizuan prej donatorëve, respektivisht në fushën e rindërtimit,
ndihmës humanitare, programeve psikologjike – sociale, etj”. Sipas numrit të kontribuuesve nga
OJQ-të në Trustin Pensional të Kosovës del se numri i të punësuarve në këto organizata në fund
të vitit 2011 ishte 11,354, një rënie nga kulmi i vitit 2010 që ishte 13,873. Numri i të punësuarve
në këtë sektor u rrit hovshëm pas shpalljes së pavarësisë në vitin 2008. Ky numër, si përqindje
e numrit total të punëtorëve arriti në 5.12 përqind, përqindje kjo e cila rrallë ndodh të arrihet
edhe në shtetet ku ka shumë nevojë të mbështetjes nga organizimi civil. Sidoqoftë, ky numër nuk
përfshinë edhe punën vullnetare, prandaj mund të jetë i ndërtheksuar.
Figura 1: Numri i të punësuarve në OJQ dhe % në numrin total të të punësuarve

Burimi: Statistikat e Trustit Pensional të Kosovës, 2011
Numri i OJQ-ve të regjistruara nuk ndodhet në proporcion real me numrin e të punësuarve në
këtë sektor. Sipas një studimi nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) “nga rreth 6,500
OJQ të regjistruara në fillim të vitit 2011, më pak se 10 përqind e tyre vlerësohet të jenë aktive,
ose pjesërisht aktive edhe pse një numër i tyre kanë arritur të profilizojnë veten”. Ky numër
reflekton faktin se shumë OJQ janë krijuar vetëm për shkak të mundësisë së përfitimit të ndonjë
granti për projekte afatshkurtra. Sipas gazetës zvicerane Neue Zürcher Zeitung,

CSO, Historia e Shoqatave të Shoqërisë Civile në Kosovë
Trusti Pensional, http://trusti.org/index.php/sq/raportet
ICNL, Public Benefit System: European practices and Kosovo case, p.3
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“Kur, pas luftës së vitit 1999 drejt Kosovës rridhnin miliona dollarë ndihma humanitare,
u krijuan mijëra organizata joqeveritare. OJQ-të, siç e thotë njohësi i Evropës Juglindore,
Mappes-Niediek, shpesh përbëheshin vetëm nga një PC, pronari i tij dhe kontoja e tij bankare”.
Rrjedhimisht, numri i të punësuarve në këtë sektor na jep një pasqyrë më të qartë për madhësinë
dhe rëndësinë e sektorit jo-për-përfitim sesa numri i OJQ-ve,
●●●
për shkak të numrit të madh të OJQ-ve që nuk operojnë më
Në vitin 2010, numri i të
apo janë përkohësisht ‘të fjetura’. Sipas Zyrës për Regjistrim
punësuarve në OJQ përbënte të OJQ-ve në kuadër të Ministrisë së Administrimit Publik të
5.2% të numrit total të
regjistruara janë 6,872 OJQ, nga të cilat 6,375 janë vendore
punëtorëve formal në Kosovë dhe 497 ndërkombëtare. Sipas Bajram Kosumit, shefit të kësaj
●●●
Zyre, 227 prej këtyre organizatave mbajnë statusin e përfituesit
publik por pritet që 20 prej tyre të u revokohet ky status për shkak të mospërputhshmërisë me
rregulloret e Administratës Publike. Të gjitha organizatat që mbajnë statusin e përfituesit publik
obligohen që të raportojnë për aktivitetet e tyre në periudhën 1 janar deri më 31 mars, dhe
organizatave që dështojnë ta bëjnë këtë u pezullohet statusi. Sipas Kosumit, së shpejti do të merret
vendim që të gjitha organizatat të raportojnë një herë në vit dhe ato të cilat nuk e bëjnë këtë do të
çregjistrohen dhe do të duhet të regjistrohen përsëri nëse dëshirojnë ta vazhdojnë aktivitetin e tyre.
Fushat kryesore të veprimit të OJQ-ve kanë ndërruar nga koha e pasluftës duke reflektuar ndryshimin
e politikës publike që ka nevojë për mbështetje nga organizimi joqeveritar.

“Fushat prioritare në situatat post-konflikt variojnë varësisht prej shtetit dhe agjensionit
implementues, por normalisht mbulojnë demilitarizimin, paqen dhe sigurinë, asistencën
humanitare, mbështetje të personave të zhvendosur, monitorimin e të drejtave njerëzore,
zhvillimin e infrastrukturës, dhe zhvillimin ekonomik, ndër të tjera”.
Pas luftës donatorët kanë qenë kryesisht të interesuar të ndihmojnë organizatat që për fokus kanë
pasur rindërtimin, marrëdhëniet ndëretnike apo rininë, tani një shumë e konsiderueshme destinohet
edhe për organizatat të cilat luajnë rol suportues ndaj politikave qeveritare. Sipas një studimi të
Institutit Riinvest, “duke shikuar dinamikën dhe kompozicionin e ndihmave nga jashtë gjatë periudhës
së pasluftës në Kosovë, vërehet se fokusi i donatorëve është zhvendosur nga projektet emergjente
tek ato zhvillimore”.
Sidoqoftë, përveç organizatave që preokupim kryesor kanë mbështetjen e politikë-bërjes përmes
kritikës konstruktive dhe informimit të publikut për implikimet e politikave të ndërmarra nga qeveria,
organizata tjera që mbrojnë grupe të caktuara janë ende aktive. Për shembull, organizatat të cilat
lobojnë për barazi të mundësive për gjininë femërore apo grupeve të ndër-privilegjuara janë ende
shumë aktive. Organizata tjera të cilat reflektojnë ndryshimet globale në fushëveprimin e OJQ-ve
merren me çështje të mbrojtjes së ambientit apo të integrimeve regjionale, në rastin e Kosovës,
integrimeve Evropiane.

Koha Ditore, OJQ-të, dikur e sot
Intervistë me Bajram Kosumi, Drejtor i Zyrës për Regjistrimin e OJQ-ve
Ibid. 9.
ICNL, The International Journal of Not-for-Profit Law, Volume 9, Issue 4, p. 8
KCSF, Civil Society Index: Analytical Country Report for Kosovo, 2011, p. 21
Instituti Riinvest, Asistenca Financiare dhe Teknike në Rindërtimin dhe Zhvillimin e Kosovës pas konfliktit.
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3.1 Evoluimi i Legjislacionit
Në Kosovën e paraluftës legjislacioni që rregullonte veprimtarinë e OJQ-ve nuk ishte i harmonizuar,
gjë që reflektonte situatën politike në vend. Mundësitë e organizimit pa regjistrim formal nuk
ekzistonin, ndërsa OJQ-të, sidomos ato kosovare, u rëndonin me kërkesa ligjore të panevojshme.
Sidoqoftë, sipas një studimi nga KCSF, “pas bojkotimit të popullsisë shqiptare ndaj institucioneve,
shoqëria civile u pozicionua si ofrues kryesor i shërbimeve publike të cilat nuk ofroheshin nga
institucionet shtetërore, edhe pse formalisht të regjistruara ishin vetëm 4-5 organizata”. Sfidat
e pasluftës lidheshin me nevojen për një legjislacion që do të u mundësonte OJQ-ve tërheqjen e
donacioneve nga jashtë duke eliminuar mundësinë e mashtrimit të donatorëve.
●●●
Korniza e re ligjore e cila u adaptua më 1999, nëpërmjet Rregullores së Adaptimi i praktikave
UNMIK-ut Nr. 1999/22, ua mundësoi OJQ-ve kryerjen e aktiviteteve të mira ndërkombëtare
ekonomike me qëllim të mbështetjes së statusit të tyre, si dhe
e shpejtoi reformën
krijoi lehtësira fiskale. Zyra për OJQ u krijua si pjesë e Ministrisë së legjislative në Kosovë,
Administrimit Publik më 2004. Sipas Udhëzimit të UNMIK-ut 2000/10 reformë e cila u arrit në
OJQ-të me status të përfituesit publik u liruan nga të gjitha tatimet
shtetet fqinje vetëm në
dhe kontribuuesve iu mundësua një zbritje deri në 5 përqind të të
vitet e fundit
ardhurave të tatueshme.
●●●
Kosova pas luftës ka adaptuar ligje dhe praktika mjaft të qëlluara për rregullimin e sektorit jopër-përfitim. Legjislacioni ka qenë pothuajse i kopjuar nga shtetet e zhvilluara, dhe Kosova ka
qenë shembull për shtetet e tjera të rajonit, të cilat kanë pasur vështirësi t’i lënë pas praktikat e
kohës së sistemit social. Një reformë cilësore në shtetet si Serbia dhe Maqedonia është arritur
vetëm në vitet e fundit. Shqipëria ende nuk ka krijuar një bazë ligjore që u mundëson OJQ-ve një
operim benefit-prurës për shoqërinë. Sidoqoftë, edhe pse me një start të mirë, Kosova ka mbetur
prapa me ndryshimin e legjislacionit që të reflektojnë nevojat e ndryshueshme të këtij sektori.
Maqedonia konsiderohet gjerësisht si rast suksesi sa i përket reformimit.
Në Kosovë, Ligji për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare rregullon “themelimin,
regjistrimin, udhëheqjen e brendshme, veprimtarinë, shuarjen dhe çregjistrimin e personave juridik
të organizuar si organizata joqeveritare në Kosovë”. Ky ligj ndalon, sipas Nenit 4, shpërndarjen
e të ardhurave neto dhe fitimit, në mënyrë që të ulë mundësinë e keqpërdorimit të privilegjeve
që vijnë me statusin e OJQ-ve. Sipas Nenit 14 të këtij ligji, “asnjë anëtari të organit drejtues nuk
i lejohet të marrë pjesë në diskutim apo në marrjen e vendimit për çështje ku ai ka interes direkt
apo indirekt ekonomik”, që të mënjanohet çdo mundësi e konfliktit të interesit. Neni 16, i cili
rregullon mënyrën e menaxhimit të pasurisë dhe të mjeteve të OJQ-ve, definon se prej nga mund
të financohen OJQ-të. Ky nen po ashtu shpjegon se OJQ-të mund të angazhohen në aktivitete
ekonomike, profiti i të cilave përdoret për t’i shërbyer qëllimit të ekzistimit të OJQ-së dhe se OJQtë mund të menaxhojnë pronë dhe pasuri për të realizuar qëllimet e veta jofitimprurëse. Neni 17
i këtij ligji ka implikime të rëndësishme për çështjet fiskale të OJQ-ve. Ky ligj përcakton se si OJQja në Kosovë mund të fitojë statusin e përfituesit publik, status ky i nevojshëm për të përfituar
Ibid. 13.
ICNL, The International Journal of Not-for-Profit Law, Volume 9, Issue 4
KCSF, Sistemi i Përfituesit Publik: Praktikat Europiane dhe rasti i Kosovës
Neni 1, paragrafi 1 i Ligjit Nr. 04/L-57 për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare

8

nga privilegjet fiskale për OJQ-të. Një OJQ arsimore dhe shëndetësore konsiderohet se i shërben
interesit publik nëse siguron shërbime ose mallra falas ose më lirë se vlera e tregut për grupe ose
individë në kushte të pavolitshme apo thjeshtë kur kjo është në interes të publikut.
Figura 2: Indeksi i Ambientit Ligjor në Kosovë, nga 1999 - 2011

Burimi: USAID Indeksi i Qëndrueshmërisë së Shoqërisë Civile 2011
(1.0: Ambient i Favorshëm, 7.0: Ambient i Disfavorshëm)
Krijimi i Ligjit për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare, sipas Indeksit të Qëndrueshmërisë
së Organizatave të Shoqërisë Civile, është një hap i rëndësishëm për legjislacionin për shoqërinë
civile, mirëpo implementimi i ligjit është shfaqur të jetë problematik. Shoqëritë civile ankohen
për jo efiçiencë burokratike, si mungesa e formave elektronike dhe pamundësia e regjistrimit
të OJQ-ve pa vizituar Zyrën për Regjistrim, gjë që paraqet probleme sidomos për OJQ-të jashtë
kryeqytetit.
Sipas këtij studimi indeksi, i cili mat se sa është i favorshëm ambienti ligjor për operim të OJQ-ve
(Figura 2) ka qenë pak a shumë konstant për periudhën 1999-2011 por me një rënie të ngadalshme
nga viti 2005, e cila mund të jetë pasojë e tërheqjes nga disa lirime fiskale siç është lirimi nga
TVSH-ja.

Neni 14, paragrafi 1 i Ligjit Nr. 04/L-57 për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare
USAID Indeksi i Qëndrueshmërisë së Shoqërisë Civile 2011
Ibid. 19.
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3.2 Problemet Kryesore
Problemi kryesor me kornizën ligjore për çështjet fiskale të OJQ-ve
●●●
është se edhe pse legjislacioni favorizon OJQ-të në shumë fusha, ka
paqartësi dhe konfuzitet se sa hapësirë fiskale dhe ligjore kanë OJQ-të Legjislacioni për OJQ
për të operuar. OJQ-të del se më nuk lirohen nga asnjë tatim, përveç në përgjithësi është
favorizues mirëpo
atij në fitim, që pak a shumë nënkupton lirim nga tatimi për surplusin
i cili transferohet për projektet e ardhshme, ose shpërndahet në rast duhet të qartësohet
të shuarjes së organizatës. OJQ-të nuk rimbursohen për TVSH-në në se sa hapësirë fiskale
import që nga viti 2005, përmes një rregulloreje që ndryshon ligjin e kanë OJQ-të për të
UNMIK-ut në bazë të të cilit OJQ-ve u ishte lejuar rimbursimi nga TVSH-ja operuar në Kosovë.
●●●
në import. Përfaqësuesit e OJQ-ve dhe përfaqësuesit e institucioneve
shtetërore kanë qëndrime jo të njëjta lidhur me legjislacionin dhe
përforcimin e tij. OJQ-të thonë se kanë gjetur përkrahje nga institucionet shtetërore me të cilat
duhet të ndërveprojnë përkundër rolit kritikues që shpesh mbajnë ndaj qeverisë, por thonë se ka
nevojë për më shumë sqarime rreth tatimeve.
Statusi i përfituesit publik sipas hulumtimit del se nuk luan asnjë rol për të përfituar lehtësira fiskale,
dhe se OJQ-të nuk bezdisen më që ta përfitojnë këtë status. Të gjitha ligjet në fuqi potencojnë
rëndësinë e të pasurit statusin e përfituesit publik që të përfitojnë lehtësira fiskale dhe të gjitha
standardet ndërkombëtare potencojnë dallimin në trajtim që duhet t’u bëhet organizatave që e
kanë statusin prej atyre që nuk e kanë. Në Kosovë, ky status mund të shërbejë vetëm për imazh
të organizatës për shkak se asnjë dallim në trajtim nuk ekziston.
Një çështje e interesit të veçantë është procedura sipas të cilës OJQ-të lirohen nga TVSH-ja
pasi që ky ka qenë një problem që nga viti 2005. Sipas të intervistuarve OJQ-të nuk lirohen nga
detyrimet doganore që nga viti 2005 mirëpo kjo nuk reflektohet në ligjin mbi TVSH-në. Sipas Ligjit
për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare, OJQ-të me status të përfituesit publik janë të
liruara nga të gjitha taksat, përveç pagesave për shërbime komunale. Pas disa diskutimeve në
mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian janë arritur disa marrëveshje si pjesë e “Instrumenteve
Para-Integrimit (IPA)” që lirojnë OJQ-të e financuara nga Komisioni Evropian (KE) nga tatimet në
mënyrë ‘diskriminuese’ ndaj OJQ-ve me donatorë tjerë.
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4. KORNIZA LIGJORE NË VEND
DHE NË SHTETET E RAJONIT
Ky seksion përmbledh kryesisht të dhënat e publikuara rreth legjislacionit në Kosovë krahasuar
me praktikat relevante të shteteve tjera, si dhe pjesë nga intervistat me akterët relevant. Do të
analizohet rëndësia e Statusit të Përfituesit Publik në Kosovë dhe në shtete tjera, dhe në seksione
të veçanta do të shfaqen gjetjet e ligjeve për tatimet.
Rregullorja 99/22 e pasluftës kishte për detyrë të rregullojë çështjet e OJQ-ve në vend, të lehtësojë
operimin dhe kështu të nxisë zhvillimin e tyre. Aty përkufizoheshin rregullat për regjistrimin, për
drejtimin e brendshëm, çështjet e burimeve dhe fitimeve si dhe rastet e shpërbërjes së OJQ-ve.
Në atë kohë kjo rregullore ishte njëra ndër më përparimtaret në rajon, por me kalimin e viteve u
konstatua që ka nevojë për azhurnim të legjislacionin dhe në vitin 2004 u miratua Ligji për Lirinë
e Asociimit në Organizatat Jo-qeveritare, i hartuar me ndihmën e shumë OJQ-ve vendore. Ky ligj
është zëvendësuar me Ligjin Nr. 03/L-134 në vitin 2009 dhe më pas me Ligjin Nr. 04/L-57 në vitin
2011.
Të drejtën për asociim dhe themelim të OJQ-ve e mbajnë të gjithë personat fizik dhe juridik dhe
askush nuk obligohet të asociohet dhe nuk diskriminohet për shkak të vendimit për të mos u
asociuar. Ligji ndalon shpërndarjen apo përdorimin e mjeteve për çfarëdo arsye tjetër jashtë
qëllimit të përcaktuar, si përfitime direkte apo indirekte për themeluesit apo anëtarët e organizatës
përveç kompensimit të arsyeshëm. Të gjithë personat fizik apo juridik kanë të drejtë asociimi,
duke përfshirë vet OJQ-të, në shoqata apo fondacione për të arritur qëllimet e përbashkëta. OJQtë nuk duhet të jenë të asociuara me parti politike dhe në asnjë rast nuk mund të mbledhin fonde
apo fushata në përkrahje të individëve apo grupeve që synojnë zyre publike.
Praktikat ndërkombëtare parashohin që duhet të sigurohet që përfitues, në mënyrë direkte
ose indirekte, nuk mund të jenë stafi i organizatës. Kjo bëhet në mënyrë që të mënjanohet
konflikti i interesit. Organizata duhet të ketë kosto të arsyeshme administrative që të zvogëlohet
probabiliteti i keqpërdorimit të mjeteve dhe të sigurohet se fondet shkojnë në destinim të qëllimit
të paracaktuar. Në shumicën e rasteve organizatat jo-për-përfitim nuk janë të obliguara që fondet
t’i shpenzojnë në ndonjë afat të përcaktuar kohor mirëpo disa shtete kanë rregullim edhe për
kohën se kur të hyrat duhet të shpenzohen. Një mbikëqyrje më e thellë u bëhet organizatave të
cilat angazhohen në aktivitete ekonomike tjera, aktivitete komerciale, në mënyrë që ta mbajnë
qëndrueshmërinë financiare për t’i shërbyer më mirë qëllimit për të cilin janë krijuar. Shtetet kanë
rregulla të ndryshme se si donatorët duhet të raportojnë donacionet të cilat u japin organizatave
jo-për-përfitim me status të përfituesit publik në mënyrë që të përfitojnë lirim nga taksat të cilat
do t’i kishin paguar në rast tjetër. Në disa shtete nevojitet që kur bëhet deklarimi i të ardhurave
dhe pagesa e taksave, të dorëzohen edhe faturat nga organizatat përfituese. Në shtete tjera
mjafton që të dorëzohet një letër bankare që shërben si dëshmi për transaksionin e kryer.

Shoqëria Civile & Zhvillimi, Raporti për Zhvillimin Njerëzor, UNDP 2008
ECNL, Exploring Transparency and Accountability: Regulation of Public-benefit Foundations in Europe, p.14
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4.1 Ligji për Lirinë e Asociimit në OJQ
Ligji Nr. 04/L-57 për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare i miratuar nga Kuvendi
i Republikës së Kosovës më 29 gusht 2011 rregullon “themelimin, regjistrimin, udhëheqjen e
brendshme, veprimtarinë, shuarjen dhe çregjistrimin e personave juridik të organizuar si organizatë
joqeveritare në Kosovë”. Sipas këtij ligji një OJQ “është shoqatë ose fondacion i themeluar në
Kosovë për realizimin e qëllimit bazuar në ligj, për përfitim publik ose për interes të ndërsjellë”.
Një organizatë jo-profitabile me status të përfituesit publik dallon nga organizata jo-profitabile
me interes të ndërsjellë, nga që vepron në funksion të së mirës së publikut në vend të së mirës së
anëtarëve te saj. Pra ekzistojnë dy lloje të OJQ-ve të përcaktuara me ligj:
- Shoqata, e cila është një organizatë që kërkon anëtarësim, e themeluar nga tre ose më
shumë persona, njeri prej të cilëve është banor i Kosovës; dhe
- Fondacioni, i cili paraqet organizatë pa anëtarësi, që krijohet për të menaxhuar pronat dhe
pasuritë, i themeluar nga një ose më shumë persona, njeri prej të cilëve është banor i Kosovës.
Neni 9, paragrafi 1 i këtij ligji deklaron që çdo person e gëzon të drejtën të regjistrojë një OJQ
që është në pajtueshmëri me këtë ligj, por nuk është i obliguar ta bëjë atë për të ushtruar të
drejtën e lirisë në asociim. Me regjistrim të suksesshëm në përputhshmëri me këtë ligj OJQ-ja
merr statusin e personit juridik.
●●●
Shoqëria civile në
Maqedoni ka arritur
që së bashku me
akterët e tjerë të
ndikojë në ndryshimin
dhe përmirësimin e
Ligjit për OJQ-të
●●●

Neni 16 i këtij ligji rregullon çështjet e pasurisë dhe të të ardhurave
të OJQ-ve. Paragrafi 1 i këtij neni liston të gjitha llojet e të ardhurave,
siç janë: “donacionet në të holla, letrat me vlerë, kontributet në mall,
trashëgimitë, anëtarësitë, dhuratat, grantet, pasurinë e tundshme dhe
të patundshme si dhe të ardhurat e fituara përmes çfarëdo aktivitetesh
të ligjshme të OJQ-së me pasurinë dhe mjetet e saja”. Sipas paragrafit
2 të këtij neni, OJQ-ve që veprojnë në Kosovë u lejohet të angazhohen
në aktivitete ekonomike nëse këto mbështesin veprimtarinë e tyre
jofitimprurëse dhe nëqoftëse të ardhurat e realizuara përdoren vetëm
për përmbushjen e qëllimeve themelore të OJQ-së.

Në shumicën e vendeve të Evropës juglindore ka pasur tendenca që në rishikimin e këtyre ligjeve
të përfshihet edhe shoqëria civile duke ndarë përvojat dhe praktikat më të mira me vendet e
tjera të cilat kanë kaluar fazën e rishikimit dhe rregullimit ligjor të këtij ligji. Shoqëria civile në
disa vende, si në Maqedoni, ka arritur që së bashku me akterët e tjerë, si qeveria dhe kuvendi, të
harmonizojnë kornizën ligjore me standardet dhe praktikat më të mira Evropiane. Duke paraqitur
propozime për ndryshimin e ligjit të vitit 1998 shoqëria civile në Maqedoni ka lobuar në mënyrë
të fuqishme në parlament duke dëgjuar seancat dhe gjetur mbështetje tek deputetet, e po ashtu
dhe komunikuar me shoqëritë civile ndërkombëtare për të pasur përkrahjen e tyre.
Neni 1, paragrafi 1 i Ligjit Nr. 04/L-57 për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare
Neni 5, paragrafi 1 i Ligjit Nr. 04/L-57 për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare
Neni 5, paragrafi 2 i Ligjit Nr. 04/L-57 për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare
Neni 5, paragrafi 3 i Ligjit Nr. 04/L-57 për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare
Neni 11, paragrafi 1 i Ligjit Nr. 04/L-57 për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare
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Në Shqipëri janë bërë përmirësime në përfshirjen e shoqërisë civile me krijimin e Agjencisë për
Mbështetjen e Shoqërisë Civile dhe në proces të përfshirjes së shoqërisë civile në vendimmarrje
si kusht për hyrje në BE. Megjithëse shoqëria përkundër iniciativave dashamirëse nga qeveria dhe
spektri politik nuk ka arritur ende të bëjë ndryshime rrënjësore në funksionimin dhe rishikimin e
kornizës ligjore të OJQ-ve, e cila vazhdon të jetë mjaft problematike dhe të paraqes konfuzitet në
funksionimit e drejtë të OJQ-ve.

4.2 Aktivitetet Ekonomike të OJQ-ve
Aktivitetet ekonomike konsiderohen ndër burimet kryesore financiare për OJQ-të dhe lejimi i
angazhimit në këto aktivitete është shumë i rëndësishëm. Këto mundësojnë zgjerimin e rezervave
të resurseve, që do të thotë rritjen e qëndrueshmërisë së organizatës. Për më tepër, angazhimi
në aktivitete ekonomike u mundëson OJQ-ve të krijojnë një fond të pavarur të resurseve për
implementimin e aktiviteteve të tyre dhe të mbajnë një qëndrim të pavarur nga qeveria, esenciale
kjo duke marrë parasysh qëllimet e tyre. Duke lejuar përfshirjen në aktivitete ekonomike dhe
gjenerimin e të ardhurave mundësohet rritja e nivelit të efikasitetit të operimit të OJQ-së, rritja
e cilësisë dhe zhvillimi i shërbimeve më të shumëllojshme. Sipas një studimi nga Instituti Johns
Hopkins,
“53% e të hyrave të OJQ-ve gjenerohet nga pagesat për shërbime, aktivitetet ekonomike,
investimet, dhe të aktiviteteve tjera që gjenerojnë të hyra. Angazhimi në aktivitete ekonomike
u mundëson OJP-ve që të zhvillojnë shërbimet e tyre dhe të plotësojnë nevojat e përfituesve
në mënyrë më efikase”.
Ligji për për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare në Kosovë thotë që OJQ-ve që veprojnë
në Kosovë u lejohet të angazhohen në aktivitete ekonomike nëse këto mbështesin veprimtarinë
e tyre jofitimprurëse dhe nëqoftëse të ardhurat e realizuara përdoren vetëm për përmbushjen
e qëllimeve themelore të OJQ-së. Pra përfitimi nga aktivitetet ekonomike është i ligjshëm,
megjithatë duhet t’i nënshtrohet këtij kufizimi. Kjo nënkupton se OJQ-ve nuk u lejohet të bëjnë
shpërndarjen e të ardhurave neto dhe fitimeve tek personat privat, të cilët janë në pozitë të
kontrollojnë organizatën për përfitime personale si themeluesi, drejtori, punëtori apo donatori.
Ndërsa obligimet që rrjedhin prej një kontrate, si paga ose kompensimi i arsyeshëm për personat
që janë të angazhuar për organizatën janë legale dhe pranohen sipas këtij neni. Termi ‘i arsyeshëm’
i referohet pagës dhe kompensimit të ngjashëm me atë të tregut.
Dallimi në mes të aktivitetit ekonomik dhe atij jo-fitimprurës ekziston në shumicën e vendeve
Europiane, të cilin në shumicën e vendeve e rregullon ligji. Aktivitetet ekonomike lejohen për
OJQ-të në mënyrë që të kenë mundësi të gjenerojnë të ardhura për t’i mbështetur aktivitetet e
tyre. Republika e Maqedonisë ka qenë njëra ndër vendet e cila deri vonë ka pasur të ndaluar në
me ligj angazhimin e OJQ-të në aktivitete biznesore (ekonomike) në mënyrë eksplicite.
Elements for Successful CSO Law Reform Initiatives – The case studies of Honduras, Iraq and Macedonia (May, 20112001),
pp.17-23.
ECNL.Survey of the Treatment of Economic Activities of Non-profit Organizations in Europe, ECNL
John Hopkins Institute, Studim mbi aktivitetet ekonomike të OJQ-ve në Europë
Neni 16, paragrafi 2 i Ligjit Nr. 04/L-57 për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare
Neni 4 i Ligjit Nr. 04/L-57 për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare
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Por njëra nga ndryshimet e bëra në ligjin e vitit 2010 në Maqedoni ka qenë edhe e drejta e
OJQ-ve që të angazhohen direkt në aktivitetet ekonomike që janë të
●●●
lidhura me synimet e tyre. Legjislacioni në Shqipëri sa i përket rregullimit OJQ-të kanë të drejtë
të aktivitetit ekonomik është mjaft konfuz dhe jopraktik. Në Shqipëri
të angazhohen
ekziston një mosmarrëveshje se çka do të thotë aktivitet fitimprurës. Në
në aktivitete
njërën anë Kodi Civil i Shqipërisë thotë se “nuk lejohet që një shoqatë
ekonomike nëse
të kryej aktivitete fitimprurëse”, e njëjta vlen edhe për fondacionet janë në mbështetje
dhe qendrat, ndërsa në anën tjetër neni 36 i Ligjit mbi OJQ-të përmban të veprimtarisë së
një sqarim ku thotë se “nëse një organizatë jo-fitimprurëse realizon
tyre jo-për-përfitim
fitim përmes ushtrimit të aktivitetit ekonomik, duhet që të përdoret
dhe nëse të ardhurat
për të përmbushur qëllimet e specifikuara në aktin e themelimit”. Po
shfyrtëzohen për
ashtu, me ndryshimin e vitit 2008 regjistrimi tatimor i dy aktiviteteve
përmbushjen e
si ekonomike ashtu edhe jo-fitimprurëse bëhet në një raport, gjë që
qëllimeve të OJQ-së
shkakton ngatërrimin se çka do të thotë aktivitet ekonomik dhe çka jo●●●
fitimprurës. Përkundër këtyre kufizimeve, OJQ-të në Shqipëri mund të
angazhohen në aktivitetet ekonomike si një mënyrë për të arritur qëllimet e tyre jo- përfituese.
Sipas paragrafit 14 të rekomandimit të Këshillit të Evropës mbi parimet bazë të statusit ligjor të
OJQ-ve: “OJQ-të duhet të jenë të lira që të angazhohen në çfarëdo aktiviteti të ligjshëm ekonomik,
biznesor apo tregtar në mënyrë që t’i mbështesin aktivitetet e tyre jo-fitimprurëse pa asnjë
autorizim të veçantë, por duke iu nënshtruar kushteve rregulluese dhe të licencimit që janë në
përgjithësi të zbatueshme për aktivitetet respektive”. Në disa shtete aktiviteti ekonomik lejohet
vetëm nëse ai aktivitet është i lidhur me qëllimet statusore të organizatës. Bullgaria lejon vetëm
aktivitet ekonomik “në lidhje me objektivat statusore të organizatës”. Bullgaria lejon që OJQ-të
si ato me status të përfituesit publik ashtu edhe ato me status të ndërsjellë të themelojnë apo
të marrin pjesë si aksionarë në ndërmarrje tregtare. Ndërsa Estonia lejon aktivitet ekonomik që
“korrespondon me qëllimet e theksuara në Nenet e Ligjit të saj të Asociimit”.
Kur kemi të bëjmë me rregullimin tatimor të aktiviteteve ekonomike dhe atyre jo-fitimprurëse,
për lehtësi llogaritjeje shtetet e ndryshme bëjnë ndarjen e aktiviteteve në librat e kontabilitetit të
OJQ-ve. Në Bullgari ekziston një standard ndarës i kontabilitetit për OJQ-të; të ardhurat ndahen
varësisht se a vijnë nga aktivitetet ekonomike apo nga ato jo-përfituese. Një shembull tjetër është
rasti i Sllovakisë ku OJQ-ve në këtë vend iu kërkohet të kenë një përmbledhje të aktiviteteve dhe
të shpjegojnë se si janë të lidhura me qëllimet e organizatës dhe një llogaridhënie të veçantë për
shpenzimet e aktivitetit ekonomik. Gjithashtu, në Hungari dhe Poloni OJQ-të janë të obliguara që
të raportojnë menaxhimin e granteve të tyre.
Pavarësia ekonomike ka rëndësi të madhe për OJQ-të pasi që donacionet mund të jenë afatshkurtra.
Në Kosovë nuk ekziston sensi i angazhimit në aktivitete ekonomike për hirë të shërbimit të statusit
të OJQ-së. Sipas Taulant Hoxhës nga KCSF, “shumë individë nga OJQ-të bëjnë pyetje nëse nisja
dhe përfitimi nga një aktivitet ekonomik në kuadër të OJQ-së është e lejueshme”.
Elements for Successful CSO Law Reform Initiatives – The case studies of Honduras, Iraq and Macedonia (May, 2011)Ibid., 27.
Neni.36, Ligji mbi OJQ – ECNL Assessment report on the fiscal framework of civil society in Albania.
Rekomandimi CM/Rec(2007)14 i Këshillit të Ministrave të shteteve anëtare mbi statusin ligjor të organizatave joqeveritare në
Europë (Adoptuar nga Këshilli i Ministrave më 10 Tetor 2007 në mbledhjen e 1006-të të Zëvendës Ministrave). Recommendation CM/Rec(2007)14 of the Committee of Ministers to member states on the legal status of non-governmental organisations
in Europe (Adopted by the Committee of Ministers on 10 October 2007 at the 1006th meeting of the Ministers’ Deputies).
ECNL.Survey of the treatment of economic activities of nonprofit organizations in Europe.
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Do të thotë, OJQ-të nuk janë mirë të informuara nëse kanë të drejtë dhe çfarë trajtimi ligjor u
bëhet. Sidoqoftë, aktivitetet ekonomike lejohen me ligj por kjo mundësi ligjore nuk shfrytëzohet
shumë prej OJQ-ve.

4.3 Statusi i Përfituesit Publik
Ligj për OJQ-të në Kosovë siguron edhe krijimin e një statusi të veçantë për një segment të OJQve, përkatësisht Statusin e Përfituesit Publik.
“OJQ-ja e regjistruar sipas këtij ligji mund të paraqesë kërkesë për status të përfituesit publik
nëse OJQ-ja është e organizuar dhe vepron për të ndërmarrë një apo më shumë aktivitete
parësore si: ndihmë dhe përkrahje humanitare, përkrahje personave me aftësi të kufizuara,
aktivitete bamirëse, arsim, shëndetësi, kulturë, rini, sport, ruajtje dhe përparim të mjedisit,
rindërtim dhe zhvillim ekonomik, mbrojtje dhe përparim të të drejtave të njeriut, mbështetje
të praktikave demokratike dhe shoqërisë civile, apo çfarëdo veprimtarie tjetër që është në
funksion të së mirës së publikut”.
Kjo do të thotë se vetëm OJQ-të që në statusin e tyre e kanë si veprimtari primare një apo më
shumë prej aktiviteteve të listuara lart kualifikohen për status të përfituesit publik. Një OJQ, në
këtë rast, mund të ndërmarrë edhe aktivitete tjera që nuk ndërlidhen me këto, përderisa ato janë
të natyrës dytësore. Zakonisht një organizatë i regjistron veçmas aktivitetet për përfitim publik
dhe ato jo për përfitim publik (për çështje tatimore). Për më tepër, ky kusht përmbushet vetëm në
rast se veprimtaria e OJQ-së i shërben të mirës së publikut dhe ndërmerret parimisht për individë
ose grupe në kushte të pafavorshme. Megjithatë, ky ligj nuk parasheh me saktësi përqindjen e
vlerës që duhet të jetë më e ulët se vlera e tregut, prandaj, kjo mund të paraqes problem për OJQtë në kohën e aplikimit për status si dhe për çështje raportimi të përvitshëm. Ky status mund të
sigurohet menjëherë pas regjistrimit të OJQ-së ose më vonë tek organi kompetent, gjë që tregon
se nuk nevojitet detyrimisht dëshmi paraprake të veprimtarisë së OJQ-së.
Qëllimi kryesor për krijimin dhe ofrimin e statusit të veçantë është që të ndihmohen organizatat
që veprojnë në të mirën e publikut. Kjo kryesisht nënkupton që qeveria heq dorë nga tatimi në të
ardhura për dobitë që i sjellin këto organizata shoqërisë. Një gjë e tillë është e siguruar me ligj, ku
specifikohet se “OJQ-të me status të përfituesit publik gëzojnë të drejtën për lirim nga tatimi dhe
lehtësi tatimore dhe fiskale sipas legjislacionit në fuqi me përjashtim të atyre që në esencë janë
detyrime për shërbimet publike komunale”. Në një mënyrë kjo paraqet ndarjen e punës në mes
të qeverisë dhe organizatave në lidhje me këtë çështje. Pra qeveria jep beneficione të caktuara
për OJQ-te por kërkon në kompensim përgjegjësi dhe transparencë më të madhe të këtyre OJQve ndaj tërë shoqërisë. Kjo do të thotë se organizatat duhet t’u nënshtrohen kushteve më të
rrepta në aspektin e raportimit dhe qeverisjes por përfitojnë lehtësira si lirim në tatim, trajtim të
privilegjuar për donatorët dhe financim nga buxheti.
Intervistë me Taulant Hoxha, KCSF
Neni 17, paragrafi 1 i Ligjit Nr. 04/L-57 për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare
Neni 17, paragrafi 2 i Ligjit Nr. 04/L-57 për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare
Neni 17, paragrafi 3 i Ligjit Nr. 04/L-57 për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare
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Një OJQ mund të aplikojë për statusin e përfituesit publik në Kosovë duke iu drejtuar Ministrisë
së Administratës Publike, gjegjësisht Departmentit të Regjistrimit dhe Ndërlidhjes me OJQ-të.
Fillimisht duhet të plotësohet një formular për njohje (që mund të shkarkohet nga faqja zyrtare e
kësaj ministrie) dhe të dorëzohen raporti i aktivitetit të OJQ-së, raportet fianciare dhe një dokument
që specifikon përbërjen e menaxhmentit dhe administratës së OJQ-së. Divizioni i Regjistrimit të
OJQ-ve e ka për detyrë t’i pranojë kërkesat dhe t’i shqyrtojë ato, ndërsa Divizioni i Raportimit dhe
Monitorimit e merr vendimin dhe e bën regjistrimin e OJQ-ve me status të përfituesit publik. Këto
tri lloje të dokumenteve duhet që pastaj të dorëzohen çdo vit si raport vjetor për të dëshmuar
aktivitetet dhe qëllimet e OJQ-së të përcaktuara me këtë status.
Sidoqoftë, mbajtja e Statusit të Përfituesit Publik duket ta ketë humbur rëndësinë ligjore që e
kishte, dhe kjo reflektohet edhe në faktin që OJQ-të nuk aplikojnë më që ta përfitojnë këtë status.
Arsyeja ndodhet në faktin që ky status ishte abuzuar pas luftës kur OJQ-të gëzonin lirime të shumta.
Rregullimi ligjor i statusit të OJQ-ve ndryshon nga vendi në vend. Në disa vende statusi i përfituesit
publik është i përfshirë në ligjin e asociimit të OJQ-ve si në rastin e Bosnjes, Bullgarisë dhe
Rumanisë, ndërsa disa vende kanë miratuar ligje të veçanta për statusin e përfituesit publik si
në rastin e Polonisë, e cila në vitin 2003 ka miratuar Ligjin mbi Aktivitetet për Përfitim Publik dhe
Voluntarizëm. Në rastin e Republikës Çeke fondacionet duhet patjetër të shërbejnë për përfitim
publik dhe në këtë mënyrë ato kanë të drejtë në lehtësira të përgjithshme fiskale/tatimore. Statusi
i përfituesit publik po ashtu mund të definohet edhe në kornizën ligjore tatimore respektivisht
në ligjet për tatime të veçanta si në rastin e Estonisë. Në anën tjetër në Shqipëri rasti i trajtimit të
statusit të përfituesit publik është i ngjashëm më Kosovën. Me ndryshimet në ligjin për OJQ-të të
Shqipërisë në vitin 2008 u bënë disa përmirësime në sqarimin e statusit të përfituesit publik. Këto
ndryshime përfshijnë disa raste që OJQ-të mund të përjashtohen nga TVSH-ja, por sidoqoftë ky
lehtësim i vetëm për TVSH nuk mjafton në sqarimin dhe bërjen më gjithëpërfshirëse të Ligjit për
OJQ-të sa i përket statusit të përfituesit publik.
●●●
Mënyra e përcaktimit
të statusit të
përfituesit publik
dallon nga vendi në
vend ku Hungaria
dhe Polonia veçohen
si vende me Ligje
mirë të rregulluara
për këtë çështje.
●●●

Njëri nga ndryshimet e bëra në ligjin e vitit 2010 në Maqedoni ishte
përfshirja e konceptit të statusit të përfituesit publik si parakusht për
mundësinë e marrjes së lehtësirave tatimore. Në disa shtete, veprimtaritë
që janë për përfitim publik dhe rrjedhimisht kanë të drejtë për beneficione
që janë të rregulluara përmes klauzolave në ligje të ndryshme si p.sh. në
ligjet tatimore, ligje për donacione, ligje për grante qeveritare, ligje për
asistencë humanitare. Këtë mënyrë të rregullimit të statusit të përfituesit
publik e ka të rregulluar Kroacia, ku ligje të ndryshme i referohen
veprimtarive që janë për përfitim publik. Por përfitimet që janë të
parashtruara në ligjet tatimore nuk përfshijnë të gjitha veprimtaritë që
pranohen si përfitues publik. Si pasojë e kësaj është shfaqur nevoja që në
Kroaci të reformohet ligji që i referohet statusit të përfituesit publik.

Ibid. 4638
(Ivanovic Mladen, Legal Framework for the Activity of Public Benefit OrganizationsOrganisations in the Republic of Croatia State of affairs on 31 May 2005, published by ECNL and National Foundation for Civil Society Development (2005).
Moore, D., Micea, H., K., Bullain, N., AComparativeAComparative Overview of Public Benefit Status in Europe. ICNL. (November, 2008).
Ibid. 4541.pp. 12.

16

Rasti i Polonisë dhe Hungarisë me ligje të ndara për përfitim publik shërbejnë si mënyra më e
mirë për funksionimin më efikas të OJQ-ve sa i përket lehtësirave tatimore/fiskale. Hungaria si një
shembull i mirë i këtij rregullimi ka miratuar që në vitin 1997 kornizën ligjore për përfitim publik,
ku neni 6 i këtij ligji thotë:
“organizata me përfitim publik ka të drejtë në: 1). Përjashtim në tatimin në korporata që
ka të bëjë me aktivitete të definuara në dokumentin themelues, 2). Preferenca në tatimin
në korporata që kanë të bëjnë me aktivitetet biznesore, 3). Lehtësira tatimore vendore, 4).
Lehtësira doganore, 5). Lehtësira të tjera të definuara me Ligj”.
Po ashtu ky ligj thekson lehtësira të tjera si përjashtimet nga tatimi në të ardhura kur kemi të
bëjmë me grante si dhe lehtësirat në tatimin në korporata dhe tatimin në të ardhura personale
për mbështetësit e një OJQ-je, gjegjësisht donacionet.
Në Evropë statusi i përfituesit publik i jepet shoqatave dhe fondacioneve si dy format kryesore
sipas të cilave regjistrohen OJQ-të. Shumë vende përjashtojnë aktivitete të veçanta nga të pasurit
mundësi për t’u kualifikuar si përfitues publik. Zakonisht këto kufizime përfshijnë veprimtaritë
politike dhe legjislative, si për shembull lobimi direkt dhe fushatat për partitë politike. Ligji Letonez
për përfitim publik përjashton nga statusi i përfituesit publik këto aktivitete: “1). Aktivitetet që
janë të drejtuara për mbështetjen e partive politike ose fushatat zgjedhore dhe 2). Aktivitetet që
janë të drejtuara vetëm për anëtarët ose themeluesit e shoqatës dhe fondacionit, dhe personave
që janë të lidhur me ta për përmbushjen e interesave dhe nevojave private”.
Praktikat e shteteve tjera mund të shërbejnë për përmirësim të legjislacionit kosovar, i cili do
ta shpjegonte qartë se cilat janë benefitet e të pasurit këtë status. Për të mos pasur mundësi
keqinterpretimi ose keqtrajtimi parimisht duhet dhënë sqarime shtesë për dispozitat lidhur me
statusit, si zyrtarëve të institucioneve ashtu edhe OJQ-ve. Është shumë e rëndësishme të bëhet
harmonizimi i statusit të përfituesit publik në të gjitha ligjet relevante, më saktësisht harmonizmi
në mes të Ligjit për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare dhe ligjeve mbi tatimet e caktuara.
Ligji për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare siguron që organizatat me këtë status lirohen
nga pothuajse të gjitha tatimet, ndërsa ligjet mbi këto tatime lirojnë vetëm OJQ-të ‘bamirëse’ nga
detyrimet fiskale, pra ka një kontradiktë ligjore. Siç definohet në nenin 17, paragrafin 1 të Ligjit
për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare edhe OJQ-të tjera që punojnë për të mirën e
publikut paraqesin OJQ me status të përfituesit publik dhe prandaj edhe këto gëzojnë të drejtën
e lirimeve. Pra, duhet të ceken të gjitha OJQ-të që e mbajnë statusin publik nëpër ligjet mbi
tatimet e ndryshme, që të mund të lirohen në mënyrë të duhur (jo te paguajnë tatim në ato) dhe
të trajtohen njëlloj si edhe organizatat bamirëse. Zgjidhja më efikase do të arrihej duke krijuar
një ligj vetëm për trajtimin e OJQ-ve me këtë status, i cili do t’i përmblidhte të gjitha aktet ligjore
relevante për këto OJQ dhe i cili përfundimisht do të tregonte një pasqyrë të qartë të dispozitave
të statusit për përfitim publik në aspektin tatimor.

Si për “ndihmë dhe përkrahje humanitare, përkrahje personave me aftësi të kufizuara, aktivitete bamirëse, arsim, shëndetësi,
kulturë, rini, sport, ruajtje dhe përparim të mjedisit, rindërtim dhe zhvillim ekonomik, mbrojtje dhe përparim të të drejtave
të njeriut, mbështetje të praktikave demokratike dhe shoqërisë civile, apo çfarëdo veprimtarie tjetër që është në funksion të së
mirës së publikut”.
Neni 3, paragrafi 1.3i3i Ligjit për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave
Neni 33 i Ligjit për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave
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4.4 Ligji për Tatimin në të Ardhura
Ligji Nr. 03/L-162 për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave në Kosovë, i miratuar më 29 dhjetor
2009, përmban një segment që rregullon çështjen e tatimit në të ardhura të OJQ-ve. Neni 3 i
këtij ligji klasifikon si tatimpagues “një organizatë e regjistruar si organizatë joqeveritare në bazë
të legjislacionit mbi regjistrimin dhe punën e organizatave joqeveritare në Kosovë”. Kurse neni
7 bën përjashtimin për organizatat që mbajnë statusin e beneficuar publik dhe që i përdorin ato
të ardhura për qëllime bamirëse. Kuptimi i termit ‘qëllime bamirëse’ është i paqartë dhe len
hapësirë për keqkuptime të shumta. Lirimi nga ky tatim në të vërtetë ka për qëllim t’i referohet
dhe aplikohet të gjitha OJQ-ve që mbajnë statusin e përfituesit publik, do të thotë edhe atyre të
cilat veprojnë në të miren e publikut përpos për çështje bamirësie. Ndërsa, OJQ-të që angazhohen
në aktivitete jo të ndërlidhura me qëllimin publik të organizatës (p.sh. aktivitete komerciale) janë
të obliguara të paguajnë tatim si çdo ndërmarrje tjetër në shkallë prej 10 përqind të të ardhurave.
Kosova është një ndër shtetet në Europë që e aplikon sistemin e ‘destinacionit të të ardhurave’
për të klasifikuar një OJQ si tatimpagues apo jo. Këtu konsiderohet destinacioni apo qëllimi për
të cilin përdoren të ardhurat nga aktivitetet ekonomike. Rrjedhimisht, të ardhurat nga aktivitetet
ekonomike lirohen nga tatimi nëse ato përdoren për qëllime bamirësie apo për të mirën e publikut;
të ardhura të tjera tatohen (për përdorim të ndërsjellë/afarist).
Në një shtet në tranzicion ky sistem është mjaft i përshtatshëm, për shkak se OJQ-të në këto
vende ende gjinden në fillimet e operimeve të tyre dhe si të tilla kanë shumë nevojë për fonde
për të mbijetuar. Në këtë aspekt të ardhurat nga aktivitetet ekonomike mund të jenë përcaktuese
për vazhdimësinë apo mbarimin e një OJQ-je. Prandaj, ky trajtim mundëson nivelin më të lartë
të mbështetjes financiare për organizata të cilat kanë statusin e përfituesit publik. Përjashtimi
nga tatimi për këto organizata është i vlefshëm, pasiqë OJQ-të ndërmarrin aktivitete të ngjashme
me ato të qeverisë, d.m.th. aktivitete për të mirën e shoqërisë. Sidomos në shtetet në zhvillim
ekziston një nevojë e madhe për të zhvilluar aktivitete ekonomike për të mirën e publikut dhe të
pavarura nga qeveria, prandaj duhet të stimulohet ndërmarrja e këtyre aktiviteteve me anë të
lirimit nga tatimi.
Një problem me këtë trajtim paraqet çështja e mundësisë së konkurrencës jo të drejtë. Aktivitetet
ekonomike të ndërmarra nga OJQ-të mund të bijnë ndesh me aktivitetet e ngjashme të
ndërmarrjeve private. Nëse një organizatë ndërmerr një numër të madh të aktiviteteve ekonomike,
gjeneron fitime të konsiderueshme dhe nuk tatohet në këto, ajo fiton përparësi ekonomike mbi
ndërmarrjen private. Nëse ky paraqet një problem domethënës në aspektin fiskal, qeveria mund
të shoh si të drejtë t’i ndryshojë këto preferenca. Sidoqoftë, kjo nuk paraqet diçka shqetësuese
në rastin e Kosovës, për shkak se OJQ-të vendore kryesisht ndërmarrin aktivitete ekonomike për
të mirën e publikut, të cilat edhe nuk gjenerojnë të ardhura të konsiderueshme dhe të cilat nuk
paraqesin interes të veçantë për sektorin privat.
ICNL Guidelines for Laws Affecting Civic Organizations.
USAID IndeksiiQëndrueshmërisësëShoqërisëCivileCSO Sustainability Index 2011
NGO Registration and Operation and Taxation of NGOs – BCNL Romania
ICNL, ECNL, Macedonian Centre for International Cooperation. Survey of the treatment of economic activities of non-profit
organizations in Europe.2007.
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Për shumicën e vendeve rregullimi ligjor i OJQ-ve është tejet i rëndësishëm kur kemi të bëjmë
me lehtësirat tatimore. Në Shqipëri OJQ-të jo-përfituese dhe ato me aktivitet ekonomik trajtohen
ndryshe nga këndvështrimi tatimor. Aktiviteti jo-përfitues i OJQ-ve nuk është subjekt i tatimit në
të ardhura, ndërsa ai ekonomik ngarkohet me 10 përqind tatim në fitim. Ky dallim në praktikë
paraqet konfuzitet për arsye se shumica e OJQ-ve nuk janë të vetëdijshme se çfarë tatime duhet
të paguajnë në të ardhurat e tyre. Në Republikën Çeke subvencionet, grantet dhe dhuratat janë
të liruara nga tatimi, ndërsa ato janë të lejuara që të fitojnë të ardhura nga ofrimi i mallrave dhe
shërbimeve, ndonëse vetëm 15,000 dollarët e parë të fituar nga OJQ-të janë të liruara nga tatimi.
Ngjashëm, në Rumani tatimi në të ardhura të OJQ-ve rregullohet në mënyrë mjaft të detajuar.
Ekziston një mori burimesh të të ardhurave që janë të liruara nga tatimi që përfshijnë kryesisht
burimin kryesor të të ardhurave të OJQ-ve si: grantet, donacionet, kontributet nga anëtarët dhe
mbështetësit, pagesat e anëtarësimit, kamatat dhe dividentat nga të ardhurat jo-përfituese,
aktivitetet shoqërore dhe profesionale si dhe të ardhurat nga disa aktivitete ekonomike (më pak
se 15,000 euro për vit). Aktivitetet ekonomike që e kalojnë këtë shkallë taksohen detyrimisht.
Në përgjithësi në shumicën e vendeve Evropiane OJQ-të janë të liruara nga tatimi në të ardhura,
normalisht nëse janë të angazhuara në aktivitete jo përfituese. Edhe kur kemi të bëjmë me
aktivitetin ekonomik shumë vende si Republika Çeke, Kroacia, Serbia, Bosnja, Hungaria dhe
Lituania ofrojnë mundësinë e lirimit nga tatimi në të ardhura për shumë OJQ. Në rastin e Estonisë
dhe Polonisë vetëm ato OJQ që angazhohen në aktivitete për përfitim publik apo ato organizata
që kanë marr statusin e përfituesit publik mund të lirohen nga tatimet. Bullgaria e ka të ndarë në
mënyrë të qartë tatimin në fitim për OJQ-të, ku ato OJQ që angazhohen në aktivitete jo-përfituese
lirohen nga tatimi ndërsa të ardhurat nga aktiviteti ekonomik shtesë tatohet në nivelin e njëjtë
sikur bizneset.
Pavarësisht formulimit ligjor në Kosovë OJQ-të janë të liruara nga tatimi në të ardhura, Agjensioni
Tatimor i Kosovës është në përputhshmëri me këtë lirim dhe ende nuk ka pasur ndonjë rast
problematik sa i përket këtij tatimi. Megjithatë, duhet të specifikohet në mënyrë eksplicite në
këtë ligj që të gjitha OJQ-të me status të përfituesit publik lirohen nga tatimi në ardhura, jo vetëm
OJQ-të bamirëse në mënyrë që të eliminohen paqartësitë.
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4.5 Trajtimi i Donacioneve për OJQ-të
Donacionet dhe grantet që marrin OJQ-të për shembull nga qeveria, nga qeveritë e huaja, ose
OJQ-të e huaja nuk konsiderohen si të hyra të OJQ-vë në aspektin e tatimit; prandaj këto të fundit
nuk paguajnë tatim në këto fonde. Kjo kuptohet në mënyrë indirekte nga neni 2 paragrafi 1.6
i Ligjit të përmendur për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave të Kosovës, ku specifikohen të
hyrat apo të ardhurat: të ardhura nga veprimtari afariste, të ardhura nga shfrytëzimi i pasurisë se
tundshme dhe patundshme dhe dividendët e paguar ndër tjerash. Trajtimi tatimor i donacioneve
dhe granteve është shumë i rëndësishëm, pasiqë këto paraqesin burimet kryesore financiare të
një OJQ-je në Kosovë dhe në vendet Evropiane. Prandaj, është e nevojshme që trajtimi i këtyre
të jetë i specifikuar mirë dhe qartë në ligj që të evitohen keqkuptimet dhe keqtrajtimet. Për t’u
konsideruar i tatueshëm një furnizim i caktuar, duhet të dëshmohet lidhja në mes të shërbimit të
ofruar dhe pagesës së pranuar. Prandaj, nëse të hyrat e pranuara në formë të donacioneve nga
një OJQ nuk kërkojnë rimbursim, ato nuk njihen si të tatueshme. Grantet dhe donacionet bëjnë të
mundur aktivitetet jo-ekonomike të OJQ-ve, megjithëse, projektet janë të kushtëzuara se si duhet
të zhvillohen aktivitetet dhe të shpenzohen paratë e pranuara, donatorët nuk kërkojnë shpërblim
pasi që OJQ-ja nuk kryen shërbim për donatorin por për shoqërinë ose grupe të caktuara të
parapara në projekt.
●●●
Donacionet dhe grantet
që marrin OJQ-të nuk
konsiderohen të hyra
në aspektin tatimor,
prandaj OJQ-të nuk
paguajnë tatim në këto
●●●

Sa i përket vet donatorëve ekzistojnë trajtime të ndryshme varësisht nga
lloji i subjektit që bën donacionin. Nëse donatori është për shembull një
OJQ ndërkombëtare e cila dëshiron t’i ndihmojë një OJQ-je vendore me
donacion, ajo organizatë nuk paguan tatim në të ardhura. Kjo mund të
vlejë edhe në rast të ratifikimit të ndonjë marrëveshjeje bilaterale mes
shteteve ose institucioneve të ndryshme ndërkombëtare. Në rastet
tjera kur kemi të bëjmë me institucione private ligji në Kosovë aplikon
të ashtuquajturën zbritje në kontribute bamirëse. Sipas këtij ligji

“kontributet e dhëna për qëllime humanitare, shëndetësore, edukativo-arsimore, fetare,
shkencore, kulturore, mbrojtje të ambientit dhe për qëllime sportive sipas këtij Ligji lejohen si
shpenzime deri në maksimumin prej pesë për qind (5%) të të ardhurave të llogaritura përpara se
të jetë zbritur ky kontribut bamirës”.
Kjo zbritje lejohet nëse kontributi i bëhet një OJQ-je me status të përfituesit publik apo ndonjë
organizate tjetër jo komerciale që i shërben interesit publik (institucionet shëndetësore,
edukativo-arsimore dhe fetare). Kjo zbritje do të thotë se kontribuuesi ka të drejtë të llogarisë
donacionin si shpenzim dhe të zbres shumën e fitimit të tatueshëm. Zbritja maksimale e lejuar
është 5 përqind e fitimit bruto, d.m.th. nëse një institucion privat jep një donacion në vlerë deri
në 5 përqind të fitimit, atëherë ky kontribut do të jetë plotësisht i zbritshëm nga tatimi. Ky trajtim
vlen si për korporatat ashtu edhe për ndërmarrjet individuale biznesi (por jo edhe për donacionet
nga individët).

Neni 10, paragrafi 1 i Ligjit për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave
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Në një rast hipotetik, një kontribuues i cili ka të ardhura të tatueshme prej 1,000 euro mund të
dhurojë 50 euro kontribut dhe të tatohet vetëm në shumën e mbetur prej 950euro.Tabela më
poshtë tregon dy raste hipotetike kur një kontribuues jep donacion prej 5 përqind të të ardhurave
të tatueshme, dhe rasti i dytë kur jep mbi 5 përqind.
Këto lehtësira janë shumë të rëndësishme pasi që nxisin bashkëpunimin në mes OJQ-ve, bizneseve
dhe qeverisë, me rëndësi për zhvillimin ekonomik dhe social të vendit si dhe sigurojnë një stabilitet
financiar për OJQ-të. Në këto raste lejohet një lirim i dyfishtë – i donatorëve dhe i pranuesve të
donacioneve. Ky trajtim arsyetohet në bazë të faktit që OJQ-të në këtë rast i shërbejnë të mirës së
publikut dhe duhet të gëzojnë lirime të tilla.
Tabela 1: Kalkulimi i Lirimit nga Tatimi për Kontribuues Hipotetik

Të ardhurat e tatueshme
Donacioni
Të ardhurat e tatueshme pas donacionit
Shuma e liruar nga tatimi

Rasti 1 (5%)
EUR 1000
EUR 50
EUR 950(1000-1000(5%))
EUR 50 E

Rasti 2 (mbi 5%)
EUR 6800
EUR 1000
EUR 6360(6800-6800(5%))
UR 440

Burimi: Kalkulimet e autorit
Sipas udhëzimeve të përgjithshme mbi ligjet që ndikojnë në OJQ, asnjë OJQ nuk duhet të tatohet
mbi donacionet e përfituara. Ky udhëzim rekomandon që donatori duhet të ketë mundësinë e
kreditit tatimor ose zbritjes ndaj të hyrave personale apo biznesore. Ashtu si në rastin e lehtësirave
tjera tatimore edhe kur kemi të bëjmë me trajtimin tatimor të donacioneve, gati të gjitha vendet
në Evropë ofrojnë lehtësira për donatorët e OJQ-ve. Zakonisht pranuesi i donacionit duhet të ketë
statusin e përfituesit publik, ndërsa në vende të tjera donacioni duhet të bëhet për njërën nga
qëllimet bamirëse që janë të listuara me ligj në vendet përkatëse.
Në Bullgari ekzistojnë përjashtime vetëm për donacionet e OJQ-ve me përfitim publik. Individët
mund të marrin zbritje nga të ardhurat e tyre vjetore deri në 5 përqind që bëhen për OJQ-të
me përfitim publik, ndërsa donatorët korporativ mund të zbresin deri në 10 përqind të fitimit të
tyre për donacionet e bëra ndaj këtyre OJQ-ve. Në disa legjislacione nuk lejojnë individët që të
zbresin kontributet bamirëse, si Shqipëria, Bosnja, Lituania, Romania dhe Serbia. Me ligjin e ri të
OJQ-ve në Hungari rivendosen benefitet tatimore korporative mbi donacionet për OJQ-të. Një
donator korporate mund të zbres 20 përqind të vlerës së donacionit nga të ardhurat e tatueshme
dhe plus një 20 përqind shtesë në rastin e dhurimeve afatgjata. Kjo përparësi nuk vlen edhe për
donacionet individuale. Për më tepër, disa vende si Hungaria, Lituania, Polonia, Rumania dhe
Sllovakia kanë adoptuar ligje inovative që u lejojnë taksapaguesve që 1-2 përqind të tatimeve të
tyre të paguara t’i shpërndajnë tek OJQ-të e tyre të preferuara. Kjo mundëson që OJQ-të të kenë
një burim shtesë për të mbështetur aktivitetet e tyre dhe njëkohësisht e bën të mundur që ato të
jenë më të pavarura dhe të mos varen aq shumë nga qeveria apo donatorët e huaj.
BCNL. NGO Registration and Operation and Taxation of NGOs –Bulgaria.
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Organizatat në Slloveni nuk paguajnë tatim në grantet e marra nga buxheti publik, por nuk
përjashtohen nga tatimet tjera, ndërsa zbritja për donacionet e korporatave është vetëm 0.5
përqind. Me Ligjin e ri mbi Voluntarizmin në Republikën Çeke OJQ-të që kanë voluntar mund të
përfitojnë disa përparësi financiare, si për shembull përfshirjen e shërbimeve të voluntarëve në
projekt buxhete.
Në përgjithësi në Kosovë, OJQ-të që pranojnë donacione dhe grante nga organizata ndërkombëtare,
qeveri të huaja etj. janë të liruara nga detyrimet fiskale për këto, pasi që nuk klasifikohen si të
hyra të tatueshme. Sidoqoftë kjo nuk është e specifikuar qartë në ligj, pasi që aty vetëm listohen
të hyrat të cilat janë të tatueshme (të ardhura nga veprimtari afariste, të ardhura nga shfrytëzimi
i pasurisë se tundshme dhe patundshme dhe dividendët e paguara ndër tjerash), prandaj vetëm
në mënyrë indirekte lihet të kuptohet që taksat nuk janë të aplikueshme për donacione.

4.6 Ligji mbi Tatimin në Pronën
e Paluajtshme
Sipas Ligjit për Lirinë e Asociimit në OJQ organizatat në Kosovë kanë të drejtë të kenë dhe
menaxhojnë pronë për t’i ndërmarrë aktivitetet e tyre jofitimprurëse. Në këtë aspekt, ligji që
është relevant për operimin e OJQ-ve është Ligji mbi Vendosjen e Tatimit në Pronën e Paluajtshme
në Kosovë i miratuar më 17 prill 2003. Neni 7 i këtij ligji specifikon se prona për të cilën nuk
duhet paguar tatim është “prona në pronësi apo shfrytëzim të një organizate jo-qeveritare me
status të përfitimit publik që përputhet me Rregulloren e UNMIK-ut 1999/22 të 15 nëntorit
mbi Regjistrimin dhe Veprimin e Organizatave Jo-Qeveritare në Kosovë/ Ligjin për Asociimin e
Organizatave Joqeveritare në Kosovë”. Pra kur OJQ-të mbajnë statusin e përfituesit publik ato
sipas ligjit parimisht nuk janë të obliguar të paguajnë tatim në pronë. Ky lirim nga tatimi nuk
vlen në rast se një OJQ e mbanë pronën për shfrytëzim të veprimtarive komerciale ose krijimit
të fitimit. Po ashtu, nuk vlen nëse prona nuk përdohet eksluzivisht për t’i përmbushur qëllimet e
OJQ-së që janë për përfitim publik.
Kryesisht në Kosovë OJQ-të nuk posedojnë pronë por vetëm marrin ndonjë objekt me qira. Në
këtë rast statusi i qiramarrësit e përcakton çështjen e tatimit. Nëse kemi të bëjmë me person
juridik si qiramarrës, atëherë ky i fundit është i obliguar të mbajë tatimin në burim dhe t’ia paguaj
atë ATK-së. Më saktësisht, nëse vlera e qirasë është 1,000 euro 10 përqind të vlerës konsiderohen
si shpenzim të qiramarrësit, në këtë rast OJQ-së, ndërsa 900 euro të mbetura ngarkohen me tatim
prej 10 përqind, d.m.th. 90 euro. Pra OJQ-ja ia paguan 1000 euro qiradhënësit kurse 90 euro ATKsë. Në disa raste OJQ-të shtyjnë pagesën e tatimit në pronën e paluajtshme tek qiradhënësit,
ndërsa në raste tjera e paguajnë vet atë, por kjo domosdoshmërisht reflektohet në shumën e
qirasë.
Sipas Udhëzimit të Përgjithshëm mbi ligjet që prekin OJQ-të, Ligji për OJQ-të duhet qartë të
shpreh se një organizatë shoqërore të ketë të drejtën që edhe të zotërojë pronë.
Rutzen, D., Moore, D., Durham, M., The Legal Framework for Not-for-Profit Organizations in Central and Eastern Europe.
ECNL
Neni 16, paragrafi 3 i Ligjit për OJQ-të
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Po ashtu Ligji duhet të theksojë mundësinë e transferimit të pronës si pjesë e rregullimit dhe
asociimit të asaj OJQ-je. Kur kemi të bëjmë me tatimin pronësor praktikat e vendeve Evropiane
tregojnë opsione të ndryshme të tatimit. Në Rumani, ndërtesat, toka dhe mjetet e transportit i
nënshtrohen tatimit vendor. Ndërtesat për të cilat nuk ka tatim vendor përfshijnë ndërtesat e
përdorura për aktivitete shoqërore dhe bamirëse nga shoqatat, fondacionet dhe kishat të bazuara
mbi vendimet e këshillit lokal. Vlera e tatimit në ndërtesa për persona juridik llogaritet si përqindje
nga vlera e ndërtesës. Po ashtu edhe në Bullgari OJQ-të duhet të paguajnë tatim vendor për
patundshmërinë që e zotërojnë, ndërsa OJQ-të me status të përfituesit publik përjashtohen nga
tatimet në pronën që e trashëgojnë, ndërsa ato OJQ me status të përfituesit të ndërsjellë nuk
përjashtohen.
OJQ-të në Kosovë pothuajse gjithmonë paguajnë tatim në pronë, përveq në rastet kur mund
ta shtyejnë pagesën te qiradhënësi. Ligji është i qartë, dhe numri i OJQ-ve të cilat potencialisht
mund të kualifikohen për lirim në tatimin në pronë, që do të thotë te gjitha aktivitetet e tyre të
bëhen ekskluzivisht me qëllim të përfitimit publik, është shumë i vogël.

4.7 Ligji për Tatimin në Vlerën e Shtuar
Ligji Nr. 03/L-146 për Tatimin në Vlerën e Shtuar i Kosovës, i miratuar më 29 dhjetor 2009, deklaron
se:
“TVSH duhet të ngarkohet në pajtueshmëri me dispozitat e këtij ligji, mbi: 1.1. furnizimin e
mallrave dhe shërbimeve të bëra për konsideratë brenda territorit të Kosovës nga personi
i tatueshëm që vepron si i tillë, sikur që është paracaktuar në nenin 4 të këtij ligji; dhe 1.2.
importimin e mallrave në Kosovë”.
Sipas nenit 4 të këtij ligji personi, i cili i nënshtrohet tatimit, është ai që është ose kërkohet të
regjistrohet për TVSH dhe i cili ndërmerr një aktivitet ekonomik. Kusht është kalimi i pragut prej
50,000 euro të qarkullimit nga aktivitetet ekonomike brenda një viti. Por, edhe personi që nuk e
plotëson kushtin “e ka të drejtën që të zgjedh për t’u regjistruar” si deklarues vullnetar i TVSH-së.
Nga momenti i deklarimit personi i nënshtrohet përgjegjësive dhe procedurave të zakonshme të
TVSH-së. Pra për çdo furnizim apo blerje tatimpaguesi duhet të deklarohet dhe të paguaj TVSHnë dhe në qoftë se nuk ka asnjë aktivitet të tillë brenda një periudhe duhet të deklarojë TVSH-në
zero.
Momenti i lindjes së detyrimit dhe ngarkimit me TVSH ndodh kur mallrat e importuara i nënshtrohen
detyrimeve doganore. Norma standarde e TVSH-së e aplikueshme në Kosovë është 16 përqind.

Open Society Institute for ICNL. Guidelines for Laws Affecting Civil Organizations. (2004).
Neni 248, Kodi Fiskal i Rumanisë.
NGO Registration and Operation and Taxation of NGOs – BCNL Romania and Bulgaria
Neni 3, paragrafi 1 i Ligjit për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar
Neni 6, paragrafi 1 i Ligjit për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar
Neni 8, paragrafi 1 i Ligjit për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar
Neni 4, paragrafi 4 i Udhëzimit Administrativ Nr. 10/2010 për Zbatimin e Ligjit Nr. 03/146 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar
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Ekzistojnë disa përjashtime të aktiviteteve të caktuara me interes publik të specifikuara në ligj
që lirohen nga TVSH-ja. Konkretisht, lirimi vlen për furnizimin e mallrave dhe shërbimeve “nga
organizatat jo fitimprurëse me qëllim të natyrës politike, sindikatës, religjioze, patriotike, filozofike,
filantropike ose qytetare, me kusht që ky lirim të mos shkaktojë shkatërrimin e konkurrencës”.
Poashtu, specifikohet në ligj që tatimpaguesi ka të drejtë të kërkojë rimbursim të TVSH-së nëse
në fund të periudhës tremujore shuma e obligueshme për TVSH e kalon shumën prej 5,000 euro.
Ligji për TVSH nuk rregullon dhe nuk i referohet veçmas OJQ-ve por
●●●
bën përshkrimin e ligjit në përgjithësi për ‘personin e tatueshëm’.
Ligji për TVSH len
Tatimpaguesi njihet si personi, i cili siguron mallra ose shërbime për
shumë hapësirë për qëllime ekonomike dhe që kalon limitin e qarkullimit të përcaktuar
keqkuptime dhe
(ose që regjistrohet vullnetarisht). Kjo len të kuptojë që edhe OJQkeqinterpretime
të mund të konsiderohen si tatimpagues, nëse ndërmarrin ndonjë
●●●
aktivitet ekonomik, kanë qarkullim mbi 50,000 euro apo regjistrohen
vullnetarisht për TVSH. Në këtë rast, duhet të jenë të aplikueshëm
nenet e lartpërmendura dhe veçanërisht nenet 27 dhe 40 për këto. Zbatimi i nenit 40, përkatësisht
rimbursimi për TVSH, është shumë i rëndësishëm për OJQ-të, të cilat bëjnë blerjen e mallrave të
nevojshme për operimin e tyre.
Megjithatë, një shpjegim publik për trajtimin tatimor të OJQ-ve i dalë më 14 qershor 2007 deklaron
se OJQ-të nuk konsiderohen si ‘persona të tatueshëm’ dhe për këtë arsye “nuk ngarkojnë me
TVSH nëse dërgojnë jashtë faturat dhe nuk kanë të drejtë të rimbursohen për TVSH-në që kanë
paguar në blerjet e tyre”. Po ashtu, Rregullorja Nr. 2005/40 ka hequr të drejtën e dhënë OJQ-ve
me status të përfituesit publik për rikthimin e TVSH-së së paguar për importe prej fillimit të vitit
2006. Pra ligji për TVSH-në len shumë hapësirë për keqkuptime dhe keqinterpretime. Vet ligji
jep mundësinë e lirimit dhe rimbursimit të TVSH-së OJQ-ve ndërsa rregullorja e kundërshton
atë. Sidoqoftë, në ATK qëndrimi është se OJQ-të me status të përfituesit publik gëzojnë lirim nga
TVSH-ja dhe e kanë mundësinë e rimbursimit, ashtu siç e rregullon ligji 03/L-146. Ndërsa Bajram
Kosumi nga Zyra për Regjistrim të OJQ-ve ka deklaruar që OJQ-të nuk lirohen nga TVSH-ja dhe
nuk rimbursohen për të. Ai ka shpjeguar se kërkesa për marrjen e statusit të përfituesit publik
ka rënë për shkak se pas disa abuzimeve të pasluftës me futjen e mallit (sidomos veturave) pa
doganë dhe TVSH, janë marrë masa për parandalimin e këtyre dukurive duke i ulur vlerën fiskale
këtij statusi. Këtë mendim e ndajnë edhe OJQ-të e intervistuara.
Rastet e vetme ku pa dyshim lejohet lirimi dhe rimbursimi është kur donator i OJQ-ve është
KE, përjashtim ky i siguruar nga marrëveshja IPA si dhe organizata të tjera ndërkombëtare,
qeveri të huaja etj. Marrëveshja IPA parasheh këtë ‘diskriminim pozitiv’ si pjesë e mjeteve për
integrimin eventual të Kosovës në Bashkimin Evropian. Vendimi Shpjegues Publik Nr. 02/2010
i nxjerrë nga ATK-ja tregon se OJQ-të lirohen nga TVSH-ja për importe si dhe kanë të drejtë të
kërkojnë rimbursim për furnizimet vendore që i bëjnë për qëllim të përmbushjes së projekteve
të financuara nga KE. Është vërtetuar edhe nga OJQ-të e intervistuara që aktivitetet që lirohen
Neni 23, paragrafi 2.2. i Ligjit për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar
Neni 26, paragrafi 1.1. i Ligjit për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar
Neni 27, paragrafi 1.11. i Ligjit për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar
Neni 40, paragrafi 1., 2. i Ligjit për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar
Shpjegim publik për trajtimin tatimor të OJQ-ve, 14.06.2007
Intervistë me Sami Salihu, ATK.
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nga TVSH-ja janë projektet e financuara nga KE. Në këtë kategorizim të veçantë bëjnë pjesë edhe
projektet e financuara nga qeveritë e huaja, agjensionet qeveritare, organizatat ndërkombëtare
qeveritare dhe jo qeveritare, si për shembull Zyra Zvicerane, USAID dhe Banka Botërore.
Neni 3 i këtij vendimi i referohet nenit 33, nënparagrafit 3.1 të ligjit për TVSH, i cili parasheh
lirimet nga TVSH-ja:
“furnizimi i mallrave dhe shërbimeve të financuara nga të ardhurat e donacioneve të bëra
për buxhetin ose nëpërmes buxhetit të Kosovës ose nën mbikëqyrjen e organeve kompetente
ose të financuara direkt nga kontratat për Ministritë, autoritetet lokale dhe organet tjera
të rregulluara me ligj, nga qeveritë, agjensionet qeveritare, organizatat qeveritare dhe
joqeveritare në mbështetje të programeve dhe projekteve humanitare dhe të rindërtimit
përfshirë projektet e Integrimeve Evropiane në Kosovë”.
Neni 3 vazhdon shpjegimin duke iu referuar nenit 30, nënparagrafit 2.1 të ligjit për TVSH në lidhje
me lirimet nga TVSH-ja për importet; ku përcaktohet që importet e mallrave të financuara nga
donatorët e lartpërmendur lirohen nga TVSH-ja.
Ky vendim po ashtu shpjegon çështjen e rimbursimit të TVSH-së për furnizimet vendore. OJQ-të
kanë të drejtë të kërkojnë rimbursim të TVSH-së për furnizimet e bëra në kuadër të projekteve
të financuara nga KE pavarësisht nga shuma. Kjo do të thotë se, nëse një OJQ e financuar nga KE
bën blerjen e një malli që i nevojitet për qëllimet e realizimit të projektit brenda Kosovës, atëherë
ajo OJQ fillimisht do të ngarkohet me TVSH, por e ka mundësinë e rimbursimit nga ATK-ja. Ligji në
këtë rast funksionon dhe aplikohet në mënyrë të duhur. Tek OJQ-të tjera me status të përfituesit
publik që nuk bëjnë pjesë në këtë përjashtim, pra që nuk financohen nga KE, nuk merret parasysh
e drejta e lirimit dhe rimbursimit të TVSH-së, edhe pse sipas ligjit këto OJQ e gëzojnë këtë të
drejtë. Ligji duhet të jetë i njëjtë dhe te aplikohet në mënyrë të barabartë për të gjitha OJQ-të
me status të përfituesit publik pavarësisht nga llojet e donacioneve. Pasi që OJQ-të me status
të përfituesit publik nuk ndërmarrin aktivitete komerciale/afariste, ato gjenden jashtë fushës së
ligjit për TVSH-në dhe nuk duhet të ngarkohen me këtë lloj tatimi.
Arsyeja kryesore ndërmjet OJQ-ve që kanë të drejtë rimbursimi dhe atyre që nuk kanë të
drejtë paraqet keqpërdorimet e bëra në të kaluarën me importet e financuara nga donatorët
ndërkombëtarë (kryesisht me veturat e importuara dhe të shitura më pas). Por realisht neni 29
nënparagrafi 1.4 i ligjit për TVSH tashmë e rregullon këtë çështje në mënyrë shumë të qartë:
“mallrat e liruara nga TVSH në pajtueshmëri me këtë nënparagraf nuk duhet të tjetërsohen. Ato
mund të tjetërsohen vetëm me kusht që të paguhet TVSH, ose pas përfundimit te periudhës
tri vjeçare nga dita e importit të mallrave”. Pra ligji siguron që malli i importuar që shitet nga
një OJQ më herët se në periudhën e paraparë do të ngarkohet me TVSH si dhe me detyrime
doganore në kohën e shitjes. Prandaj ky më nuk përbën arsyetim real për mos-aplikimin e drejtë

Neni 3, 5 i Vendimit shpjegues publik Nr. 02/2010
Neni 5 i Vendimit shpjegues publik Nr. 02/2010
Neni 29, paragrafi 1.4. i Ligjit për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar
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të TVSH-së, gjegjësisht mos-aplikimin e lirimit nga TVSH për OJQ-të. Sidoqoftë, përfaqësuesit e
OJQ-ve të intervistuara nuk e protestojnë vendimin për mos rimbursimin e TVSH-së sepse edhe
ato konsiderojnë se është e vështirë të kontrollohet nëse aktiviteti për cilin aplikohet pagesa e
TVSH-së shkon ekskluzivisht në shërbim të qëllimit të ekzistencës së OJQ-ve. Kostot e kontrollit
dhe auditimit do ta tejkalonin shumën e TVSH-së së rimbursuar.
Në vitin 1977 Bashkimi Evropian, atëherë i njohur si Komuniteti Evropian, ka miratuar Direktivën
e 6-të mbi rregullimin themelor të TVSH-së në BE, i cili me ndryshime ndër vite vazhdon të
aplikohet ende në territorin e përbashkët të vendeve anëtare të BE-së. Sipas nenit 4 të kësaj
direktive “person tatues do të thotë çdo person i cili ushtron aktivitet ekonomik pavarësisht
qëllimit të këtij aktiviteti”, rrjedhimisht, çdo aktivitet që nuk konsiderohet aktivitet ekonomik nuk
trajtohet nga legjislacioni që rregullon TVSH-në. Shtetet anëtare të BE-së duhet që këto direktiva
t’i inkorporojnë në ligjet e tyre përkatëse. Ekzistojnë disa mënyra përmes të cilave TVSH-ja
rregullohet për organizatat jo-profitabile. Njëra mënyrë është përjashtimi i tyre nga legjislacioni
i TVSH-së si pasqyrim i Direktivës së 6-të të BE-së për arsye se aktivitetet e tyre nuk hynë në
aktivitete ekonomike. Këtë e dëshmon rasti i Bullgarisë ku grantet përjashtohen nga tatimi sepse
konsiderohen të jenë pjesë e aktiviteteve jo përfituese, e poashtu në Bullgari disa OJQ lirohen nga
TVSH-ja e regjistruar, për shembull kur organizojnë aktivitete për mbledhjen e fondeve që janë të
lidhura me qëllimet e tyre jo-përfituese. Kështu është e rregulluar edhe në Kroaci ku organizatat
humanitare nuk paguajnë TVSH në blerjet që bëhen për qëllime bamirëse dhe të gjitha OJQ-të
lirohen nga TVSH-ja mbi blerjet e bëra me fondet e Bashkimit Evropian. Një mënyrë tjetër e
rregullimit të TVSH-së për OJQ-të është aplikimi i një norme zero në mallrat dhe shërbimet e OJQve në mënyrë që OJQ-të të shmangin mbledhjen e TVSH-së dhe të kërkojnë zbritje për vlerën e
paguar.
Sipas Direktivës së 6-të trajtimi i TVSH-së nuk varet nga statusi i organizatës, por llojit të mallrave
dhe shërbimeve të cilat mund të zgjedhin se për cilat lloje të mallrave dhe shërbimeve mund të
aplikohet TVSH-ja.
Sipas neni 141 të Kodit fiskal të Rumanisë, operacionet që lirohen nga TVSH-ja përfshijnë ofrimin
e shërbimeve dhe mallrave anëtarëve, në shkëmbim për një taksë anëtarësimi nga një organizatë
që ka qëllim fetar, politik, sindikalist, patriotik, filantropik, shoqëror, profesional, etj., me kusht që
ky përjashtim nuk shkakton dëmtim të konkurrencës. Po ashtu në Rumani një person i tatueshëm,
me qarkullim nën 35,000 euro mund të kërkojë statusin e lirimit nga tatimi.
Sipas Ligjit mbi TVSH-në në Shqipëri tatimpaguesit janë të detyruar të regjistrohen nëse qarkullimi
i tyre është mbi një prag të caktuar, i cili është 2 milion Lekë. Po ashtu ekziston mundësia edhe
e regjistrimit voluntar për TVSH. Sipas nenit 24 Ligji i TVSH-së ofron përjashtim të veçantë për
organizatat jo-përfituese. Me një ndryshim të vitit 2008 listës së përjashtimit iu janë shtuar edhe
organizatat me status të përfituesit publik. Përveç kësaj Ministria e Financave të Shqipërisë lëshoi
një udhëzim që e bën më të qartë rregullimin ligjor të OJQ-ve për TVSH, ku thotë se personi që
obligohet të regjistrohet është çdo subjekt që kryen një aktivitet ekonomik.

USAID Indeksi i Qëndrueshmërisë së Shoqërisë Civile 2011 USAID – Sustainability INDEX Report for NGO
BCNL – Romania Registration and Operation of NGOs, Taxation of NGOs, Public Funding for NGOs and NGO Participation
in Decision-making
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Po ashtu, ky udhëzim shpreh se donacionet e bëra në formë të parave, mallrave apo shërbimeve
nga donatorët që nuk kanë qëllim fitimi të asnjë shërbimi apo malli nga OJQ-të nuk i nënshtrohet
tatimit, nëse përfituesit potencial të këtyre donacioneve janë OJQ-të, nëse janë të dedikuara për
programe dhe fonde që zhvillojnë shoqërinë civile, fuqizimin e performancës së OJQ-ve dhe në
qoftë se donacionet bazohen në rregullat e brendshme të donatorit respektiv. Sipas këtij Ligji në
Shqipëri OJQ-të janë të obliguara patjetër të mbushin formularët e TVSH-së edhe në qoftë se nuk
e kalojnë pragun prej 2 milion Lekësh, gjë që e bën sistemin të ngarkuar dhe joefikas.
Ligji mbi TVSH-në, i modifikuar disa herë që nga koha e pasluftës, së pari nuk përmend trajtim
të veçantë për OJQ-të, por bën përshkrimin e ligjit në përgjithësi për ‘personin e tatueshëm’.
Vetëm neni 27, paragrafi 1.11 bën një shpjegim mbi aktivitetet që lirohen nga TVSH-ja, gjegjësisht
aktivitetet e OJQ-ve të natyrës politike, sidikative, religjioze, patriotike, filozofike, filantropike ose
qytetare. Së pari, ky nen nuk është në harmoni me Ligjin për Lirinë e Asociimit në OJQ, d.m.th. nuk
përbën të njëjtin definicion të OJQ-ve të cilat në të vërtetë duhet të lirohen nga të gjitha tatimet,
si TVSH-ja, pra OJQ-të me status beneficues. Së dyti, ky nen nuk aplikohet fare në praktikë, pasi
që të gjitha këto OJQ pavarësisht nga dispozitat e këtij neni detyrohen për TVSH, pra realisht
trajtohen si tatimpagues. Por shpjegimi publik për trajtimin tatimor të OJQ-ve (2007) deklaron
qartë që OJQ-të nuk janë persona të tatueshëm dhe prandaj nuk detyrohen për TVSH dhe as
nuk mund të kërkojnë rimbursim për TVSH-në e paguar në mallra. Pra ekziston një kontradiktë
e madhe ndërmjet vet Ligjit të TVSH-së, shpjegimit publik dhe zbatimit real të TVSH-së për OJQ.
Ky shtjellim dhe keqtrajtim ka ardhur si pasojë e disa problemeve që kanë rrjedhur nga
keqpërdorimi i disa OJQ-ve në të kaluaren. Si pasojë i është ulur vlera fiskale statusit beneficues.
Megjithatë, zgjidhja qëndron në aplikimin e një kontrolli më rigoroz të aktiviteteve të OJQ-ve për
të parandaluar keqpërdorimet, por jo edhe ndalimi i tërësishëm i lirimit nga TVSH-ja për të gjithë
OJQ-të.
I vetmi rast ku bëhet lirimi dhe rimbursimi nga TVSH-ja është në rastin e OJQ-ve që financohen
nga KE ose institucione të tjera ndërkombëtare. Pra kuptohet që trajtimi i duhur dhe aplikimi i
drejtë i ligjit është i mundur. Ligji duhet të jetë i njëjtë dhe te aplikohet në mënyrë të barabartë
për të gjitha OJQ-të me status të përfituesit publik pavarësisht nga llojet e donacioneve. Pasi që
OJQ-të me status të përfituesit publik nuk ndërmarrin aktivitete komerciale/afariste, ato gjenden
jashtë fushës së ligjit për TVSH-në dhe nuk duhet të ngarkohen me këtë lloj tatimi.
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4.8 Trajtimi Doganor i Importeve
të OJQ-ve
Kodi Nr. 03/L-109 Doganor dhe i Akcizave në Kosovë, i cili ka hyrë në fuqi më 11 nëntor 2008
rregullon edhe çështjen e detyrimeve doganore të OJQ-ve në nenin 69 të kreut XVIII. Mallrat e
lejuara nga detyrimet e importit konsiderohen
“mallra të çfarëdo përshkrimi të dërguara falas nga një person apo organizatë e vendosur
jashtë Kosovës dhe pa ndonjë qëllim komercial nga ana e dërguesit, për organizatat
qeveritare apo organizatat tjera humanitare ose bamirëse të regjistruara për këtë qëllim në
Kosovë”.
Më tutje, kodi qartëson se një OJQ që lirohet nga detyrimet e importit sipas nenit të lartpërmendur
nuk mund t’i huazojë apo të jep hua këto mallra për qëllime të tjera dhe kësaj OJQ-je nuk i lejohet
t’i mbajë në posedim mallrat që nuk i përdorin më për realizimin e qëllimeve të përcaktuara, pa
u ngarkuar me detyrimet përkatëse doganore nga data e mos-përmbushjes së kushtit.
Pra ligji bën të ditur se në çfarë raste i liron OJQ-të nga detyrimet doganore, por realisht nuk
aplikohet si i tillë. Pa marrë parasysh dispozitave të cekura këtu, OJQ-të gjithnjë detyrohen t’i
nënshtrohen detyrimeve të importit në momentin e importimit të mallit. Po ashtu, kodi doganor
specifikon vetëm që mallrat e organizatave humanitare dhe bamirëse lirohen nga detyrimet
e importit, por mbetet e paqartë se a lirohen të gjitha OJQ-të me status beneficues nga këto
detyrime. Gjithnjë përjashtim të vetëm paraqesin OJQ-të të financuara nga KE dhe organizatat e
tjera ndërkombëtare. Këto OJQ fillimisht u nënshtrohen detyrimeve doganore por rimbursohen
për ato më pas. Pra, përsëri ligji bën dallime në mes të OJQ-ve, prandaj duhet të ketë shpjegime
shtesë që të eliminohen dyshimet.

ECNL – Assessment Report on the Fiscal Framework of Civil Society in Albania
Neni 69, paragrafi 1.b. i Kodit Doganor dhe i Akcizave në Kosovë
Neni 72, paragrafi 1. i Kodit Doganor dhe i Akcizave në Kosovë
Neni 73, paragrafi 2. i Kodit Doganor dhe i Akcizave në Kosovë
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5. PËRMBLEDHJE GJENERALE
Duke pasur parasysh sfidat dhe mundësitë e OJQ-ve në Kosovë disa konkluza mund të nxirren
nga hulumtimi i bërë te cilat potencialisht mund të shërbejnë si ndihmesë në procesin e bërjes së
legjislacionit për OJQ-të.
•
Në lidhje me statusin e përfituesit publik, praktikat e shteteve tjera mund të shërbejnë
për përmirësim të legjislacionit kosovar, i cili do ta shpjegonte qartë se cilat janë benefitet e
të pasurit këtë status. Për të mos pasur mundësi keqinterpretimi ose keqtrajtimi parimisht
duhet dhënë sqarime shtesë për dispozitat lidhur me statusit, si zyrtarëve të institucioneve
ashtu edhe OJQ-ve. Është shumë e rëndësishme të bëhet harmonizimi i statusit të përfituesit
publik në të gjitha ligjet relevante, më saktësisht harmonizmi në mes të Ligjit për Lirinë e
Asociimit në Organizata Joqeveritare dhe ligjeve mbi tatimet e caktuara. Duhet të ceken të
gjitha OJQ-të që e mbajnë statusin publik nëpër ligjet mbi tatimet e ndryshme (jo vetëm ato
bamirëse), që të mund të lirohen në mënyrë të duhur dhe të trajtohen njëlloj si organizatat
bamirëse. Zgjidhja më efikase do të arrihej duke krijuar një ligj vetëm për trajtimin e OJQ-ve
me këtë status, i cili do t’i përmblidhte të gjitha aktet ligjore relevante për këto OJQ dhe i
cili përfundimisht do të tregonte një pasqyrë të qartë të dispozitave të statusit për përfitim
publik në aspektin tatimor.
•
Në relacion me aktiviteteve ekonomike, OJQ-të duket të jenë jo mirë të informuara
se çfarë aktivitete ekonomike mund të ushtrojnë. Më shumë shpjegime nga institucionet
duhet të jepen rreth mënyrës se si OJQ-të mund të mbajnë veten financiarisht përpos
donacioneve. Praktikat e vendeve të tjera kanë treguar se qëndrueshmëria afatgjate e OJQve mund të sigurohet domosdoshmërisht nëpërmjet përfshirjes së aktiviteteve ekonomike.
•
Pavarësisht formulimit ligjor në Kosovë OJQ-të me status të përfituesit publik janë të
liruara nga tatimi në të ardhura, Agjensioni Tatimor i Kosovës është në përputhshmëri me
këtë lirim dhe ende nuk ka pasur ndonjë rast problematik sa i përket këtij tatimi. Megjithatë,
duhet të specifikohet në mënyrë eksplicite në këtë ligj që të gjitha OJQ-të me status të
përfituesit publik lirohen nga tatimi në ardhura, jo vetëm OJQ-të bamirëse në mënyrë që të
eliminohen paqartësitë.
•
Në përgjithësi në Kosovë, OJQ-të që pranojnë donacione dhe grante nga organizata
ndërkombëtare, qeveri të huaja etj. janë të liruara nga detyrimet fiskale për këto, pasi që
nuk klasifikohen si të hyra të tatueshme. Sidoqoftë kjo nuk është e specifikuar qartë në ligj,
pasi që aty vetëm listohen të hyrat të cilat janë të tatueshme (të ardhura nga veprimtari
afariste, të ardhura nga shfrytëzimi i pasurisë se tundshme dhe patundshme dhe dividendët
e paguara ndër tjerash), prandaj vetëm në mënyrë indirekte lihet të kuptohet që taksat nuk
janë të aplikueshme për donacione.
•
Sa i përket trajtimit të OJQ-ve me TVSH, ekziston një kontradiktë e madhe ndërmjet
vet Ligjit të TVSH-së i cili i trajton OJQ-të si tatimpagues, shpjegimit publik që i deklaron ato
si të liruar nga TVSH-ja dhe zbatimit real të TVSH-së për OJQ. Ky shtjellim dhe keqtrajtim ka
ardhur si pasojë e disa problemeve që kanë rrjedhur nga keqpërdorimi i disa OJQ-ve në të
kaluaren. Megjithatë, zgjidhja qëndron në aplikimin e një kontrolli më rigoroz të aktiviteteve
të OJQ-ve për të parandaluar keqpërdorimet, por jo edhe ndalimi i tërësishëm i lirimit nga
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TVSH-ja për të gjithë OJQ-të. Pasi që OJQ-të me status të përfituesit publik nuk ndërmarrin
aktivitete komerciale/afariste, ato gjenden jashtë fushës së ligjit për TVSH-në dhe nuk duhet
të ngarkohen me këtë lloj tatimi.
•
Kodi doganor bën të ditur se në çfarë raste i liron OJQ-të nga detyrimet doganore, por
realisht nuk aplikohet si i tillë. Pa marrë parasysh dispozitave të cekura në këtë kod, OJQtë gjithnjë detyrohen t’i nënshtrohen detyrimeve të importit në momentin e importimit
të mallit. Po ashtu, kodi doganor specifikon vetëm që mallrat e organizatave humanitare
dhe bamirëse lirohen nga detyrimet e importit, por mbetet e paqartë se a lirohen të gjitha
OJQ-të me status beneficues nga këto detyrime. Gjithnjë përjashtim të vetëm paraqesin
OJQ-të të financuara nga KE dhe organizatat e tjera ndërkombëtare. Këto OJQ fillimisht u
nënshtrohen detyrimeve doganore por rimbursohen për ato më pas. Pra, përsëri ligji bën
dallime në mes të OJQ-ve, prandaj duhet të bëhen modifikimet e duhura në ligj ose të
bëhen jepen shpjegime shtesë që të eliminohen dyshimet.
•
Një gjë që vërehet qartë është se shtetet që kanë arritur progresin më të mirë janë
ato ku akterët e organizatave të shoqërisë civile kanë qenë më të involvuar ne draftimin e
legjislacionit. Prandaj, këto përvoja të mira mund të shërbejnë si mësime që shoqëria civile
të jetë sa më e involvuar në bërjen e legjislacionit.
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