
COVID-19 (ALB)
KOSOVA

Vendimi i datës 24/03/2020, i miratuar nga Ministria e Financave dhe Transfereve, ka 
aprovuar vendimin në vijim (“Vendimi 28/2020”)

Me qëllim për të lehtësuar operatorët ekonomik të cilët merren me importimin e grurit 
dhe miellit si dhe prodhimin e bukës dhe produkteve të bukës, Ministria ka aprovuar 
masat në vijim:

 Të lirohen përkohësisht nga pagesa e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (këtej e  
 tutje TVSH) të gjitha importet e grurit, miellit si dhe prodhimin e bukës dhe  
 produkteve të bukës.

 Operatorët ekonomik (dhe kontraktorët e tyre) të cilët importojnë grurë ose  
 miell dhe prodhojnë bukë dhe produkte të bukës, me automatizëm të liruar  
 nga taksa doganore si dhe TVSH, pa nevojë të ndonjë kërkese të veçantë.

 Obligohet Administrata Tatimore e Kosovës dhe Doganat e Kosovës, ta 
 zbatojnë këtë vendim.

Ky dokument bëhet vetëm për qëllime informative. Nuk përbën këshillë ligjore dhe/ose
angazhim të çdo lloj natyre. Për çdo sqarim ju lutem kontaktoni:
tax_legal-alko@deloittece.com



Decision dated 24/03/2020, from the Ministry of Finance and Transfers, has
approved the following Decision (“Decision 28/2020”)

With the intention to alleviate economic operators dealing with grain a flour imports as 
well as the production of bread and bread related products, the Ministry has approved 
the following decision:

 Temporarily exempt from the payment of Value Added Tax (hereafter VAT) all
 imports of grain, flour as well as the production of bread and bread related  
 products;

 Economic operators (and their contractors) that import flour or produce  
 grain, bread and bread related products, will be automatically exempt from  
 customs tax as well as VAT, with not special request needed.

 The Kosovo Tax Administration and Kosovo Customs is obliged to enforce  
 this decision.

This document is delivered for informative purposes only. It does not constitute legal/tax
counsel and/or commitments of any nature. For any further clarification please contact:
tax_legal-alko@deloittece.com
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