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Abstrakt 

Politika Fiskale është mjet që përdor Qeveria për të rregulluar dhe influencuar aktivitetin 

ekonomik, duke shfrytëzuar tatimet dhe shpenzimet qeveritare. Duke marrë parasysh se Kosova 

ka politikë monetare të kufizuar për shkak të mungesës së monedhës kombëtare nga adoptimi i 

euros, kjo e bën politikën fiskale instrumentin më të rëndësishëm për të ndikuar në një sërë 

aspektesh në ekonomi. Konsideruar rëndësinë e Politikave Fiskale, qëllimi i këtij raporti është të 

prezantojë dhe përmbledhë performancën fiskale në mënyrë efikase për lexuesin, duke theksuar 

ndikimin e pandemisë COVID-19 dhe duke e krahasuar atë me vitet e meparshme, për të kuptuar 

se si zgjedhja dhe dizajni i politikave fiskale nga Qeveria e Kosovës, kanë ndikuar ndër vite dhe 

kanë formësuar ekonominë e vendit. Përveç rrjedhës së të hyrave dhe shpenzimeve, fokus të 

veçantë në ketë raport u kushtohet edhe indikatorëve fiskalë që sinjalizojnë mbi përgjegjësinë 

fiskale dhe qëndrueshmërinë e borxhit publik. Raporti Fiskal 2021 përfundohet  me analizën e 

importit të mallrave strategjike dhe evolucionin e tyre ndër vite.  
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Hyrje 

 

Viti 2020 ishte një vit sfidues për të gjitha qeveritë në mbarë globin. Pandemia COVID-19, tronditi 

ekonominë botërore dhe shkaktoi krizën më të madhe ekonomike globale, në më shumë se një 

shekull. Ndikimet ekonomike të pandemisë ishin veçanërisht të rënda për ekonomitë në zhvillim, 

duke përfshirë edhe Kosovën, për shkak të madhësisë së ekonomisë, varësisë nga tregjet botërore, 

dhe mjeteve më të kufizuara buxhetore, krahasuar me vendet e zhvilluara. Pavarësisht kësaj, 

reagimet afatshkurtra të Qeverisë së Kosovës ndaj pandemisë, ishin jashtëzakonisht të shpejta dhe 

gjithëpërfshirëse. Qeveria menaxhoi mjaft mirë situatën e jashtëzakonshme të krijuar nga COVID-

19 dhe ndikimin e saj në fusha të ndryshme të ekonomisë, përmes hartimit të mirë të politikave, të 

cilat shërbyen në mbështetje të punëtorëve, stimulimit të bizneseve dhe grupeve të tjera të prekura 

nga pandemia, për qëllim të ruajtjes së stabilitetit në vend. Është i pamohueshëm fakti që gjatë vitit 

2020 pandemia la gjurmë në ekonominë e Kosovës, nga e cila ende po rimëkëmbet, siç evidentohet 

nga rënia e të hyrave buxhetore, rritja e shpenzimeve, rritja e përshpejtuar e borxhit publik dhe 

tejkalimi i përkohshëm i kufirit të deficitit buxhetor. Mirëpo, reagimi i menjëhershëm i Qeverisë 

dhe menaxhimi efektiv i situatës përmes Pakove Fiskale, pasqyrojnë rimëkëmbje të dukshme 

ekonomike për vitin 2021, me rritje të të hyrave të përgjithshme buxhetore për 29% nga viti 

paraprak, shënuar në vlerën 2.18 miliard euro, rritje të moderuar të shpenzimeve buxhetore prej 

2.45%, si dhe përmirësim të indikatorëve fiskalë. Krahas shpenzimeve buxhetore kemi zvogëlim 

të deficitit buxhetor sipas rregullës fiskale shënuar në 0.7% të BPV-së, që sinjalizon për rikthimin 

e deficitit buxhetor në kufirin e mëparshëm brenda afatit kohor të lejuar, si dhe rritja e shpejtuar e 

Borxhit Publik që e karakterizoi vitin 2020, u stabilizua gjatë vitit 2021. Rrjedhimisht, Borxhi i 

Përgjithshëm si përqindje e BPV-së pësoi ngritje margjinale prej 0.09 pikë përqindje nga viti 

paraprak.  

Raporti Fiskal 2021 është i organizuar, si vijon: Fillimisht në Kapitullin I analizohen të hyrat e 

përgjithshme buxhetore dhe performanca e tyre  ndër vite, ndërsa në nënseksionet e këtij kapitulli 

shqyrtohen të hyrat buxhetore sipas kategorisë së tatimeve: 1. Tatimet direkte (TAP, TAK dhe TP), 

2. Tatimet indirekte (TVSH, taksa doganore, dhe akciza) dhe të hyrat jo tatimore. Kapitulli II 

shtjellon shpenzimet tatimore, disa kategori specifike, për të cilat metoda vlerësuese e përdorur 

është ajo e të ardhurave të humbura (revenue foregone). Në Kapitullin III analizohen shpenzimet 

buxhetore sipas kategorive ekonomike duke e krahasuar me vitet e mëparshme, për të kuptuar më 

mirë zgjedhjen dhe evolucionin e politikës fiskale nga Qeveria dhe impaktin që këto kanë në 

ekonomi përmes rishpërndarjes, qoftë përmes pagesave mbështetëse nga Masat e Pakos së 

Ringjalljes Ekonomike apo investimeve kapitale, e kështu me radhë. Në kuadër të shpenzimeve 

në raport trajtohen edhe shpenzimet e pakove fiskale për menaxhimin e pandemisë COVID-19, 
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dhe Kapitulli III përmblidhet me ekzaminimin e rregullave fiskale. Së fundmi, Kapitulli IV 

pasqyron performancën e importit të mallrave strategjike ndër vite. 

I. Të hyrat buxhetore 

Ngjashëm me vitin 2020 edhe viti 2021 të cilin e kemi në shqyrtim, është sfiduar shumë nga 

pandemia COVID-19. Pavarësisht vështirësive në aspektin e të hyrave, viti 2021 është viti më i 

suksesshëm deri më sot për sa i përket performancës, ku për vitin kalendarik 2021 të hyrat 

buxhetore arrijnë  vlerën prej 2.18 miliardë euro. Në krahasim me vitin 2020, viti 2021 ka një 

performancë më të mirë për rreth 29%. Performanca e mirë e vitit 2021 vihet në pah edhe kur 

krahasohet me vitin 2019 (viti para pandemisë COVID 19), ku në raport me të, viti 2021 ka shënuar 

një rritje të përgjithshme prej 16%.  

Grafiku 1. Struktura e të hyrave buxhetore 2016-2025, në mil €. 

 
Burimi: Raporti vjetor financiar 2021; KASH 2023-25, Grafiku: DPFTF 

Sikurse në nivelin e përgjithshëm edhe në nivel të komponentëve, ndryshimi në raport me dy vitet 

e fundit është i njëjtë. Të hyrat nga tatimet direkte shënuan rritje të konsiderueshme prej 28% në 

raport me vitin 2020 dhe rreth 17% në raport me vitin 2019. Në kuadër të të hyrave indirekte rritja 

është e konsiderueshme në vitin 2021, sepse në krahasim me vitet 2020 dhe 2019, rritja është 31% 

dhe 18%, respektivisht. Trend i ngjashëm ka përcjellë edhe të hyrat jotatimore të cilat janë rritur 

rreth 30%, në krahasim me vitin 2020 dhe 10% në krahasim me vitin 2019.   
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Grafiku 2. Pjesëmarrja në të hyrat e përgjithshme të zërave kryesorë buxhetorë 2016-2025. 

 
 Burimi: Raporti vjetor financiar 2021; KASH 2023-25, Grafiku: DPFTF 

Për vitet pasuese parashikohet rritje e vazhdueshme, ku të hyrat në vitin 2022 janë buxhetuar në 

vlerë prej 2.4 miliardë euro dhe në vitin 2023 ato parashikohet të arrijnë vlerën prej 2.6 miliardë 

euro. Në krahasim me vitin 2021, këto vlera paraqesin një rritje YTY (vit pas viti) në vlerë prej rreth 

10%. Në kuadër të pjesëmarrjes në të hyrat totale përgjatë viteve, kemi ndryshime të vogla por 

trende stabile.  

Pjesëmarrja në të hyrat e përgjithshme për periudhën 2016-2023 ka shënuar rritje të ndjeshme për 

të hyrat nga tatimet direkte, ku pjesëmarrja në të hyrat e përgjithshme në vitin 2016 ishte rreth 

14.5% dhe në vitin 2023 pritet të arrijë vlerën prej 16.4%. Për dallim, dy burimet e tjera si tatimet 

direkte dhe ato jotatimore, përgjatë viteve kanë shënuar rënie të lehtë, tatimet indirekte nga 76.8% 

në 76.45% (ndryshim i vogël në pikë të %, por vlerë e lartë për shkak të bazës së konsiderueshme), 

dhe të hyrat jotatimore shënojnë rënie të lehtë nga rreth 11% në rreth 9.8%. Kjo tregon që përgjatë 

viteve nuk kemi kaluar nëpër ndryshime të konsiderueshme strukturore dhe nënkuptohet 

rëndësia që  ka arkëtimi i të hyrave nga Tatimi në Vlerën e Shtuar.  

1.1 Planifikimi dhe realizimi i të hyrave buxhetore për vitin 2021 

Performanca buxhetore e vitit 2021 është një rast unik deri më tani, sepse edhe përkundër 

rishikimeve buxhetore pjesa e të hyrave të arkëtuara, e cila është fokus i këtij nënkapitulli, ka 

tejkaluar planin për vitin 2021 në dy kategoritë kryesore. Të hyrat nga tatimet direkte kanë 

tejkaluar planifikimin me rreth 5% nga 326 milion euro në rreth 342 milion euro. 
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Grafiku 3. Performanca e të hyrave buxhetore për vitin 2021, në mil €. 

 
Burimi: Raporti Vjetor Financiar 2021; Grafiku: DPFTF 

 

Të hyrat nga tatimet indirekte e kanë tejkaluar planifikimin edhe në vlerë më të lartë dhe atë prej 

rreth 10%, sepse ishin planifikuar të arkëtoheshin rreth 1.5 miliardë euro ndërsa u realizuan rreth 

1.66 miliardë euro. 

Pas krizës ekonomike të shkaktuar nga COVID-19 që kaloi vendi dhe bota, shpejtësia me të cilën 

ekonomia jonë u rimëkëmb është e jashtëzakonshme në krahasim me vendet e tjera, por duhet të 

kemi parasysh edhe inflacionin i cili ka ndikim të drejtpërdrejtë në këtë performancë. 

1.2 Raporti i të hyrave buxhetore me të hyrat e tjera 

Raporti i të hyrave buxhetore me të hyrat e tjera, paraqet nivelin e mbulueshmërisë së 

shpenzimeve vetanake. Ndryshimi është i konsiderueshëm, siç shihet edhe në grafikun e 

mëposhtëm. Viti 2020 paraqet një nivel të ulët të mbulueshmërisë për shkak të krizës së shkaktuar 

nga COVID-19,  ku një e katërta (1/4) e shpenzimeve janë mbuluar nga financimet e tjera.  

Me përmirësimin e gjendjes ekonomike edhe performanca e vitit 2021 shënon një rritje rekorde të 

raportit, që në këtë vit arrin nivelin 90/10. Me nivel të ulët të deficitit përgjatë viteve, me përjashtim 

të vitit 2020, raporti është afërsisht i qëndrueshëm ndër vite. 
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Grafiku 4. Raporti i të hyrave buxhetore me të hyrat e tjera 

 
Burimi: Raporti Vjetor Financiar 2021; Grafiku: DPFTF 

1.3 Të hyrat nga tatimet direkte 

Sistemin tatimor në Kosovë e përbëjnë tatimet direkte dhe ato indirekte. Tatimet direkte përfshijnë 

Tatimin në të Ardhura të Korporatave (TAK), Tatimin në të Ardhura Personale (TAP), dhe Tatimin 

në Pronë. Performanca e përgjithshme e kësaj kategorie mund të konsiderohet e kënaqshme pasi 

që nga viti 2016 duke përfshirë edhe parashikimet deri në vitin 2025, kjo kategori e të hyrave është 

rritur dhe (parashikohet të rritet) mesatarisht 9% në vit. Ndryshimet vit pas viti kanë qenë 

vazhdimisht pozitive me rritje nga 2% deri në 28%, me përjashtim të vitit 2020 kur të hyrat pësuan 

rënie prej 8%.   

 

 

Grafiku 5. Të hyrave nga tatimet direkte 2016-2025, në mil € 

 
Burimi: Raporti Vjetor Financiar 2021; KASH 2023-25, Grafiku: DPFTF 
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2016 – 2025 pritet të jetë rreth 11%. Në vitin 2021 TAK-u ka përformuar relativisht mirë, ku nga ky 

tatim janë arkëtuar rreth 114 milion euro. Për këtë vit të hyrat nga TAK-u ishin të planifikuara 

rreth 98 milionë euro, por ky plan u tejkalua për 16%. Në krahasim me vitin 2020 kjo gjendje 

paraqet një rritje rreth 34%, ndërsa në krahasim me vitin 2019  paraqet një rritje prej rreth 20%. 

Nëse e shikojmë vlerën e buxhetuar të TAK-ut për vitin 2022, shohim se është parashikuar një rritje 

prej rreth 20%. Në raport me BPV-në, në vitin 2021 TAK-u arriti vlerën më të lartë, shënuar në 

1.44%.  

Tatimi në të Ardhura Personale (TAP) është tatimi me të hyrat më të larta nga tatimet direkte. 

Performanca e përgjithshme e këtij tatimi është solide ndër vite, me një mesatare të rritjes vjetore 

prej 9% për periudhën 2016-2025. Në vitin 2021 TAP-i ka gjeneruar rreth 189.5 milionë euro, që 

është rreth 10% më tepër sesa planifikimi për vitin 2021. Ndërsa, nëse e krahasojmë me vitin 2020,  

kemi rritje rreth 20% dhe një rritje prej 14% krahasuar me vitin 2019. Për vitin 2022 parashikohet 

që Tatimi në të Ardhura Personale, të rritet për 12%.  

Në raport me BPV-në, TAP-i arriti vlerën prej 2.4%, vlera më e lartë e shënuar ndonjëherë.  

Grafiku 6. Planifikimi dhe realizimi i të hyrave nga tatimet direkte për vitin 2021, në mil € 

 
Burimi: Raporti Vjetor Financiar 2021; Grafiku: DPFTF 

Ngjashëm me Tatimin në të Ardhura Personale dhe Tatimin në të Ardhura të Korporatave, Tatimi 

në Pronë ka performuar relativisht mirë, edhe pse për nga niveli i të hyrave është një tatim me 

vlerë disa herë më të vogël se sa dy tatimet e lartcekura. Ky tatim në periudhën 2016-2025 është 

vlerësuar të rritet mesatarisht për 9% në vit. Në vitin 2021 Tatimi në Pronë ka shënuar rezultate 

shumë të mira duke e tejkaluar planifikimin me rreth 20%. Në vitin 2021 janë arkëtuar rreth 36 

milion euro, që është rreth 60% më tepër sesa në vitin 2020 dhe rreth 33% më shumë sesa në vitin 

2019. Trendi pozitiv i rritjes është parashikuar edhe për vitin 2022, por në vlerë më të ulët prej 13%. 
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Grafiku 7. Raporti i TAP-it dhe TAK-ut me BPV-në përgjatë viteve 2015-2021, në miliard € 

 
Burimi: Raporti Vjetor Financiar 2021; ASK, përllogaritjet e DPFTF-së, Grafiku: DPFTF. 

1.4 Të hyrat nga tatimet indirekte 

Për nga niveli i të hyrave, tatimet indirekte përbëjnë kategorinë më të rëndësishme të të hyrave. 

Në raport me të hyrat e përgjithshme, tatimet indirekte përbëjnë rreth 75% të të hyrave të 

arkëtuara. Në kuadër të tatimeve indirekte, bëjnë pjesë:   
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atë që kishim para pandemisë, në vitin 2019 por dhe ta tejkalojnë atë, me përjashtim të Taksës 

Doganore e cila në vitin 2021 nuk ka arritur të tejkalojë nivelin e vitit 2019. Parashikohet që në vitin 

2022 Taksa Doganore të tejkalojë nivelin e të hyrave të vitit 2019.  
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Grafiku 8. Të hyrat nga tatimet indirekte në periudhën 2016-2025, në mil € 

 
Burimi: Raporti vjetor financiar 2021; KASH 2023-25, Grafiku: DPFTF 

Siç shihet në grafikun më lartë, të gjitha kategoritë në aspekt individual, kanë shënuar rritje të 

konsiderueshme në krahasim me vitet 2020 dhe 2019. Parashikohet që i njëjti trend të vazhdojë 

tutje për vitet 2022 dhe 2023. 

Grafiku 9. Planifikimi dhe realizimi i të hyrave nga tatimet indirekte për vitin 2021, në mil € 

  
Burimi: Raporti vjetor financiar 2021; Grafiku: DPFTF. 

Tatimi në Vlerën e Shtuar ka shënuar rritje në krahasim me vitin 2020 për rreth 268 milion euro 

më tepër apo 35% më shumë, ndërsa në krahasim me vitin 2019 janë arkëtuar 192 milion euro më 

shumë të hyra apo rreth 23%. Trendi pozitiv parashikohet të vazhdojë edhe në vitet 2022 dhe 2023, 

me një rritje mesatare vjetore prej rreth 15%. Edhe pse ishte parashikuar një rritje në krahasim me 

vitin 2020, në vitin 2021 të hyrat nga TVSH-ja tejkaluan nivelin e planifikimit të të hyrave. Në vitin 

2021 janë arkëtuar rreth 1 miliard e 38 milionë euro të hyra nga TVSH-ja. Ky nivel i arkëtimit është 

më i lartë se sa është planifikuar për 20%, dhe më i larti ndonjëherë. 

Pas një rënie të konsiderueshme të TVSH-së kufitare në raport me TVSH-në e brendshme në 

vitin 2020, në vitin 2021 TVSH-ja kufitare përsëri rritet konsiderueshëm, siç mund të shihet në 
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Grafiku 10. Performanca e dy burimeve kryesore të TVSH-së gjatë viteve 2016-2025, në mil € 

 
Burimi: Raporti vjetor financiar 2021; KASH 2023-25, Grafiku: DPFTF 

Në raport me vitin 2020, të hyrat e arkëtuara nga TVSH-ja kufitare janë rritur për 36%, ndërsa nga 

TVSH-ja e brendshme rritja është shënuar prej rreth 31%. Sipas parashikimeve, TVSH kufitare 

pritet të rritet më shumë në vitet pasuese në krahasim me atë të mbledhur brenda vendit. Në raport 

me BPV-në, TVSH-ja në total, ajo kufitare dhe ajo brenda vendit, është rritur nga rreth 11.3% në 

vitin 2020 në rreth 13.1% në vitin 2021. Për një periudhë kaq të shkurtër, një rritje e tillë është e 

konsiderueshme.  

Grafiku 11. Raporti i TVSH-së me BPV-në përgjatë periudhës 2015-2021, në mil € 

 
Burimi: Raporti Vjetor Financiar 2021; ASK, Grafiku: DPFTF 

Performanca e Detyrimit Doganor1 për vitin 2021, është pozitive në raport me vitin 2020, por jo 

edhe në raport me vitin 2019. Po të krahasojmë të hyrat e arkëtuara nga Taksa Doganore të vitit 
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të hyrat janë më të ulëta për rreth 4.4%. Performanca e Taksës Doganore në krahasim me 
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planifikimin e vitit 2021 mund të konsiderohet e mirë, por jo në nivelin e të hyrave nga TVSH-ja 

dhe Akciza. Plani për vitin 2021 është realizuar në nivel prej rreth 97.2%.  

Për dallim nga Taksa Doganore, të hyrat nga Akciza kaluan nëpër trendin e njëjtë sikurse TVSH-

ja. Në raport me dy vitet e kaluara, të hyrat nga Akcizat për vitin 2021 ishin rreth 500 milionë euro, 

që janë rreth 26% më shumë sesa në vitin 2020 dhe rreth 15% më shumë sesa në vitin 2019. 

Gjithashtu, në krahasim me planifikimin për vitin 2021, këto të hyra ishin për rreth 17% më të larta. 

Të hyrat  nga akcizat do të elaborohen tutje në detaje në pjesën e mallrave strategjike. 

1.5. Të hyrat jotatimore 
Kategoria e të hyrave jotatimore përbën rreth 10% të të hyrave të përgjithshme. Në këto të hyra 

janë të përfshira një numër taksash, si: Taksat për regjistrim të automjeteve, Taksa rrugore, Taksa 

për dokumente të udhëtimit, Taksa koncesionare, Renta minerare, Gjobat në trafik, Taksa 

komunale për leje ndërtimi, etj. 

Krahasuar me performancën e të hyrave tatimore trend të ngjashëm kanë ndjekur dhe të hyrat 

jotatimore. Të hyrat totale jotatimore për vitin 2021, ishin rreth 236 milionë euro. Në krahasim me 

vitin 2020 këto të hyra kanë një rritje prej rreth 30%, ndërsa në krahasim me vitin 2019 të hyrat 

jotatimore janë rritur për rreth 10%. Të hyrat nga taksat e qeverisjes qendrore për vitin 2021 ishin 

rreth 129 milionë euro, ato të qeverisjes lokale rreth 57 milion euro, Taksë koncesionare rreth 17 

milionë euro, dhe Renta minerare rreth 19 milionë euro. 

Grafiku 12. Të hyrat jotatimore 2016-2025, në mil € 

 
Burimi: Raporti vjetor financiar 2021; KASH 2023-25, Grafiku: DPFTF 
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2. Shpenzimet 

Ky kapitull analizon dhe përmbledh ecurinë e shpenzimeve të përgjithshme buxhetore. Krahas 

shpenzimeve të përgjithshme, ky kapitull gjithashtu shqyrton, shpenzimet tatimore, shpenzimet 

për menaxhimin e pandemisë COVID-19, dhe së fundmi rregullat fiskale. 

2.1 Shpenzimet Tatimore 

Shpenzimet tatimore janë mjete alternative të politikave me anë të të cilave qeveritë ofrojnë 

mbështetje financiare për individë dhe biznese. Shpenzimet tatimore definohen si zvogëlim i 

detyrimit tatimor në krahasim me një “sistem taksimi standard”.  Ato mund të marrin forma të 

ndryshme, mund të jenë të përkohshme ose të përhershme dhe mund të përfshihen në ligjet 

tatimore ose ligje të tjera.  Nga një këndvështrim analitik fokusi kryesor është vlerësimi i kostove 

buxhetore lidhur me secilën masë specifike të lehtësimit, të cilat paraqiten tutje në këtë nënkapitull. 

Ky nënkapitull mbi shpenzimet tatimore, analizon vetëm disa nga shpenzimet tatimore që burojnë 

nga stimuj specifikë, si vijojnë: 

o Lirimi nga tatimi i Akcizës për importin e burimeve të energjisë për qëllime të prodhimit2, 

o Lirimet nga detyrimet doganore për importin e produkteve specifike (lëndë të para, gjysmë 

produkte, pajisje IT, etj.)3, dhe  

o Shpenzimet tatimore në kuadër të stimujve nga Ligji i Rimëkëmbjes dhe Pakos së Rimëkëmbjes 

Ekonomike për Pandeminë COVID-194. 

2.1.1 Performanca e shpenzimeve tatimore nga lirimet doganore për prodhuesit vendorë  

Krahas performancës së shpenzimeve tatimore që burojnë nga lirimet e lartcekura, vërehet trend 

i rritjes së  lirimeve të fundit në baza vjetore, paraqitur në tabelën e mëposhtme. Në krahasim me 

vitin 2020, vlera totale e lirimeve për të gjitha kategoritë e tatimeve ka shënuar rritje prej 57.8% në 

vitin 2021.  Ky trend është i njëtrajtshëm për të gjithë vitet, me përjashtim të vitit të pandemisë 

(vitit 2020), ku rritja ka qenë marxhinale krahasuar me vitet e tjera, e shënuar 9.08%. 

Humbjet kumulative të të hyrave buxhetore nga viti 2018 deri në vitin 2021 (si rezultat i kësaj 

kategorie të shpenzimeve tatimore) janë 355.2 milionë euro.  

 

 

                                                      
2 https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=62446 
3 https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=62446 
4 https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=35478 

 

https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=62446
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=62446
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=35478
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Tabela 1.  Shpenzimet tatimore nga lirimet doganore për prodhuesit vendorë sipas kategorive të lirimeve, 

në mil € 

Viti 
 

Sipas Llojeve LDT LMP LPN LPP LPR LQP PTI LAP Total 

2018 Vlera 101.7 77.1 19.1 116.4 2.7 0.9 4.2 - 322.2 

Lirim Doganë 5.6 3.3 - 0.1 0.3 0.1 0.0 - 9.3 

Lirim Akcizë - - 11.7 - - - - - 11.7 

Lirim TVSH 19.1 14.4 - 19.3 - 0.2 0.3 - 53.3 

Total Lirime 24.8 17.7 11.7 19.3 0.3 0.3 0.4 - 74.3 

2019 Vlera 147.86 56.60 16.03 104.59 5.79 0.44 4.02 - 335.32 

Lirim Doganë 7.23 0.29 - - 0.49 0.01 - - 8.02 

Lirim Akcizë - - 10.24 - - - - - 10.24 

Lirim TVSH 27.51 9.98 - 17.50 - 0.08 0.32 - 55.39 

Total Lirime 34.74 10.27 10.24 17.50 0.49 0.09 0.32 - 73.66 

2020 Vlera 187.86 57.49 14.01 99.43 2.59 - 7.18 0.02 368.58 

Lirim Doganë 6.44 0.20 - - 0.13 - - 0.00 6.78 

Lirim Akcizë - - 12.38 - - - - 0.02 12.40 

Lirim TVSH 33.04 10.10 - 17.45 - - 0.57 0.01 61.17 

Total Lirime 39.48 10.30 12.38 17.45 0.13 - 0.57 0.02 80.35 

2021 Vlera 356.37 72.58 18.69 133.27 3.38 - 15.20 0.13 599.60 

Lirim Doganë 12.25 0.35 - - 0.12 - - 0.00 12.71 

Lirim Akcizë - - 11.48 - - - - 0.15 11.63 

Lirim TVSH 64.23 13.02 - 24.00 - - 1.22 0.05 102.51 

Total Lirime 76.47 13.37 11.48 24.00 0.12 - 1.22 0.21 126.85 

Burimi: Dogana e Kosovës 

Shënim :LDT: Lirim sipas Aneksit 1 dhe 2 të ATK  
              LMP: Linjat dhe makineritë e prodhimit për përdorim në procesin e prodhimit  
              LPN: Lirim Burimeve të energjisë për prodhues - Vendimi 13/07  
              LPP: Lënda e parë që shfrytëzohet për procesin e prodhimit  
              LPR: Lirimi i pjesëve rezerve    
              LQP: Lirim qarkullim  për prodhim   
              PTI: Pajisjet e teknologjisë së informacionit  
              LAP: Lirim i Akcizës për prodhim dhe Anekset 1-2 të ATK-së 

 

2.1.2 Ligji i Rimëkëmbjes dhe Pakoja e Rimëkëmbjes Ekonomike për Pandeminë COVID-19 

Në kuadër të Ligjit nr. 07/L-016 për Rimëkëmbjen Ekonomike, kanë ndodhur disa ndryshime të 

përkohshme në legjislacionin e TVSH-së, për qëllime të mbështetjes dhe stimulimit të bizneseve 

dhe ringjalljes së ekonomisë të vendit krahas pandemisë COVID-19. Një ndër masat për përkrahjen 

e sektorit të gastronomisë është dhe ulja e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar nga 18% në 8% për kategori 

specifike: furnizimet e hoteleve, restoranteve dhe shërbimet e ushqimit.  

Masa e lartcekur e përcaktuar përmes nenit 7 të Ligjit nr. 07/L-016 për Rimëkëmbjen Ekonomike,  

është zbatuar nga fillimi i vitit 2021 deri në dhjetor të vitit 2021. Kjo masë është definuar si vijon:  

Reduktohet norma e TVSH-së nga 18% në 8% për sektorin e gastronomisë, si vijon: 

o Furnizimi i hoteleve, restoranteve dhe shërbimeve të ushqimit. 

Sektori i gastronomisë, duke përfshirë këtu hotelet, restorantet dhe shërbimet e tjera të ushqimit, 

kanë qenë ndër sektorët më të prekur financiarisht nga pandemia COVID-19. Qeveria e Kosovës 

përmes nenit 7 të Ligjit nr. 07/L-016 për Rimëkëmbje Ekonomike, rregulloi masën e përkohshme 
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e cila arriti objektivat e synuara për rikuperimin e këtij sektori. Të drejtën e shfrytëzimit për 

aplikimit të uljes së TVSH-së kanë pasur të gjithë personat të cilët janë të regjistruar në 

Administratën Tatimore të Kosovës (ATK) dhe paguajnë tatime për furnizime të mallrave dhe 

shërbimeve hoteliere, restorantet dhe shërbimet e ushqimit.  

Krahas këtij reduktimi të përkohshëm tatimor kanë buruar edhe shpenzimet tatimore të paraqitura 

në tabelën 2. Vlera 1,283,093.75 euro është vlera për pagesë për vitin 2021, ndërsa vlera 3,469,438.47 

është vlera për pagesë që ka qenë në vitin 2020, e diferenca është 2,186,344.72 euro, që do të thotë 

se për shkak të uljes së normës kemi 2,186,344.72 euro të hyra më pak, ose ndryshe shpenzime 

tatimore. 

Tabela 2. Shpenzimet tatimore me uljen e normës së TVSH-së nga 18% në 8% për sektorin e gastronomisë, 

në mil euro 

Emërtimi  2019 2020 2021 % e ndryshimit 

TVSH për pagesë  6,533,348.44   3,469,438.47     1,283,093.75  (63.02%) 

Shpenzimi Tatimor/humbjet në buxhet      2,186,344.72   

Burimi: Administrata Tatimore e Kosovës, Përllogaritjet e DPFTF-së 

Reforma të tjera tatimore gjatë vitit 2021 nga të cilat burojnë shpenzimet tatimore, përfshijnë: 

1. Transaksionet e sigurimit dhe risigurimit në bujqësi, për policat e sigurimeve bujqësore, 

për kulturat bujqësore që lirohen nga TVSH-ja. 

2. Lënda e parë e cila prodhohet nga veprimtaritë biznesore të regjistruara dhe aktive në 

Republikën e Kosovës, pavarësisht a eksportohet jashtë vendit apo jo, lirohet nga TVSH-ja. 

Gjithashtu edhe dy reformat e lartcekura janë rregulluar me nenin 7 të Ligjit nr. 07/L-016 për 

Rimëkëmbje Ekonomike.  

2.2 Shpenzimet buxhetore 

Financat publike të Kosovës, u preken mjaft nga tronditja ekonomike e pandemisë COVID-19, 

sidomos gjatë vitit 2020. Masat e politikave fiskale të dizajnuara për të mbështetur shërbimet 

publike, bizneset dhe familjet bënë që Qeveria të shpenzojë shumë më tepër dhe të arkëtojë shumë 

më pak të hyra, sesa ishte planifikuar në fillim të vitit 2020. Mirëpo, gjatë vitit 2021 ky trend u 

stabilizua, ku mbledhja e të hyrave ishte më e lartë se në vitin 2020 edhe pse shpenzimet ndoqën 

një trend të moderuar të rritjes. Rrjedhimisht edhe deficiti fiskal i realizuar në vitin 2021 është më 

i vogël se në vitin 2020, i cili shtjellohet në seksionin e mëvonshëm. 

Gjatë vitit 2021 shpenzimet buxhetore (realizimi) arritën vlerën prej 2.28 miliardë euro, apo një 

rritje prej 3.66% në krahasim me vitin paraprak (siç shihet më poshtë te grafiku 13). Kjo rritje e 

moderuar rezultoi pjesërisht efektive, si rrjedhojë e masave të dizajnuara për përkrahje të 

qytetarëve dhe bizneseve dhe stimulimit të ekonomisë në kuadër të Pakos për Ringjallje Ekonomike 

(datë 25.08.2021). Struktura e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike në shpenzimet totale 
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përgjatë periudhës 2016-2021, është paraqitur në grafikun e mëposhtëm. Nga shpenzimet 

rrjedhëse, kategoria ‘Subvencionet dhe Transferet’ por edhe ‘Mallrat dhe Shërbimet’, në raport me 

shpenzimet totale, janë kategoritë me rritjen më të madhe nga viti 2017 deri në vitin 2021, me një 

rritje mesatare prej 10% dhe 7.1% respektivisht. Rritja më e lartë e kategorisë ekonomike ‘Mallra 

dhe Shërbime’, është ndikuesi kryesor i rritjes së mëtutjeshme të raportit në mes të shpenzimeve 

rrjedhëse dhe atyre kapitale. Ndërsa shpenzimet kapitale kanë pasuar variacion të theksuar ndër 

vite, të fundit shënuan rritje në vitin 2021 për 10.56% krahasuar me vitin paraprak. 

Grafiku 13. Struktura e shpenzimeve buxhetore 2016-2021, në mil € 

 
Burimi: Raporti Vjetor Financiar 2021, 2020. 2019; Grafiku: DPFTF 

 

Shpenzimet buxhetore janë të kategorizuara në shpenzime rrjedhëse dhe shpenzime kapitale. 

Grafiku 13 paraqet raportin e shpenzimeve rrjedhëse me ato kapitale për periudhën 2017-2021, ku 

vërehet dominimi i shpenzimeve rrjedhëse dhe rritje e theksuar në kategorinë e fundit për shkak 

masave të reja fiskale të dizajnuara për mbështetjen dhe stimulimin e ekonomisë së vendit. Raporti 

i shpenzimeve rrjedhëse me ato kapitale (nga viti 2017 deri në vitin 2021), është mesatarisht 76% 

me 23%, respektivisht. 
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Grafiku 14. Raporti i shpenzimeve rrjedhëse dhe kapitale, 2017-2021, në mil € 

 
Burimi: Raporti Vjetor Financiar 2021, 2020; Grafiku: DPFTF 

 

2.3 Shpenzimet për menaxhimin e pandemisë COVID-19 

Tabelat në vijim paraqesin shpenzimet për menaxhimin e pandemisë COVID-19 nga Pakoja 

Emergjente Fiskale, Pakoja e Rimëkëmbjes Ekonomike dhe Pakoja e Ringjalljes Ekonomike. 

Tabela 3 paraqet shpenzimet në total nga pakot e lartcekura fiskale dhe ekzekutimin e tyre 

(progresi %), ndërsa tabelat 4 dhe 5 tregojnë shpenzimet në veçanti nga secila pako fiskale. 

Tabela 3. Totali i pagesave për menaxhimin e pandemisë COVID-19 (00099+00098) 

Kategoria ekonomike Alokimet buxhetore PRE Pagesat Progresi % 

Paga dhe shtesa 22,835,686 22,818,887 100% 

Mallra dhe shërbime 34,980,292 20,827,710 60% 

Shpenzime komunale 47,000 23,894 51% 

Subvencione dhe transfere 195,296,335 189,930,516 97% 

Shpenzime kapitale 1,132,494 425,680 38% 

Gjithsej 294,565,723 285,547,016 92% 

Burimi: Raporti Vjetor Financiar 2021, Thesar 

 

Tabela 4. Pagesat për menaxhimin e pandemisë COVID-19 - Pakoja Emergjente (00099). 

Kategoria ekonomike Alokimet Buxhetore PRE Pagesat Progresi % 

Paga dhe shtesa 85,539 68,740 80% 

Mallra dhe shërbime 10,288,672 3,693,413 36% 

Subvencione dhe transfere 749,013 695,813 93% 

Shpenzime kapitale 1,132,494 425,680 38% 

Gjithsej 12,255,718 4,883,646 40% 

Burimi: Raporti vjetor financiar 2021, Thesar 
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Tabela 5. Pagesat për menaxhimin e pandemisë COVID-19 – Pakoja e Rimëkëmbjes dhe  
Ringjalljes ekonomike (00098) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burimi: Raporti vjetor financiar 2021, Thesar 

2.4 Rregullat fiskale 

2.4.1 Borxhi Publik 

Ligji Nr. 03/L-175 për Borxhet Publike, definon kufirin e Borxhit Publik. Sipas nenit 5 të këtij Ligji 

në asnjë rast shuma e kryegjësë së papaguar të borxhit të përgjithshëm (tërësia e borxhit shtetëror 

dhe borxhit komunal), nuk duhet të tejkalojë 40% të BPV-së5. 

Kosova ka ndërtuar një rekord mbresëlënës të borxhit të ulët dhe të qëndrueshëm ndër vite, 

gjithmonë duke i respektuar rregullat fiskale në fuqi. Mirëpo, nevojat emergjente që rezultuan nga 

pandemia COVID-19 shkaktuan rritjen e shpejtë të Borxhit Publik gjatë vitit 2020.  

Pavarësisht se edhe viti 2021 karakterizohet me rritje të Borxhit Publik, norma e rritjes së shënuar 

prej 13.12% është dukshëm më e vogël se viti paraprak, i cili ka qenë 23.87% (siç vërehet në 

grafikun 15 më poshtë). Rritja e moderuar e Borxhit Publik gjatë vitit 2021, është si rezultat i 

emetimeve të reja të Letrave me Vlerë, në kuadër të Borxhit të Brendshëm prej 144.25 milionë euro 

dhe disbursimeve prej 123.23 milionë euro6.  

Borxhi i Përgjithshëm si përqindje e BPV-së, ka pësuar ngritje gjatë dy viteve të fundit, 2020-2021. 

Rritja më e lartë e borxhit në raport me BPV-në është shënuar gjatë vitit 2020, rritje prej 4.8 pikë 

përqindjeje. Trendi i rritjes është stabilizuar gjatë vitit 2021, ku Borxhi Publik si përqindje e BPV-

së pësoi ulje prej 0.52 pikë përqindjeje në raport me vitin 2020. 

 

 

 

 

                                                      
5 Ligji Nr. 03/L–175 për Borxhet Publike, Neni 5 
6 Buletini Vjetor 2021 mbi Borxhin Publik, Thesari i Kosovës. 

Përshkrimi Alokimet Buxhetore PRE Pagesat Progresi 

% 

Paga dhe shtesa 22,750,147 22,750,147 100% 

Mallra dhe shërbime 24,691,620 17,134,297 69% 

Shpenzime komunale 47,000 23,894 51% 

Subvencione dhe transfere 194,547,323 189,234,704 97% 

Gjithsej 242,036,090 229,143,042 95% 
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Grafiku 15. Borxhi i Përgjithshëm, norma vjetore e ndryshimit dhe raporti me BPV(%), 2016-2021, në mil € 

 
Burimi: Buletini Vjetor 2021 mbi Borxhin Publik; Grafiku: DPFTF 

Nga viti 2016 deri në vitin 2021 struktura e Borxhit të Përgjithshëm ka pësuar ndryshime. Grafiku 

16 paraqet raportin e Borxhit Ndërkombëtar me atë të Brendshëm, për periudhën 2016-2021. Në 

vitin 2016 raporti i Borxhit Ndërkombëtar me atë të Brendshëm ishte shumë i afërt, ku Borxhi 

Ndërkombëtar përbënte 43.83% të Borxhit të Përgjithshëm, kurse pjesëmarrja e Borxhit të 

Brendshëm në Borxhin e Përgjithshëm ishte 56.17%. Me kalimin e viteve vërehet dominimi i 

Borxhit të Brendshëm, ku në vitet 2020 dhe 2021, pjesëmarrja në Borxhin e Përgjithshëm 

evidentohet me 64.66% dhe 65.73 %, respektivisht. 

Grafiku 16. Struktura e Borxhit të Përgjithshëm në përqindje, për periudhën 2016-2021 

 
Burimi: Buletini Vjetor 2021 mbi Borxhin Publik; Grafiku: DPFTF 
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rrjedhimisht edhe parametrat fiskalë u përkeqësuan. Duke marrë parasysh rritjen e shpejtë të 

shpenzimeve buxhetore, si rrjedhojë e implementimit të Pakove Fiskale, përfshirë këtu Pakon 

Fiskale Emergjente dhe Programin për Rimëkëmbje Ekonomike për mbështetjen e bizneseve dhe 

ringjalljen e ekonomisë së vendit gjatë vitit 2020,  Qeveria e Kosovës aprovoi kërkesën për tejkalim 

të përkohshëm të kufirit të deficitit buxhetor deri në 6.5% të BPV-së (Vendimi i Qeverisë nr. 

03/2020, datë 05.05.2020), kërkesë e cila u miratua nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Tejkalimi 

i kufirit buxhetor është realizuar në përputhje me Ligjin Nr. 04/L-194, i cili vendos dhe rregullon 

kufirin e deficitit buxhetor, përkatësisht nenet 11 dhe 22A, ku theksohet që deficiti mund të 

tejkalohet mirëpo duhet të bëhet kompensimi i deficitit të tepruar duke: 

 Rivendosur kufirin e deficitit pas një rritjeje të tij në përputhje me nenin 12 (22B) të këtij Ligji, 

qoftë brenda tri (3) viteve fiskale nëse deficiti i tepruar ka qenë më i vogël se 1%, apo brenda pesë 

(5) viteve fiskale në rast të një deficiti të tepruar më të lartë.7 

Deficiti buxhetor sipas realizmit gjatë vitit 2021 u shënua në 0.7% të BPV-së. Ky reduktim sinjalizon 

rikthimin e deficitit buxhetor në kufirin e mëparshëm, në përputhje me afatin prej pesë (5) viteve 

të ardhshme nga momenti i aprovimit të tejkalimit të përkohshëm, konform nenit të lartcekur.   Në 

grafikun 17, vërejmë që në Buxhetin Fillestar dhe atë të Rishikuar deficiti i përgjithshëm sipas 

rregullës fiskale, ishte planifikuar në 4.7% dhe 4.6%, respektivisht, të BPV-së. Ndërsa, realizimi 

prej 0.7% reflekton respektimin e kufirin të lejuar nga Qeveria e Kosovës. 

Grafiku 17. Deficiti buxhetor periudha 2016 – 2021, në mil € 

 
Burimi: Raporti Vjetor Financiar 2021; Grafiku: DPFTF 

 

 

 

                                                      
7 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8856 
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3. Mallërat Strategjike 
Mallrat strategjike janë produktet të cilat me rastin e importit sjellin të hyra të konsiderueshme. 

Këto produkte kanë pjesëmarrjen më të madhe në të hyrat buxhetore, andaj dhe analizimi i 

performancës së tyre në detaje është i një rëndësie vendimtare për të kuptuar trendin, faktorët që 

ndikojnë në variabilitetin e importit të tyre dhe kështu me radhë. 

3.1 Nafta 

Sipas të dhënave doganore në Kosovë, sasia e importit të naftës gjatë vitit 2021 arriti në 728.62 

milionë litra, duke shënuar ngritje të importit për 126.20 milionë litra, apo për 21% më shumë 

krahasuar me vitin paraprak 2020. 

Grafiku 17. Sasia e importuar e naftës përgjatë periudhës 2015-2021, në mil litra 

 
Burimi: Dogana e Kosovës; Grafiku dhe kalkulimet: DPFTF 

Sipas sasisë së importit të naftës, të hyrat buxhetore nga Akciza për vitin 2021 ishin në vlerë prej 

251.65 mil €, ku në raport me vitin 2020 të hyra nga Akciza u realizuan në vlerë prej 45.79 mil € më 

shumë, apo shprehur në përqindje prej 22%. Vlera e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar në vitin 2021 në 

total ishte 100.95 mil €, ku shihet se kemi ngritje të të hyrave nga TVSH-ja në vlerë prej 33.56 mil € 

ose prej 50% më shumë, në raport me vitin 2020. Nga këto dy lloje të tatimeve kemi ngritje të të 

hyrave për vitin 2021 prej 79.35 mil €, ose shprehur në përqindje 29%. 

Grafiku 18. Të hyrat nga Akciza dhe TVSH-ja, ngarkuar në importin e naftës përgjatë periudhës 

2015-2021, në mil € 

 
Burimi: Dogana e Kosovës; Grafiku dhe kalkulimet: DPFTF. 
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3.2 Benzina 

Sasia e importuar e benzinës në vitin 2021 ishte 84.18 milionë litra, duke shënuar ngritje për 25% 

apo në vlerë 16.85 milionë litra më shumë, krahasuar me vitin paraprak. 

Grafiku 19. Sasia e importuar e benzinës përgjatë periudhës 2015-2021, në mil litra 

 
Burimi: Dogana e Kosovës; Grafiku dhe kalkulimet: DPFTF 

Të hyrat nga Akciza në benzinë në vitin 2021 ishin në vlerë prej 32.16 mil €, rritje e të hyrave në 

vlerë prej 6.61 mil € më shumë apo 26% krahasuar me vitin paraprak. Ndërsa të hyrat nga TVSH-

ja ishin në vlerë prej 12.69 mil €, ose një ngritje prej 4.69 milionë € apo 59% më shumë se viti 

paraprak. Nga këto dy lloje të tatimeve për vitin 2021, kemi ngritje të inkasimit të të hyrave në 

vlerë prej 11.30 mil € më shumë apo shprehur në përqindje 34%. 

Grafiku 20. Të hyrat nga Akciza dhe TVSH-ja ngarkuar në importin e benzinës, përgjatë periudhës 2015-

2021. 

 

 

Burimi: Dogana e Kosovës; Grafiku dhe kalkulimet: DPFTF. 
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3.3 Gazi LPG 

Importi i gazit për vitin 2021 ishte prej 49.92 milionë litra dhe krahasuar me vitin 2020, shënoi 

ngritje në sasi për 0.36 milionë litra, apo për 1% më shumë se viti paraprak. 

Grafiku 21. Sasia e importuar e LPG përgjatë periudhës 2015-2021, 

 
Burimi: Dogana e Kosovës; Grafiku dhe kalkulimet: DPFTF. 

 

Të hyrat nga Akciza në gaz për vitin 2021 krahasuar me ato të vitit 2020 ishin pothuajse të njëjta, 

në vlerë prej 3.18 milionë €, ngritje e të hyrave nga akciza në vlerë vetëm 0.01 mil €. Për më tepër 

në raport me vitin 2020, nga TVSH-ja u realizuan të hyra në vlerë prej 3.13 mil €, ose një ngritje në 

vlerë prej 1.03 mil € apo 49% më shumë, krahasuar me vitin 2020. Gjithsej të hyra buxhetore nga 

këto dy lloje të tatimeve në gaz u inkasuan në vlerë prej 6.31 mil €. Në vitin 2021 të hyrat nga këto 

dy lloje të tatimeve shënuan ngritje prej 1.04 mil €, ose në përqindje prej 20%. 

Grafiku 22. Të hyrat në import nga Akciza dhe TVSH-ja ngarkuar në importin e LPG përgjatë periudhës 

2015-2021

 
Burimi: Dogana e Kosovës; Grafiku dhe kalkulimet: DPFTF. 
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3.4 Cigaret 

Bazuar në të dhënat nga Dogana e Kosovës, viti 2021 krahasuar me vitin paraprak 2020, shënoi 

ngritje në importin e cigareve për 31%. 

Grafiku 23. Sasia e importuar e cigareve përgjatë periudhës 2015-2021, në mil kg 

 
Burimi: Dogana e Kosovës; Grafiku dhe kalkulimet: DPFTF 
 

Dogana në vitin 2021 arkëtoi të hyra në vlerë prej 7.19 mil €, ose një rritje prej 1.72 mil €, apo 

shprehur në përqindje 31% më shumë krahasuar me vitin 2020. Të hyrat nga Akciza ishin 180.06 

mil €, duke shënuan rritje prej 36% apo 47.49 mil € më shumë se viti paraprak. Të hyrat nga Tatimi 

Mbi Vlerën e Shtuar nga cigaret, ishin në vlerë prej 49.37 mil €, duke shënuar ngritje për 13.28 mil 

€, me një ngritje të të hyrave prej 37%. 

Grafiku 24. Të hyrat në import nga Dogana e Kosovës, Akciza dhe TVSH-ja e cigareve përgjatë periudhës 

2015-2021 

 
Burimi: Dogana e Kosovës; Grafiku dhe kalkulimet: DPFTF 
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Akcizës për kodin tarifor 240220 “Cigaret që përmbajnë duhan” në shumën prej 48 € për njësi 

konvencionale. Kalendari i ri deri në vitin e fundit (2024),  arrin normën e tatimit të Akcizës prej 

55 euro/njësi konvencionale.  

Në përputhje me këtë në tabelën 6, është paraqitur vlerësimi fiskal për sa i përket të ardhurave 

shtesë të mbledhura nga rritja e Akcizës në duhan për vitet 2023-2024, bazuar në kalendarin e 

akcizave që përfundon në vitin 2024. Bazuar në trendin nga viti 2015 deri në vitin 2022, kemi 

parashikuar rritjen vjetore të sasisë së importit në vlerë prej 3% për vitet 2023 dhe 2024. Bazuar në 

këtë rritje, të hyrat nga Akciza do shënojnë rritje për 7% për dy vitet e lartcekura, deri në përfundim 

të kalendarit në vitin 2024. Bazuar në parashikimet e mëposhtme, në vitin 2023 do të arkëtohen 

14.41 milionë euro më shumë të hyra nga Akciza në krahasim me vitin 2022. Ndërsa,  në raport me 

vitin 2023, në vitin 2024 të hyrat nga Akciza janë parashikuar të rriten  në vlerë prej 16.22 milion 

euro. 

Tabela 6.  Ndikimi në të hyrat në import, sipas kalendarit të akcizave, në mil € 
Viti Sasia MIL Vlera Dogana Akciza TVSh Total taksat 

2021 3.68 87.20 7.19 180.06 49.37 236.62 

2022 4.15 103.32 8.75 211.37 58.17 278.29 

2023p 4.26 111.16 9.41 225.78 62.34 297.53 

2024p8 4.40 120.08 10.07 242.00 66.99 319.06 

Burimi i të dhënave: Dogana e Kosovës, kalkulimet: DPFTF. 

 

3.5 Veturat e reja dhe të përdorura 

Importi i veturave të reja si produkt strategjik arriti gjithsej në 3,502 vetura të reja, kështu duke 

pasur një ngritje për 331 vetura më shumë se viti paraprak, apo shprehur në përqindje në 10%.Të 

hyrat nga dogana për veturat e reja arritën vlerën 12.33 mil €, duke shënuar ngritje në vlerë prej 

3.19 mil € më shumë se viti paraprak, apo shprehur në përqindje 35%. 

Grafiku 25. Sasia e veturave të importuara të reja dhe të përdorura përgjatë periudhës 2015-2021 

 
Burimi: Dogana e Kosovës; Grafiku dhe kalkulimet: DPFTF 
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Veturat e përdorura gjithashtu shënuan ngritje në import, gjithsej me 26,360 vetura ne vitin 2021, 

duke pasur ngritje për 7.308 vetura të përdorura më shumë se sa ne vitin 2020, apo shprehur në 

përqindje 38% më shumë se viti paraprak. 

Grafiku 26. Të hyrat nga Dogana dhe TVSH-ja e veturave të importuara të reja, përgjatë periudhës 2015-

2021 

 
Burimi: Dogana e Kosovës; Grafiku dhe kalkulimet: DPFTF 

Të hyrat nga TVSH-ja, Tatimi mbi Vlerën e Shtuar nga veturat e reja ne vitin 2021 ishin në vlerë 

prej 10.60 mil €, duke arritur një ngritje për 2.14 mil €, apo 25% më shumë në raport me vitin 

paraprak. Te hyrat nga Dogana ka rëne duke pasur para sysh Mareveshjen per Stabilizim 

Asocimin. 

Grafiku 27. Të hyrat nga Dogana, Akciza dhe TVSH e veturave të importuara të përdorura përgjatë 

periudhës 2015-2021 

 
Burimi: Dogana e Kosovës; Grafiku dhe kalkulimet: DPFTF. 
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viti 2020. Akciza në vitin 2021 shënoi një ngritje për 4 mil € apo rreth 39% më shumë se viti 

paraprak, duke arritur vlerën 13.73 mil €. Të hyrat nga TVSH-ja ishin 48.46 mil €, duke pasur një 

ngritje rreth 17 mil € apo shprehur në përqindje 55% më shumë se viti 2020. 

3.6 Kafja e pjekur dhe e papjekur 

Sasia e importit të kafes së pjekur për vitin 2021 ishte 1.99 milionë (neto kg), duke shënuar ngritje 

për 0.52 mil (neto kg) apo prej 35%, në raport me vitin paraprak 2020, ndërsa sa i përket kafes së 

papjekur, importi kishte vlerën 3.97 mil (neto kg), ku në raport me vitin 2020 kishte një rënie për -

1.05 mil (neto kg) apo shprehur në përqindje -21%. 

Grafiku 28.  Sasia e importit të kafes së pjekur dhe të papjekur përgjatë periudhës 2015-2021, në mil kg 

 
Burimi: Dogana e Kosovës; Grafiku dhe kalkulimet: DPFTF 
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Grafiku 29. Të hyrat në import nga Dogana, dhe TVSH-ja e kafes së pjekur përgjatë periudhës 2015-2021 

 
Burimi: Dogana e Kosovës; Grafiku dhe kalkulimet: DPFTF 

Të hyrat doganore nga kafja e papjekur për vitin 2021 ishin në vlerë prej 0.33 mil €, nga 0.37 mil € 

sa ishin në vitin 2020. Vërejmë që kemi një rënie prej -0.03 mil €, ose në përqindje prej -9%. 

Të hyrat nga TVSH-ja për vitin 2021 ishin 0.67 mil €, duke pasur një rënie për -0.06 mil € apo -8%, 

krahasuar me vitin e kaluar. Në total të hyrat buxhetore për vitin 2021 nga kafja e papjekur dhe e 

pjekur ishin në vlerë prej 3.33 mil €, krahasuar me vitin 2020 në vitin 2021 u arkëtuan të hyra më 

pak prej 0.22 mil €, apo 7%. 

Grafiku 30. Të hyrat në import nga Dogana dhe TVSH e kafes së papjekur përgjatë periudhës 2015-2021. 

 
Burimi: Dogana e Kosovës; Grafiku dhe kalkulimet: DPFTF 
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Grafiku 31. Sasia e importit të birrës përgjatë periudhës 2015-2021, në mil € 

 
Burimi: Dogana e Kosovës; Grafiku dhe kalkulimet: DPFTF 

Bazuar në të dhënat nga Dogana e Kosovës për vitin 2021, gjatë importit të birrës të hyrat nga 

Dogana, Akciza dhe TVSH-ja, u rezultuan me ngritje prej 3.30 mil € apo shprehur në përqindje 

42%, më shumë se viti paraprak 2020. 

Grafiku 32. Të hyrat në import nga Dogana, Akciza dhe TVSH-ja e birrës përgjatë periudhës 2015-2021 

 
Burimi: Dogana e Kosovës; Grafiku dhe kalkulimet: DPFTF 
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3.8 Pijet Alkoolike 

 

Totali i importit të rregullt (IM4) të pijeve alkoolike nga kodi i mallërave 2204 deri 2208, në vitin 

2021, në krahasim me vitin paraprak 2020 ka shënuar ndryshimet si vijojnë: 

Grafiku 33. Totali i importit të rregullt (IM4) të pijeve alkoolike nga kodi i mallrave 2204 deri 2208, 

përgjatë periudhës 2015-2021, në mil € 

 
Burimi: Dogana e Kosovës; Grafiku dhe kalkulimet: DPFTF 

 

1. Vlera e sasisë (LPA) në vitin 2021 ishte 0.47 ltr (LPA), duke shënuar ngritje në vlerë prej 

0.19 ltr (LPA) apo shprehur në përqindje 66.07% më shumë se viti paraprak; 

2. Të hyrat nga Dogana në pijet alkoolike për vitin 2021 ishin 0.26 mil €, duke shënuar ngritje 

për 0.12 mil € apo shprehur në përqindje 95.10%; 

3. Akciza në vitin 2021 kishte vlerën 3.15 mil €, duke shënuar po ashtu ngritje për 1.25 mil € 

apo 66.02% më shumë se viti paraprak; 

4. TVSH-ja në vitin 2021 kishte vlerën 2.56 mil €, që reflekton një ngritje për 1.06 mil € apo 

70.75% më shumë se viti paraprak. 

Grafiku 34. Totali i të hyrave në import nga pijet alkoolike (2204 - 2208), përgjatë periudhës 2015-2021,  

K-mijëra €, M-mil € 

 

Burimi: Dogana e Kosovës; Grafiku dhe kalkulimet: DPFTF 
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