
1 / 6 

 

Lista e masave të pakos fiskale 2.0 
 

Masa 
Përgatitja e bazës ligjore dhe veprimet që 

duhet ndërmarrë 

Institucioni 

përgjegjës  

 

Institucioni 

mbështetës 

Afati kohor 

për aprovim 

Data e hyrjes në 

fuqi 

1. Lirimi nga tatimi doganor për të 

gjitha produktet që konsiderohen si 

lëndë e parë për prodhim, sipas 

regjistrit të prodhuesve në ATK 

(aplikimi i njëjtë i procedurës së 

LPP - Lënda e Parë për Prodhim) 

Miratimi i kritereve për marrjen e statusit të 

kompanive prodhuese për lirim nga tatimi 

doganor për lëndën e parë për prodhim, 

përmes hartimit të aktit nënligjor  për 

aplikimin e procedurës së LPP. 

 

Udhëzimi Administrativ buron nga Ligji 

04/L-163 për mallrat e liruara nga tatimi 

doganor dhe mallrat me tarifë zero. 

Qeveria e miraton 

Udhëzimin 

Administrativ  

 

MF përgatit 

Udhëzimin 

Administrativ 

Q4  2017 Tetor  2017 

2. Heqja e normës së akcizës në 

mazut për prodhim 

Ndryshim/plotësimi i vendimit të Qeverisë së 

Republikës së Kosovës, nr. 16/20 të datës 

24.03.2015.  

 

Vendim i Qeverisë që buron nga 

Ligji nr. 03/L-112 për tatimin e normës së 

akcizës në Kosovë, i plotësuar dhe ndryshuar 

me ligjin Nr. 03/L-220. 

Qeveria e miraton 

Vendimin  

 

MF përgatit 

Vendimin 
Q3 2017  Korrik 2017 

3. Ndryshim/plotësimi i listës së 

produkteve që i nënshtrohen 

normës së reduktuar 8 përqind të 

TVSH-së për aktivitetet kulturore, 

artistike, sportive, turistike, 

akomodim dhe rekreacion dhe 

përpunimi i peshkut.  

Nxjerrja e Udhëzimit Administrativ për 

TVSH bazuar në Ligjin 05/L-037 për TVSH, 

Shtojca III. 

MF e përgatit dhe 

miraton Udhëzimin 

Administrativ  

 

 

Q3 2017       Shtator 2017 

4. Udhëzimi Administrativ për 

Pushimet Tatimore për nxitjen e 

investimeve në sektorë të veçantë 

me potencial për zhvillim dhe 

punësim në Kosovë: bujqësi (agro-

procesim), turizëm dhe IT, për një 

periudhë të caktuar kohore.  

Finalizimi i  Udhëzimit Administrativ për  

Pushime Tatimore. 

 

UA bazohet në Ligjin 05/L-029 për Tatimin 

në të Ardhurat e Korporatave. 

MF e përgatit dhe 

miraton Udhëzimin 

Administrativ  

 

 

Q3 2017  Shtator 2017 
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5. Nxjerrja e aktit legjislativ për 

kushtet e veçanta të evidentimit, 

kontrollit dhe shënjimit të miellit i 

cili vendoset në qarkullim të lirë në 

tregun e Republikës së Kosovës. 

Përgatitja e Udhëzimit Administrativ (apo 

Rregullores) për kushtet e veçanta të 

evidentimit, kontrollit dhe shënjimit të miellit 

i cili vendoset në qarkullim të lirë në tregun e 

Republikës së Kosovës. 

MBPZHR  e miraton 

Udhëzimin 

Administrativ 

                     

Udhëzimi 

Administrativ 

përgatitet nga 

AVUK, DK, ATK, 

MTI 

 Q2 2017  Korrik 2017 

6. Nxjerrja e aktit nënligjor për 

kushtet e caktuara nën të cilat 

pranohen (njihen) humbjet nga 

prishja, avullimi apo humbja e 

peshës së naftës dhe produkteve të 

saj dhe shqyrtimi i mundësisë së 

njohjes së humbjeve në peshë edhe 

për produktet tjera. 

Përgatitja e Udhëzimit Administrativ (apo 

Rregullores) për kushtet e caktuara nën të 

cilat pranohen (njihen) humbjet nga prishja, 

avullimi apo humbja e peshës së produkteve. 

MTI  e miraton 

Udhëzimin 

Administrativ 

                     

Udhëzimi 

Administrativ 

përgatitet nga 

AVUK, DK, ATK, 

MTI 

Q2 2017 Korrik 2017 

7. Krijimi i kodeve të reja tarifore 

për disa produkte, sipas praktikave 

të BE-së 

Doganat e Kosovës përgatisin kodet e reja 

tarifore, të cilat miratohen në Qeveri me 

Vendim  

Qeveria miraton 

Vendimin për kodet e 

reja doganore. 

 

MF përgatit 

propozim-vendimin 

Q2 - Q4 2017  Vazhdueshëm 

8. Krijimi i listës së rejtingut të 

kompanive 

Ministria e Financave e jep pëlqimin për 

procedurat , ku përcaktohen kriteret në bazë 

të të cilave bëhet lista e rejtingut të 

kompanive (qarkullimi, investimet, punësimi, 

sektorët, pagesa e tatimeve etj.). 

 

ATK dhe Dogana 

përgatisin procedurat  

administrative për 

përcaktimin e 

rejtingut të 

kompanive.  

 Q2 2017 
 Rishikohet në baza 

vjetore 

9.   Licencat – krijimi i portalit të 

transparencës 

Krijimi i një portali të transparencës me 

qëllim të rritjes së efikasitetit të trajtimit të 

kërkesave të bizneseve për licenca të 

ndryshme (transport, eksport, eksploatim etj.) 

MTI themelon një 

portal transparence, 

ku publikohen në 

detale procedurat që 

duhet të ndiqen për 

marrjen e të gjitha 

licencave. 

 Q2 2017 Korrik 2017 

10. Fiskalizimi  Avancimi i sistemit të fiskalizimit përmes një 

platforme të re të TI për të mundësuar 

adaptimin e qasjes sipas rrezikut në 

administrimin tatimor. 

MF e përgatit dhe 

miraton Udhëzimin 

Administrativ  

 

Q4  2017 Janar 2018 
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Nxjerrja e një Udhëzimi Administrativ ku 

përcaktohet baza ligjore e kësaj platforme të 

re.  

 

11. Rishikimi i Ligjit për Lojërat e 

Fatit me qëllim të harmonizimit të 

kërkesave ligjore  me praktikat më 

të mira ndërkombëtare dhe 

harmonizimin me institucionet  

tjera, për krijimin e kushteve për 

monitorim më të lehtë nga 

agjencitë përkatëse  dhe 

formalizimin e plotë të këtij sektori 

(duke përfshirë sistemin e ri të 

fiskalizimit). Ligji për lojërat e fatit 

do të obligojë subjektet e lojërave 

të fatit të mbajnë tatimin në burim 

për lojtarët. 

Ndryshim/plotësimi i Ligjit për Lojërat e 

Fatit. 

Qeveria e miraton 

ndryshim/plotësimin 

e Ligjit për Lojëra të 

Fatit  

 

MF e përgatit 

ndryshim/plotësimin 

e Ligjit për Lojëra të 

Fatit 

 Q3  2017 Shtator 2017 

12.  Lista e prodhuesve vendor Nxjerrja e procedurave për lëshimin e 

autorizimit për prodhues vendor, të cilët 

mund të përfitojnë të gjitha lirimet për 

inputet dhe makineritë që përdoren në 

procesin e prodhimit.                                                                                         

 

ATK, Dogana, MTI 

dhe MBPZHR 

përgatisin procedurat 

administrative. 

Q2 2017 
Rishikohet në baza 

vjetore 

13. Ndryshim/plotësimi i Ligjit për 

të Ardhurat e Korporatave dhe 

Ligjit për të Ardhurat Personale 

për të adresuar: 

- tatimimin e kompanive të 

sigurimit dhe  

- uljen (rishikimin) e tatimit 

të mbajtur në burim për 

grumbulluesit  e 

produkteve bujqësore 

Ndryshim/plotësimi i Ligjit për TAK dhe 

ndryshim/plotësimi i Ligjit për TAP 

 

 

Qeveria e miraton 

ndryshim/plotësimin 

e Ligjit për TAK dhe 

Ligjit për TAP  

 

MF e përgatit 

ndryshim/plotësimin 

e Ligjit për TAK dhe 

Ligjit për TAP 

 Q4 2017 Janar 2018 

14. Ndryshim/plotësimi i Ligjit për 

TVSH-në për të adresuar: 

- tatimimin për aktivitetet e 

transportit rrugor 

ndërkombëtar të 

pasagjerëve, me qëllim të 

harmonizimit të plotë  me 

Direktivat e BE për 

TVSH dhe trajtimit të 

Ndryshim/plotësimi i  Ligjit nr. 05/L-037 për 

TVSH 

Qeveria e miraton 

ndryshim/plotësimin 

e Ligjit për TVSH 

 

MF e përgatit 

ndryshim/plotësimin 

e Ligjit për TVSH 

 Q4 2017  Janar 2018 
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barabartë me transportin 

ajror dhe hekurudhor 

ndërkombëtar të 

pasagjerëve; dhe 

- trajtimin e skemave të 

veçanta për arin e 

investueshëm, me qëllim 

që me rastin e shitjes së 

arit konsumatorit final, 

TVSH do të përllogaritet 

vetëm për pjesën e punës 

së shpenzuar në stoli, 

ndërsa ari i pastër nuk do 

të jetë pjesë e vlerës së 

tatueshme. Po ashtu me 

ndryshimin e ligjit për 

TVSH do të trajtohet edhe 

tregtimi i arit si mall i 

dorës së dytë, në rastet 

kur bizneset blejnë ari 

prej qytetarëve dhe pas 

përpunimit e ri-shesin atë. 

15. Trajtimi i importit të telefonave 

mobil  përmes aktiviteteve të 

shtuara dhe të përbashkëta të ATK-

së dhe DK 

Kontrolli i tregut të shit-blerjes së telefonave 

mobil, përmes nxjerrjes së Rregullores nga 

Qeveria për mënyrën e zhdoganimit të 

telefonave mobil, duke obliguar kompanitë e 

telefonisë mobile të bashkëpunojnë me 

Doganën e Kosovës me rastin e 

funksionalizimit të SIM kartelave në aparate 

të telefonave.   

Qeveria miraton 

Rregulloren. 

 

MF e përgatit 

Rregulloren. 
Q3 2017 Shtator 2017 

16. Rregullimi i tregut të shitjeve 

on-line 

Dogana e Kosovës zhvillon dhe 

funksionalizon një platformë të re për 

kontrollimin e shitjeve on-line.  

Dogana e Kosovës 

nxjerr Akt 

Administrativ 

(Qarkore) për 

përcaktimin e 

procedurave të 

bashkëpunimit të 

kompanive që 

operojnë në 

transportin e 

mallrave përmes 

platformës on-line. 

Q3 2017 Shtator 2017 
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17.  Ulja e akcizës në pije të 

gazuara dhe jo të gazuara 

Vendim i Qeverisë që buron nga 

Ligji nr. 03/L-112 për tatimin e normës së 

akcizës në 

Kosovë, i plotësuar dhe ndryshuar me ligjin 

Nr. 03/L-220 

 

 

Qeveria e miraton 

Vendimin  

 

MF përgatit 

Vendimin 

Q3 2017  Shtator 2017 

18. Trajtimi i importit të pajisjeve 

prodhuese në formë parciale  

Dogana e Kosovës nxjerr procedurat për të 

rregulluar importin parcial dhe suksesiv të 

pajisjeve prodhuese, bazuar në autorizimin e 

prodhuesve dhe skemën e prodhimit të 

miratuar paraprakisht nga Dogana dhe ATK.  

Dogana e Kosovës 

nxjerr Akt mbi 

procedurat që duhet 

ndjekur për importin 

parcial dhe suksesiv 

të pajisjeve 

prodhuese. 

Q3 2017 Shtator 2017 

19. Akciza në alkoolin etilik për 

përdorim në mjekësi 

Ministria e Shëndetësisë nxjerr Udhëzim 

Adminsitrativ për trajtimin e alkoolit etilik 

për përdorim në mjekësi që prodhohet në 

Kosovë. 

Qeveria e miraton 

Vendimin për heqjen 

e akcizës në alkoolin 

etilik sipas 

Udhëzimit 

Administrativ të 

Ministrisë së 

Shëndetësisë. 

 

 

Q3 2017  Shtator 2017 

20. Trajtimi i mostrave me rastin e 

zhdoganimit 

Dogana e Kosovës përcakton procedurat që 

duhet ndjekur me rastin e importit të 

mostrave të mallrave që janë vetëm për 

reklamim. 

Dogana e Kosovës 

nxjerr procedurat 

përkatëse.  
Q2-Q4 2017 Vazhdueshëm 

21. Nxjerrja e Udhëzimit 

Administrativ për Skemën e 

Veçantë për Arin e Investueshëm 

me qëllim të trajtimit të sektorit të 

arit në përputhje me praktikat 

ndërkombëtare dhe mundësisë së 

tatimimit vetëm për pjesën e punës 

dhe jo pjesës bazë të tregtimit të 

arit të pastër. Me këtë rast do të 

sqarohen procedurat e kalkulimit të 

vlerës së tatueshme për TVSH për 

pjesën e punës dhe ndarjes nga 

vlera bazë e arit. 

Ndryshimi i UA për Skemën e Veçantë për 

Arin e Investueshëm, që shkon paralel me 

ndryshim/plotësimin e Ligjit për TVSH 

 

MF e përgatit dhe 

miraton Udhëzimin 

Administrativ për 

Skemën e Veçantë 

për Arin e 

Investueshëm Q4 2017 Janar 2018 
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22. Ruajtja e konkurrencës së 

drejtë  përmes shqyrtimit të 

monopoleve potenciale në treg 

Brenda një muaji, themelohet Komisioni 

Ndër-ministror për shqyrtimin e ankesave të 

bizneseve për monopolet potenciale. Ky 

Komision, brenda 3 muajve do të bëjë 

përgatitjen e analizës së gjendjes në treg, në 

bazë të së cilës do t’i japë Qeverisë 

rekomandimet për veprim. 

Komisioni ndër-

ministror merret me 

analizat dhe dhënien 

e rekomandimeve në 

rastet kur ka nevojë  

 

 

Q3  2017 Vazhdueshëm 

 


