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“Industritë në fokus” është një botim i Odes Ekonomike Amerikane në Kosovë (AmCham

Kosova) i cili synon të hedhë dritë mbi zhvillimin e industrive të ndryshme në Kosovë,

vështirësitë e tyre kryesore në ushtrimin e të bërit biznes në vend, mundësitë për rritje

dhe kontribut për zhvillim ekonomik në vend.  Ky është edicioni i katërt i Industry

Spotlight, i cili përqëndrohet tek tregtia e automjeteve (dealerships). 

RRETH INDUSTRISË NË FOKUS

PËRMBLEDHJE
 Industria e tregtisë së automjeteve është pjesë e industrisë automotive, që ka të bëjë me
shitjen, blerjen dhe lëshimin me qira të veturave te konsumatorët. Blerja e një veture
drejtpërdrejt nga prodhuesi është shumë jokonvencionale, madje, në disa shtete të
SHBA-së është ilegale. Ndërsa në Evropë, prodhuesit thjesht nuk shesin në sasi të vogla.
Prandaj, blerja e veturave përmes një agjenti shitjesh është mënyra më efikase, nëse jo
mënyra e vetme për të blerë një veturë. Derisa në Kosovë, dhe në shumë vende të tjera
të Evropës, nuk është ilegale të blesh një veturë drejtpërdrejt nga prodhuesi, blerja e një
veture përmes një dealership-i është rruga më e zakonshme për të blerë një veturë. Si
rezultat, industria e dealership-eve të veturave është industri shumë fitimprurëse dhe e
suksesshme.  
 Industria e tregtisë së veturave në Kosovë është industri në lulëzim, e cila është
zgjeruar dhe rritur në dekadën e fundit. Kjo industri, edhe pse e re dhe në zhvillim, ka
potencial të jetë e suksesshme. Me rritjen e numrit të konsumatoreve që mund ta
perballojnë të blejnë vetura të reja dhe luksoze, kërkesa për brende të ndryshme të
veturave është rritur, duke nxitur kështu agjensitë të importojnë më shumë vetura për
çdo vit. Në tabelën e mëposhtme, mund të shohim numrin e veturave të reja të
importuara gjatë tri viteve të fundit.  
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LEGJISLACIONET PËRKATËSE DHE
AGJENSIONET MBËSHTETËSE

Indikatorë të rëndësishëm ekonomikë që ndikojnë në sektorin e automotivës janë:
shkalla e papunësisë dhe besimi i konsumatorit. Me rritjen e ekonomisë, shkalla e
papunësisë ka rënë dukshëm vitet e fundit dhe besimi i konsumatorit është rritur, duke
ndikuar pozitivisht në industrinë e shitjes së veturave në Kosovë. Megjithatë, si rezultat
i pandemisë Covid-19, dhe goditjes që pësoi ekonomia në tërësi, industria e shitjes së
veturave përjetoi një rënie katastrofale të aktivitetit, prej të cilës ende nuk është
rikthyer plotësisht. Kjo mund të shihet nga rënia e numrit të importeve të veturave të
reja gjatë vitit 2020, ku shihet një rënie e importit për 25% krahasuar me vitin 2019. 

Qëllimi i ligjit për automjete është përcaktimi i kushteve bazë qe automjeti duhet t’i
përmbush në mënyrë që të jetë në trafik, kushtet për import, regjistrimi i automjeteve,
kontrolli Teknik etj.[1] 
Ligji Nr. 05/L-132 Neni 44: Kushtet e importit të mjeteve rrugore: 

1. Mjetet rrugore që importohen në Kosovë duhet të kenë:
 
1.1. Certifikatë të konformitetit për vetura të reja, 

1.2. Dëshmi të origjinës dhe pronësisë së mjetit ose pjesëve të veçanta të instaluara; 

2. Në Kosovë nuk mund të importohen vetura më të vjetra se dhjetë (10) vjet. 3. Në
Kosovë nuk mund të importohen vetura që nuk e plotësojnë standardin Euro katër (4).
[2] 

Ky nen aplikohet nga 1 Janari 2018. 

[1] https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=14671
[2] https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=14671



Outcome

Outcome

akciza sipas vjetËrsisË dhe fuqisË kubike

vjetËrsia fuqia kubike
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akciza

e re, o vite
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source:https://dogana.rks-gov.net/en/per-individ/per-automjete/si-behet-zhdoganimi-i-automjeteve/
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[3] https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=14671

[4] https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=14671
[5] https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=7746
[6] https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=7746
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Ligji Nr. 05/L-132 Neni 49: Mjeti me kontratë (Leasing) 
 Mjeti me kontratë ose me kontratë me qira shitet pa të drejtë pronësie, mund të
regjistrohet në emër të përdoruesit, nëse pronari i mjetit e jep pëlqimin me shkrim. Në
këtë rast dispozitat ligjore të cilat janë të aplikueshme për pronarin, automatikisht
zbatohen edhe për përdoruesin. Në Certifikatën e regjistrimit të automjetit regjistrohet
edhe emri i pronarit.[3]
 
Ligji Nr. 05/L-132 Neni 63: Ndërrimi i Pronësisë 

1. Çlajmërimi i mjetit për shkak të ndërrimit të pronarit është i mundur vetëm nëse në të
njëjtën kohë regjistrohet pronari i ri i mjetit në evidencë. 

2. Gjatë bartjes së pronësisë, pronari i ri e regjistron mjetin në emër të tij në afatin kohor
prej tridhjetë (30) ditësh nga data e blerjes së mjetit. 

3. Dënohet me gjobë prej pesëdhjetë (50.00) deri në njëqind e pesëdhjetë (150.00) euro
personi i cili vepron në kundërshtim me paragrafin 2 të këtij neni. 

4. Dënohet me gjobë pesëqind (500.00) euro personi juridik i cili vepron në kundërshtim
me këtë nen, ndërsa personi përgjegjës i personit juridik dënohet në vlerë prej njëqind e
pesëdhjetë (150.00) eurosh.[4]

Kushtet për lirim të plotë nga detyrimet e importit në përputhje me Udhëzimin  Administrativ

Nr. 11/2009 
 UA Nr. 11/2009 Neni 334, Paragrafi 1: Lirimi i plotë nga detyrimet e importit duhet të
jepet për mjetet e transportit rrugor, hekurudhor dhe ajror kur ato:  

(a) Janë të regjistruara jashtë Kosovës në emër të personit të vendosur jashtë Kosovës;
megjithatë, nëse mjetet e transportit nuk janë të regjistruara atëherë kushtet e
mësipërme mund të konsiderohen se janë plotësuar, kur ato janë në pronësi nga personi
i vendosur jashtë Kosovës;[5]

 UA Nr. 11/2009 Neni 335: Personat e vendosur në Kosovë, duhet të përfitojnë privilegj të
lirimit të plotë të detyrimeve të importit kur: 
(b) Që rimorkioja të jetë e ngjitur në mjetet e transportit rrugor të regjistruara në
Kosovë; 
(c) Mjetet e transportit të shfrytëzuara në lidhje me situatat emergjente dhe që
shfrytëzimi i tyre të mos tejkalojë pesë ditë; 
 apo Mjetet e transportit janë shfrytëzuar nga firma huazuese profesionale për qëllim të
rieksportimit brenda periudhës që nuk tejkalon pesë ditë.[6]
 
 



 UA Nr. 11/2009 Neni 336, Paragrafi 1: Personat fizik të vendosur në Kosovë duhet të
përfitojnë nga lirimi total nga taksat e importit kur ata privatisht shfrytëzojnë mjetet e
transporti nga rasti në rast, sipas udhëzimit të pronarit të regjistrimit me kusht që në
kohën e përdorimit pronari të jetë në territorin doganor të Kosovës. 
 Personat e tillë gjithashtu duhet të përfitojnë nga lirimi total, për shfrytëzim privat të
mjeteve të transportit të huazuara sipas kontratës me shkrim nga një rast në tjetrin:  
(a) Për kthim te vendbanimi i tyre në Kosovë; 
(b) Për t‘u larguar nga Kosova; apo  
(c) Kur kjo është e lejuar në nivel të përgjithshëm nga dogana. [7]

 UA Nr. 11/2009 Neni 336, Paragrafi 2: Mjetet e transportit duhet të ri-eksportohen apo të
kthehen te shërbimi i huazimit i vendosur në Kosovë brenda:  
(a) Pesë ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të kontratës në rastin e përmendur në paragrafin
1 (a);  
(b) Tetë ditë nga hyrja në fuqi e kontratës në rastin e përmendur në paragrafin 1(c).  
 Mjetet e transportit duhet të ri-eksportohen brenda dy ditësh nga hyrja në fuqi e
kontratës në rastin e përmendur sipas paragrafit 1(b) të këtij neni.[8] 
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 Sektori i tregtisë së automjeteve në Kosovë, veçanërisht sektori i lëshimit të veturave
me qira, është sektor në rritje. Megjithatë, dealership-et e veturave e konsiderojnë të
jetë shumë kaotik dhe jashtë kontrollit, ku çdokush mund të lëshojë veturë me qira pa
qenë një ndërmarrje biznesi që paguan taksat. Duke praktikuar këtë konkurrencë të
padrejtë (jolojale), këta njerëz po dëmtojnë rëndë bizneset legjitime të shitjes së
veturave. 
 Një tjetër sfidë që shitësit e veturave hasin, është se ata duhet të tregojnë të gjitha
informatat konfidenciale të biznesit, në mënyrë që klienti të cilit ia kanë shitur veturën,
të jetë në gjendje të regjistrojë veturën. Shitësit e veturave e konsiderojnë këtë të jetë
një shkelje e privatësisë së kompanisë, duke iu treguar klientëve informacione që ata
nuk kanë nevojë t’i dinë dhe kjo mund të rezultojë në dëm për biznesin. Kjo rregullore
ekziston vetëm në Kosovë dhe askund tjetër. Në vende të tjera shitësit e veturave nuk
kanë nevojë të ndajnë me klientët e tyre fitimet, ose shitjet që i kanë bërë. Diçka që
shitësit e veturave e konsiderojnë si të padrejtë, janë taksat që ata duhet t’i paguajnë për
importin e veturave të reja. Dealership-et që shesin vetura të reja, ende duhet të
paguajnë taksa, njësoj si për vetura të vjetra.  
 Kjo industri është ndër më të ndikuarat nga pandemia, duke qenë ndër të parat që e ka
ndërprerë aktivitetin, dhe ndër të fundit që kanë rifilluar. Gjatë vitit 2020, aktiviteti i
dhënies se veturave me qira përjetoi një rënie rrënuese, ku është vërejtur një rënie e
aktivitetit prej 90%, krahasuar me vitin 2019. 

SFIDAT

[7] https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=7746
[8] https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=7746



 Sektori i transportit djeg sasinë më të
madhe të naftës në botë dhe është një
ndër burimet më të mëdha të emetimit
të gazrave që po shkaktojnë ngrohjen
globale. Gjithashtu ndikon shumë rëndë
edhe në ndotjen e ajrit. Veturat janë një
kontribues i madh i ndotjes së ajrit,  
 duke prodhuar sasi të konsierueshme të
oksideve të azotit, monoksidit të
karbonit dhe grimca të tjera.9 Përshkak
se veturat me djegie të fosileve janë
ndotës të ambientit, interesi për vetura
elektrike dhe hibride është rritur. Pritet
që deri në vitin 2035 shtetet anëtare të
BE-së do të largojnë nga përdorimi
veturat me djegie të fosileve dhe do të
përdorin vetëm vetura elektrike ose
hibride. Si rezultat, dealership-et e
veturave po prioritizojnë shitjen dhe
importin e veturave elektrike ose
hibride, duke marrë në konsideratë se ky
është edhe trendi në shtetet e tjera
evropiane. Problemi me këtë është se
qeveria në Kosovë nuk iu ofron as edhe
një incentivë për konsumatorët që të
blejnë vetura elektrike dhe hibride.[9]
Incentiva si lirim nga taksa rrugore,
lirim nga taksat e importit mund t’i
nxisin konsumatorët të blejnë vetura që
janë më pak të dëmshme ndaj ambientit.
Veturat hibride dhe elektrike janë e
ardhmja e sektorit të automotives në
Botë, duke përfshirë edhe Kosovën. Për
këtë arsye, qeveria duhet të krijojë
politika të reja në favor të veturave
elektrike dhe hibride, 

ndoshta duke vendosur një taksë në
lirimet e CO2 dhe duke favorizuar
përdoruesit e veturave elektrike dhe
hibride, kështu duke zvogëluar numrin
e veturave me djegie që dëmtojnë
shumë mjedisin. 
 Një tjetër trend global që mund të jetë
një mundësi për shitësit e veturave në
Kosovë është automjeti me kontratë
(car leasing). Leasing është një mënyrë
e njohur e financimit të veturave, që të
lejon të marrësh me “qira” një veturë
nga një dealership për një periudhë të
caktuar kohore dhe numër të caktuar
të kilometrave. Zakonisht, bëhen
pagesa mujore të qirasë, dhe në
këmbim dealer-i ju lejon të përdorni
veturën. Në fund të kontratës, vetura
ose kthehet te dealership-i, ose e bleni
veturën nëse është opsion në
kontratën tuaj dhe dëshironi ta mbani.
[10] Njerëzit e konsiderojnë zotërimin
e veturave si të bezdisshme, pasi ata
duan t’i ndërrojnë veturat shpesh, dhe
sa herë që vendosin t’a ndërrojnë, ata
duhet ta shesin veturën e vjetër.
Prandaj, leasing konsiderohet si
menyrë më praktike e të pasurit një
veturë. Njerëzit në Kosovë,
veçanërisht bizneset, po e shohin
leasing të veturave gjithnjë e më
tërheqës sesa zotërimin e veturave. 
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MUNDËSITË

[9] https://www.theworldcounts.com/challenges/consumption/transport-and-tourism/cars-impact-on-the-environment/story
[10] https://www.creditkarma.com/auto/i/what-is-car-leasing
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ALLMAKES GLOBAL SERVICES 
Është një kompani që ofron servis dhe mirëmbajtje të  
automjeteve. Ajo gjithashtu shet makina, pjesë këmbimi dhe  
vajra motorike dhe industriale. Allmakes Global është një  
kompani që ofron edhe shërbime me qira të makinave. 
Contact: agskosovo@gmail.com 

BROVINA – HERTZ 
Është një kompani që ofron shërbime Rent-a-car, duke  
përfshirë marrje me qira në një drejtim, vozitje me shofer,  
shoferë shtesë, transporte nga dhe në aeroport, rezervime  
automjetesh në mbarë botën. Brovina u themelua në maj të  
vitit 2011, më pas u bë franchize i Hertz-it në Kosovë në  
vitin 2012. Ofron vetura jo më të vjetra se 2 vjet nga marka  
të ndryshme si Volkswagen, Skoda, Hyundai, Toyota. 
Contact: +383 44 594 555 

CORPORA  
Një kompani që bashkëpunon me THULE,13 një kompani  
suedeze që transporton artikuj. Corpora gjithashtu  
bashkëpunon me AVIS dhe Budget duke ofruar shërbime për  

makina me qira, shërbime të dhënies me qira të makinave  
dhe blerje makinash.
Contact: 
info@corpora-ks.com 
+383 49 439 777 

KOSOVA MOTORS – FORD 
 Importues dhe distributor i produkteve Ford Motor
Company. Është themeluar në 1 Janar 2009. Krahas importit
dhe distribucionit, është e vetmja kompani e autorizuar për të
ofruar shërbimin dhe mirëmbajtjen e makinave Ford. Është
gjithashtu e vetmja kompani e autorizuar për të përdorur
markën dhe logon e Ford në aktivitetet e saj të marketingut.
Kosova Motors fillimisht është krijuar si shoqëri aksionare me
50% kapital vendor dhe 50% të huaj. Që nga 1 tetori 2010
Kosova Motors funksionon me 100% kapital të huaj.15 Tani
shet edhe vetura Hyundai.
 Contact: +383 38 606 097 
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