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Përmbledhje 

Në periudhën 2015-2018 në fushën fiskale ka pas ndryshime të shumta në legjislacion. 

Ato përfshijnë ligje të reja, akte nënligjore dhe vendime të cilat në një menyrë apo tjetër 

kanë ndikuar në performancën e përgjithshme fiskale. Që prej këtyre ndryshimeve, 

një performancë e tillë nuk është matur dhe njëherit nuk ka qenë i mundur 

kuantifikimi i këtyre ndryshimeve. Duke pas për bazë këto zhvillime, Departamenti i 

Politikave Fiskale dhe Tregjeve Financiare ka punuar këtë Raport Fiskal 2015-2018, 

analizë krahasuese, me qëllim të prezentimit të performancës së përgjithshme fiskale, 

performancës së të hyrave tatimore, jo tatimore, dhe shpenzimeve qeveritare sipas 

kategorive ekonomike për periudhën 2015 - 2018. 

Zhvillimi i këtij raporti ngërthen në vete një vëllim të madh të të dhënave të 

mbledhura nga institucionet kryesore të fushës fiskale, duke përfshirë Departamentin 

e Thesarit – Ministria e Financave, Administratën Tatimore të Kosovës dhe Dogana e 

Kosovës. Këto të dhëna në formë të papërpunuar, janë përpunuar dhe përshtatur me 

qëllim të prezentimit të performancës sipas strukturës ligjike të kategorive 

ekonomike. Më qëllim të vlerësimit të performancës, vit bazë është marr viti 2015, vit 

me të cilin është krahasuar e gjithë periudha. 

Si rezultat, performanca e përgjithshme fiskale rezulton të jetë pozitive. Të hyrat totale 

kanë përjetuar rritje, përkrah rritjes ekonomike, dhe i njëjti trend i ka përcjellur edhe 

shpenzimet. Analiza e kategorive të ndryshme ekonomike, si te të hyrat ashtu edhe te 

shpenzimet, vlerëson performancën e tyre në kuptim të ngushtë duke elaboruar edhe 

faktorët që ndikuan në performancën e tyre. Po ashtu, indikatorët fiskal tregojnë 

pasqyrë pozitive, ku Kosova ka bërë respektimin e plotë të tyre.  
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Lista e Shkurtesave (Akronimeve) 

MF Ministria e Financave 

BPV Bruto Produkti Vendor 

TVSH Tatimi mbi Vlerën e Shtuar 

TAP Tatimi në të Ardhura Personale 

TAK Tatimi në të Ardhura të Korporatave 

UA Udhëzimi Administrativ 

TI Teknologjia Informative 

ATK Administrata Tatimore e Kosovës 

DK Dogana e Kosovës 

DPFTF Departamenti i Politikave Fiskale dhe Tregjeve Financiare 

TMB Tatimi i Mbajtur në Burim 

TBI Tatimi për Biznese Individuale 

MSA Marrëveshja për Stabilizim dhe Asociimit 

OB Organizata Buxhetore 

 

Lista e Tabelave 

Tabela 1: Raporti i të hyrave totale me BPV për periudhen 2015-2018 në mil € 

Tabela 2: Raporti i TAP me BPV për periudhen 2015 - 2018 në mil € 

Tabela 3: Raporti i TAK me BPV për periudhen 2015 - 2018 në mil € 

Tabela 4: Normat tatimore të TAP në Kosovë dhe rajon  

Tabela 5: Normat tatimore të TAK në Kosovë dhe rajon 

Tabela 6: Raporti i TVSH-së së brendshme dhe në kufi me BPV 

Tabela 7: Normat tatimore të TVSH në Kosovë dhe rajon 

Tabela 8: Raporti i Akcizës me BPV, për periudhën 2015 - 2018 

Tabela 9: Raporti i Doganës në Import me BPV, për periudhën 2015 - 2018 

Tabela 10: Ndryshimi vjetor i BPV dhe Inflacionit në periudhën 2015 – 2018, në % 
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Hyrje 

Ekonomia e Kosovës ka kaluar një periudhë të qëndrueshme në dekadën e fundit. 

Kosova është në mesin e katër vendeve të Evropës që ka pasur rritje pozitive të 

ekonomisë në dhejtë vitet e fundit, me një rritje vjetore mesatare rreth 3.5%. Rritja e 

ekonomisë se Kosovës pritet të vijoj dhe në vitet në vazhdim, me rritje të parashikuar 

rreth 4%, nxitur nga konsumi privat, eksporti i shërbimeve dhe mbështetur nga 

investimet. Politikat kryesore makro-fiskale vazhdojnë të jenë të qëndrueshme. 

Rregullat fiskale janë respektuar në plotëni dhe mbështetur nga një sektor i 

shëndetshëm bankar. Deficiti i përgjithshëm gjatë periudhës katër vjeçare ka qëndruar 

në përputhje me kufirin e lejuar prej 2% të BPV-së, si dhe borxhit publik vazhdon të 

jetë i ulët. Treguesit kryesor makroekonomik pasqyrojnë një ekonomi të shëndetshme, 

rrjedhimisht BPV për kokë banori ka pësuar rritje prej 14.31% nga viti 2015 deri në 

vitin 2018. Gjithashtu, inflacioni matur nga Indeksi i Çmimeve te Konsumit (IÇK) ka 

qenë stabil gjatë periudhës së lartpërmendur me një normë mesatare rreth 0.6%. 

Shkalla e papunësisë dhe pse qëndron e lartë është zvogëluar nga viti 2015, 

rrjedhimisht në vitin 2015 papunësia është shënuar në 32.9%, kurse në vitin 2018 është 

reduktuar në 29.6%. Treguesit makro-fiskal të lartpërmendur sinjalizojnë 

qëndrueshmëri ekonomike dhe potencial për rritje të mëtejshme. 

Stabiliteti dhe nxitja e zhvillimit ekonomik të vendit mbesin ende si objektivat 

kryesore të Qeverisë. Për këtë qëllim, është zhvilluar një sistem modern i thjeshtë i 

tatimeve i cili është atraktiv për investime dhe i përafërt me standardet e BE-së, me 

një ngarkesë tatimore mjaft të ulët, që ndikon drejtpërdrejt në zhvillimin ekonomik, 

qëndrueshmërinë fiskale dhe buxhetore. Ndryshimet e vazhdueshme të Politikave 

Fiskale kanë qenë të koncentruara në krijimin e një ambienti më të përshtatshëm për 

investimet vendore dhe ato të huaja, duke krijuar lehtësira tatimore për bizneset si 

dhe në funksion të zhvillimit ekonomik të vendit. 

Me qellim të analizimit të fushës fiskale, Departamenti i Politikave Fiskale dhe 

Tregjeve Financiare ka përpiluar këtë raport me qëllim të prezantimit më detal të 

ndryshimeve dhe performancës në fushën fiskale për periudhën 2015 - 2018.  

Analiza krahasuese e performancës fiskale do t’i mbuloj kategoritë kryesore 

ekonomike të të hyrave dhe shpenzimeve si dhe treguesit kryesor fiskal. Në pjesën e 

parë të këtij raporti prezantohen ndryshimet kryesore në legjislacion në fushën fiskale 

dhe performanca e përgjithshme e të hyrave dhe shpenzimeve. Raporti në vazhdim, 

në kapitullin 2 dhe 3, do të trajtoj të hyrat. Kapitulli 2 do të fokusohet më tepër në 

performancën e mbledhjes së të hyrave nga dy institucionet kryesore, Administrata 

Tatimore e Kosovës dhe Dogana e Kosovës. Për dallim nga kapitulli 2, në kapitullin  

3, bëhet një analizë më detale e të hyrave dhe prezantimi i performancës për nga 
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kategoritë, të hyrat tatimore, jo-tatimore, dhe të hyrat tjera. Pjesa e fundit e këtij raporti 

përmban shpenzimet dhe indikatorët kryesor fiskal. Më gjerësisht do të trajtohen 

shpenzimet në aspektin e përgjithshëm dhe sipas kategorive ekonomike duke 

përfshirë trendët dhe ndryshimet në strukturën e shpenzimeve. Në pjesën tjetër të 

kapitullit 4, mbulohen indikatorët kryesor fiskal për periudhën 2015 - 2018.  
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1. Ndryshimi i legjislacionit tatimor dhe performanca e 

përgjithshme fiskale 

1.1 Ndryshimi i legjislacionit tatimor 

Për periudhën 2015-2018 ndryshimi i legjislacionit tatimor reflekton performancën e 

përgjithshme fiskale të Republikës së Kosovës. Në periudhën në fjalë, Ministria e 

Financave ka bërë ndryshime në legjislacionin tatimor, përkatësisht në Ligjin mbi 

TVSH-në, Ligjin mbi të Ardhurat e Korporatave dhe Ligjin mbi të Ardhurat Personale 

në kuadër të Pakos Fiskale 1.0. Ndryshimet kryesore të legjislacionit përfshijnë: 

1. Në muajin Mars të vitit 2015, është aprovuar Udhëzimi Administrativ MF-Nr. 

01/2015 për shfrytëzimin e pajisjeve elektronike dhe sistemeve fiskale, i cili 

udhëzim parasheh heqjen e barrierave për fiskalizimin e të gjitha bizneseve. 

Qëllimi kryesor i këtij UA ishte liberalizimi i tregut për pajisjet elektronike dhe 

fiskale, për të krijuar mundësinë e hyrjes në treg një numër më i madh i 

operatorëve, me ç ‘rast do të ndikojë në zvogëlimin e kostos për bizneset për 

blerjen e pajisjeve elektronike dhe fiskale. Synimi i këtyre masave ishte zvogëlimi 

i evazionit fiskal dhe parandalimi i konkurrencës jo të drejtë dhe në të njëjtën kohë 

të mbrojnë konsumatorin. Po ashtu, me këtë udhëzim është paraparë edhe 

rimbursimi i një pjese të TVSH-së për qytetarët që i mbledhin kuponët fiskal, që 

do reflektojë në vetëdijesimin e qytetarëve për të marrë kuponin fiskal dhe 

njëkohësisht ka ndikuar në rritjen e të hyrave tatimore. 

2. Ndryshimet kryesore fiskale që dalin nga Ligji i ri i TVSH-së të aprovuar me datë 

17 gusht 2015 dhe i cili ka hyrë në fuqi me 01 shtator 2015, janë si vijon: 

përshkallëzimi i TVSH-së në normë të reduktuar për produktet bazike në masë 

prej 8% (ku përfshihen lista e produkteve, si buka dhe produktet e bukës, drithërat 

dhe produktet e përbëra nga drithërat, qumështi, vaji, vezët, furnizimi me ujë të 

pijshëm, me energji dhe shërbimet tjera komunale), si dhe ngritja e normës 

standarde për produktet e tjera nga 16% në 18%. Në të njëjtën kohë, është mbajtur 

skema e normës së sheshtë e TVSH-së për produktet bujqësore me qëllim të 

forcimit të këtij sektori vital dhe plotësimin më të gjerë të tregut me prodhime 

bujqësore vendore.  

Po ashtu, është zbritur pragu i TVSH-së nga 50,000 euro në 30,000 euro, ku me këtë 

masë është synuar krijimi i një tregu më konkurrent në vend, zgjerimi i zinxhirit të 

TVSH-së dhe ofrimi i mundësive që bizneset të rimbursojnë TVSH-në në inputet e 

tyre. Gjithashtu, kjo masë do të ndihmoj në përafrimin e sistemit të TVSH-së në 

Kosovë me vendet e rajonit dhe të BE-së. 
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Në këtë ligj, janë përfshirë edhe lirimet nga TVSH-ja për makineritë dhe linjat e 

prodhimit për përdorim në procesin e prodhimit, për lëndën e parë që shfrytëzohet 

në procesin e prodhimit si dhe pajisjet e teknologjisë informative me qëllim të 

stimulimit të këtij sektori por edhe të sektorëve tjerë si përdorues të këtyre 

pajisjeve.  

3. Në muajin Gusht 2015, janë aprovuar: Ligji në të Ardhura Personale dhe Ligji mbi 

Tatimin në të Ardhura të Korporatave. Po ashtu, janë aprovuar Udhëzimet 

Administrative përkatëse për këto ligje. Me këto ligje përcaktohen disa lehtësira 

për bizneset, si vijon: heqja e periudhës kalimtare tek zbritjet e posaçme prej 10% 

tek pasuritë e reja, lejimi i shpenzimeve për shpenzimet edukativo-arsimore dhe 

trajnime, lejimi i kontributeve bamirëse për interes publik prej 10% si dhe përveç 

zbritjeve të lejuara prej 10% do të kenë lejim shtesë deri në 10% në neto të ardhurat 

e biznesit. 

4. Plotësim-ndryshimi i Udhëzimit Administrativ për Mallrat e liruara nga Tatimi 

Doganor, me të cilin UA janë liruar produktet që kanë dalë si kërkesa nga 

komuniteti i biznesit dhe Komuniteti i Energjisë. 

5. Vendimi nr. 13/07, data: 06.10.2017 

Ky vendim zbatohet për industrinë prodhuese. Të gjithë prodhuesit që importojnë 

vet ose përmes kontraktuesve të cilët janë të autorizuar nga Administrata Tatimore 

e Kosovës për shtyrje të TVSH-së janë të liruar nga pagesat e akcizave për burimet 

e energjisë të përdorura në procesin e prodhimit duke filluar nga 1 janari 2018. Ky 

vendim zëvendësoi Vendimin 16/20 të datës 24.03.2015, i cili lejoi të gjithë 

prodhuesit të aplikojnë për rimbursimin e akcizës së paguar për burimet e 

energjisë të përdorura në procesin e prodhimit. 

6. Vendimi nr. 14/07, data: 06.10.2017 

Ky vendim zbatohet për industrinë prodhuese. Të gjithë prodhuesit që importojnë 

vet ose përmes kontraktuesve të cilët janë të autorizuar nga Administrata Tatimore 

e Kosovës për shtyrje të TVSH-së janë të liruar nga pagesa e detyrimeve doganore 

për lëndët e para dhe gjysmë produktet që do të përdoren në procesin e prodhimit 

duke filluar nga 1 janari 2018. Përveç kësaj, ata gjithashtu janë të përjashtuar nga 

pagesa e detyrimeve doganore për të gjitha linjat dhe makineritë e prodhimit dhe 

pajisjet e TI.  

7. Vendimi nr. 07/40, data: 11.04.2017 

Vendimi 07/40, i nxjerr nga Qeveria e Kosovës, liron nga tatimi doganor Pajisjet e 

TI për subjektet prodhuese dhe qytetarë tjerë. 

8. Vendimi nr. 08/40, data: 11.04.2017 

Të gjithë prodhuesit që janë të autorizuar nga Administrata Tatimore e Kosovës 

lirohen nga tatimi doganor për importimin e pjesëve rezervë të makinerive të 

prodhimit.  
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9. Vendimi nr. 16/20, data 24.03.2015: 

 Vendosja e normës së akcizës në shumën prej 0.25 € për litër në vajra të 

rënda;  

 Vendoset norma e akcizës prej 35 € për copë/cigare dhe norma e akcizës në 

shumën prej 800€ në Pije Alkoolike; 

10. Vendimi nr. 04/21, data 01.04.2015: 

 Veturat e reja të paregjistruara lirohen nga tatimi i akcizës; 

 Vendoset norma e akcizës në cigare, cigaret e prera dhe cigarëllosët të cilët 

përmbajnë duhan në shumën prej 1.10 € për njësi konvencionale.  

11. Vendimi nr. 04/39, data 22.07.2015: 

 Vendoset për herë të parë normë e re e akcizës në fishekzjarre në shumën 

prej 2€ për kg; 

 Ngritet norma e akcizës në (duhan) cigare nga 35€ në 38€ për 1000 

copë/cigare. 

Vendoset norma e tatimit te akcizës për Lojërat e Fatit si vijon: 

     Kazinotë - 7.000.00 (shtatëmijë) euro për çdo muaj kalendarik. 

 Lojërat elektronike dhe slot-makinat tjera të vendosura në mjediset e 

kazinosë - 700.00 (shtatëqind) euro për çdo muaj kalendarik, për çdo 

kompjuter, makinë elektronike apo slot-makinë. 

 Makinat elektronike me më shumë se një pozicion - 700.00 (shtatëqind) euro 

për çdo muaj kalendarik, për çdo pozicion. 

 Baste sportive/subjektet që organizojnë baste sportive - 840.00 (tetëqind e 

dyzet) euro për çdo muaj, për çdo pikë të shitjes së biletave (basteve 

sportive). 

 Operatorët (subjektet) e lojrave me automate - 700.00 (shtatëqind) euro për 

aparat, për çdo muaj kalendarik. 

 Ruletë për makinat elektronike me më shumë - 420.00 (katërqind e njëzet) 

euro për çdo pozicion-ulëse në muaj kalendarik 

 Tombolat bingo në lokale të mbyllura 140.00 (njëqind e dyzet) euro për lokal 

për çdo muaj kalendarik. 

 Lotaria e Kosovës - 18% (tetëmbëdhjetë përqind) të vlerës së tiketave të 

shitura për çdo muaj kalendarik.  

 Lojërat Keno 18% - (tetëmbëdhjetë përqind) të vlerës së tiketave të shitura 
për çdo muaj kalendarik, sipas raportit të qarkullimit nga Lotaria e 
Kosovës. 

Ky vendim shfuqizon vendimin Nr. 03/13 të datës 29.04.2011. 
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Figura 1: Të hyrat dhe shpenzimet totale ne mil. € 2015 - 2018 

Burimi: Thesar/Kalkulimet e DPFTF 

12. Vendimi nr. 11/64, data 16.12.2015: 

Vendosen norma e tatimit të akcizës në duhan sipas Kalendarit për periudhën 

katër vjeçare 2016 – 2019. Ky kalendar përfundon në vitin 2019, ku dhe norma e 

tatimit te akcizën për kodin tarifor 240220 “cigaret që përmbajnë duhan” arrinë 

shumën prej 47 euro/njësi konvencionale; 

13. Vendimi nr. 06/51, data 25.09.2015: 

Vendoset norma e akcizës për gazet e naftës dhe hidrokarbure tjera gazoike me 

shifër 2711 prej 0.15 € për ltr. 

14. Vendimi nr. 09/141, data 07.04.2017:  

Vendoset norma e tatimit të akcizës prej 0.325 € për ltr, për Biodiesel. 

Këto ndryshime që janë bërë me vendimet e Qeverisë së Kosovës kanë për qëllim 

ngritjen dhe përkrahjen e bizneseve që operojnë në Republikën e Kosovës, me theks 

të veçantë fuqizimin e prodhuesve vendor. 

1.2 Performanca e përgjithshme fiskale 

Nga viti 2015 deri në vitin 2018, Kosova ka kaluar nëpër një periudhë stabile dhe të 

qëndrueshme duke performuar pozitivisht si në aspektin e të hyrave tatimore dhe jo 

tatimore po ashtu edhe në anën e shpenzimeve. 

 

 

Në kategorinë e të hyrave të përgjithshme në periudhën 2015–2018, Kosova ka 

përjetuar një trend pozitiv, me një ngritje prej 305 milion euro apo 18% në vitin 2018 

1,614.34 

1,707.36 

1,763.24 

1,777.91 

1,836.80 

1,923.36 

1,979.56 

2,012.67 

Shpenzimet total

Të hyrat total
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në krahasim me vitin 2015. Me trendin e njëjtë janë rritur të hyrat nga tatimet indirekte 

dhe direkte. Të hyrat nga tatimet indirekte në vitin 2018 ishin 1.34 miliard euro, që në 

krahasim me vitin 2015 janë rreth 211 milion euro të realizuara më tepër apo rreth 

19%. Gjithashtu, të hyrat nga tatimet direkte kanë përjetuar një ngritje prej 20% në 

krahasim me vitin 2015.  

 

Në aspektin e pjesëmarrjes në kontributin e përgjithshëm, pjesa më e madhe e të 

hyrave janë realizuar nga tatimet indirekte. Në periudhën 2015-2018, të hyrat nga 

tatimet indirekte kontribuojnë me mesatarisht 64% në të hyrat totale të realizuara. 

Pjesa tjetër e të hyrave përfshinë të hyrat nga tatimet direkte me 12%, të hyrat tjera me 

12% dhe të hyrat jo tatimore me 10%. 
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Figura 2: Te hyrat totale ne mil. € 2015-2018 

Burimi: Thesar/Kalkulimet e DPFTF 

Figura 3: Pjesemarrja ne te hyrat e pergjithshme sipas 

kategorive tatimore 2015 - 2018 

Burimi: Thesar/Kalkulimet e DPFTF 
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Figura 4: Krahasimi i kategorive të të hyrave për periudhën 2015-2018 në mil € 
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Të hyrat totale edhe në krahasim me BPV-në kanë qenë stabile. Përgjatë periudhës 

2015-2018 kemi një ngritje të raportit prej 1%.  

 

 

 

Trendi në fushën e shpenzimeve përkon me trendin e të hyrave. Ato i përcjellë një trend 

pozitiv i rritjes, ku shpenzimet në vitin 2018 ishin rreth 2 miliard euro, e në krahasim 

me vitin 2015 janë ngritur për 365 milion euro apo rreth 23%. 

 

Ato dominohen nga tri kategori kryesore: Paga dhe Mëditje, Subvencionet dhe 

Transferet, dhe Shpenzimet Kapitale, me pjesëmarrje prej më tepër se 80%. Pjesa e 

shpenzimeve do të mbulohet më detajisht në pjesën e katërt të këtij raporti. 

 

 2015 2016 2017 2018 

Të hyrat/BPV 29% 29% 30% 30% 
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Figura 5: Shpenzimet totale për periudhën 2015-2018 në mil € 

Burimi: Thesar/Kalkulimet e DPFTF 

Figura 6: Shpenzimet totale sipas kategorive ekonomike për periudhën 2015-2018 në mil € 

Burimi: Thesar/Kalkulimet e DPFTF 

Tabela 1: Raporti i të hyrave totale me BPV për periudhen 2015-2018 në mil € 

Burimi: Thesar/Kalkulimet e DPFTF 
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2. Të hyrat e realizuara brenda territorit dhe ato në kufi 

Republika e Kosovës e bënë mbledhjen e tatimit në kufijtë e saj përmes Doganës së 

Kosovës dhe brenda territorit të saj përmes Administratës Tatimore të Kosovës. Këto 

dy institucione bëjnë grumbullimin e shumicës dërmuese të të hyrave të shtetit.  

Të hyrat më të rëndësishme të mbledhura nga Dogana e Kosovës përfshijnë akcizën, 

doganën në import dhe TVSH në kufi, ndërsa të Administratës Tatimore të Kosovës 

janë tatimi i mbajtur në burim, tatimi në korporata dhe TVSH. Pjesa më e madhe e të 

hyrave të përgjithshme realizohet nga Dogana e Kosovës, ku në vitin 2018 ka realizuar 

1.13 miliard euro për dallim nga ATK e cila ka realizuar 413 milion euro. Këto dy 

institucione kanë përjetuar trend pozitiv dhe në raport me vitin 2015 Dogana e 

Kosovës ka një rritje prej 20% apo rreth 185 milion euro ndërsa ATK ka një rritje prej 

36% apo rreth 109 milion euro. 

 

Në aspektin e lëvizjes së pjesëmarrjes në të hyrat totale përgjatë kësaj periudhe në 

Doganën e Kosovës vërehet ngritja e pjesëmarrjes së TVSH-së së mbledhur në kufi. 

Në krahasim me vitin 2015 kemi një ngritje të pjesëmarrjes prej 4%. Në dy burimet 

tjera për periudhën në fjalë, Akcizë dhe Doganë në Import, kemi një rënje të lehtë, ku 

pjesëmarrja e Doganës në Import ka një renje prej 3% dhe Akciza prej 1%. 

Për dallim nga Dogana e Kosovës, në ATK ka një ndryshim më të vogël të pjesëmarrjes 

në të hyrat totale. Në periudhën 2015–2018, pjesëmarrja e TAK dhe TAP ka rënë për 

1% ndërsa pjesëmarrja e TVSH-së së brendshme është ngritur për 1%.   
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Figura 7: Shpenzimet totale sipas kategorive ekonomike për periudhën 2015-2018 në mil € 

Burimi: Thesar/Kalkulimet e DPFTF 
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Figura 9: Pjesëmarrja e tatimeve kryesore në të hyrat totale 

të ATK për periudhën  2015 - 2018 
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3. Të hyrat sipas llojeve të tatimeve  

Të hyrat e Qeverisë së Kosovës përfshijnë të hyrat nga tatimet indirekte, direkte, të 

hyrat jo-tatimore dhe të hyrat tjera.  

Të hyrat nga tatimet indirekte përfshijnë tatimin mbi vlerën e shtuar (TVSH), akcizën 

dhe doganën në import ndërsa tatimet direkte përbehen nga tatimi në të ardhura 

personale, tatimi në të ardhura të korporatave dhe tatimet tjera. Në grupin e të hyrave 

jo-tatimore përfshihen taksat tjera nga Qeveria qëndrore dhe ato lokale, taksat 

koncesionare dhe renta minerare, dhe në fund, në të hyrat tjera përfshihen huamarrjet, 

grantet dhe ndihmat, kthimi i kredive nga Ndërmarrjet Publike dhe të hyrat tjera të 

njëhershme. Në këtë kapitull të këtij raporti fillimisht do të prezantohen të hyrat nga 

tatimet direkte, pastaj të hyrat nga tatimet indirekte dhe të hyrat jo-tatimore duke 

përfshirë edhe të hyrat tjera.  

3.1. Të hyrat nga Tatimet Direkte 

Të hyrat nga tatimet direkte për nga pjesëmarrja përbejnë grupin e dytë më të 

rëndësishëm në të hyrat e përgjithshme. Kjo kategori përfshinë zëra me rëndësi siç 

janë:  

 Tatimi në të Ardhura Personale; dhe  

 Tatimin në të Ardhura të Korporatave.  

Tatimet direkte krahasuar më të hyrat e përgjithshme për periudhën 2015-2018 kanë 

kaluar nëpër trend të ngjashëm. Në pjesën e parë të këtij kapitulli do të prezantohet 

performanca e Tatimit në të Ardhura Personale dhe krahasimi i këtij tatimi me vendet 

e rajonit. Pastaj do të shtjellohet performanca e Tatimit të Mbajtur në Burim dhe të 

Tatimit për Biznese Individuale. Në pjesën e dytë të këtij raporti do të prezantohet 

performanca e Tatimit në të Ardhura të Korporatave dhe krahasimin e tij me vendet 

e rajonit. 

3.1.1. Tatimi në të Ardhura Personale 

Tatimi në të Ardhura Personale, bazuar në Ligjin Nr. 05/L -028, përfshinë të ardhurat 

nga pagat, qiratë, interesi, fitimet kapitale, pensionet e paguara, veprimtaritë afariste, 

etj. Në TAP, për periudhën 2015 – 2018, Kosova ka përjetuar një trend pozitiv. Siç është 

prezantuar në figurën më poshtë, të hyrat në TAP janë rritur nga 108 milion euro në 

152 milion euro apo rreth 41% të hyra më shumë.  
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Tabela 2: Raporti i TAP me BPV për periudhen 2015 - 2018 në mil € 

Burimi: Thesar/Kalkulimet e DPFTF 

 

 

Po ashtu, në krahasim me të hyrat totale TAP përbënë rreth 7.6% të totalit të të hyrave. 

Referuar figurës më lartë, TAP, për periudhën 2015–2018, shihet që ka kaluar nëpër 

një trend të qëndrueshëm dhe pozitiv me një ngritje vjetore të njëpasnjëshme prej rreth 

15%.  

 2015 2016 2017 2018 

 TAP/BPV  1.87% 2.04% 2.13% 2.28% 

 

Trendi i njëjtë shihet edhe në raport me BPV-në ku pjesëmarrja për periudhën              

2015 – 2018 rritet nga 1.87% ne 2.28%. 

TAP është i përbërë nga: 

 Tatimi i Mbajtur në Burim; dhe 

 Tatimi për Biznese Individuale.  

Të hyrat nga Tatimi i Mbajtur në Burim janë dukshëm më të larta sesa ato nga Tatimi 

për Biznese Individuale. Po ashtu, dhe ndryshimet përgjatë viteve nuk janë të 

njëtrajtshme. Tatimi i Mbajtur në Burim ka përjetuar një ngritje prej rreth 50% për 

periudhën 2015 – 2018 në krahasim me Tatimin për Biznese Individuale që për 

periudhën e njëjtë ka përjetuar një ngritje prej rreth 16%.  
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Në kategorinë e tatimit të mbajtur në burim në vitin 2018 ATK ka arkëtuar 119 milion 

euro. Në krahasim me vitin 2015 tatimi i mbajtur në burim ka një rritje prej 50%, nga 

79 milion euro në 119 milion euro. Kjo ngritje rezulton pjesërisht nga ngritja e pagave 

dhe pjesërisht nga vendet e reja të punës. Për periudhën e njëjtë, në vitin 2018 në 

krahasim me vitin 2015 numri i të punësuarve është rritur për rreth 18% apo rreth 

45,000 vende pune me shume. 

Ndërsa, në kategorinë e tatimit për biznese individuale përformanca është pozitive 

mirëpo nuk është në nivelin e tatimit të mbajtur në burim. Në vitin 2018, janë arkëtuar 

33 milion euro. Performanca e vitit 2018 ka qenë për 16% më e mirë apo janë arkëtuar 

rreth 4 milion euro më tepër për dallim nga viti 2015. 

3.1.2. Tatimi në të Ardhura të Korporatave 

Tatimi në të ardhura në korporata zë një vend të rëndësishëm në shportën e buxhetit. 

Ky tatim është i bazuar në të ardhurat neto të biznesit të realizuara gjatë ushtrimit të 

veprimtarisë afariste në vitin përkatës kalendarik. Nga ky lloj tatimi janë mbledhur 

66.28 milion € në vitin 2015, 80.18 milion € në vitin 2016, 73.06 milion € ne vitin 2017 

dhe 84.46 milion € ne vitin 2018. Në periudhën në fjalë vërehet një trend pozitiv i 

arkëtimit të të hyrave me një rënie të vogël në vitin 2017 në krahasim me vitin 2016 

për rreth 7%. Performanca e periudhës 2015 - 2018 është pozitive, ku në raport me 

vitin 2015 në vitin 2016, përkatësisht 2017 dhe 2018, kemi një ngritje prej rreth 19%, 

përkatësisht 11% dhe 28%.  
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Figura 11: Të hyrat nga Tatimi i mbajtur në burim dhe Tatimi për biznese individuale për periudhën 2015 - 

2018 në mil € 

Burimi: ATK/përpunuar nga DPFTF 
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Figura 12: Të hyrat nga TAK për periudhën 2015 - 2018 në mil € 

Burimi: ATK/përpunuar nga DPFTF 

 

Figura 13: Krahasimi i numrit të Korporatave, qarkullimit vjetor dhe TAK, për periudhën 2015 - 2018 në mil € 

Burimi: ATK/përpunuar nga DPFTF 

 

 

 

Faktori kryesor që ka ndikuar në këtë ngritje të konsiderueshme të të hyrave në 

periudhën 4 vjeçare prej 28% është rritja e numrit të korporatave, ku në periudhën në 

fjalë numri i tyre është ngritur për rreth 9,000. Përkundër faktit që numri i korporatave 

dhe qarkullimi i tyre ka shënuar një trend pozitiv, dhe se nuk ka pasur ndryshime në 

legjislacion në TAK për vitin 2017, kemi zvogëlim të të hyrave nga TAK për rreth 7%. 

Kjo rënie e të hyrave ka rezultuar nga rritja e ri-investimit të fitimeve të korporatave. 

Ndërsa, në vitin 2018 rikthehet trendi pozitiv i të hyrave, ku janë arkëtuar 11.52 milion 

€ më shumë se në vitin 2017.  
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Tabela 3: Raporti i TAK me BPV për periudhen 2015 - 2018 në mil € 

Burimi: Thesar/Kalkulimet e DPFTF 

Tabela 4: Normat tatimore të TAP në Kosovë dhe rajon  

Burimi: Ligji Nr 05 L-028 për Tatimin në të Ardhurat Personale,  Deloitte Countries Highligt 2019 

Tabela 5: Normat tatimore të TAK në Kosovë dhe rajon 

Burimi: Ligji i TAK, Deloitte Countries Highligt 2019 

Po ashtu edhe në raport me BPV-në trendi i proporcionin është i njëjtë me ndryshimin 

e të hyrave nga e TAK. Vlera e raportit të TAK me BPV varion nga 1,15% deri ne 1,25% 

për periudhën 2015 – 2018.    

Viti 2015 2016 2017 2018 

TAK /BPV 1.15% 1.3% 1.14% 1.25% 

 

Krahasimi i normave tatimore të TAP dhe TAK me vendet e rajonit 

Në këtë pjese të këtij raporti do të shtjellohen diferencat e normave tatimore të TAP 

dhe TAK në mes të Kosovës dhe vendeve tjera të Ballkanit.  

Tatimi në të Ardhura Personale (TAP) në Kosovë është progresiv dhe ka 4 pragje 

tatimore të cilat tatohen prej 4 deri në 10%. Ngjashëm me Kosovën, edhe vendet tjera 

të rajonit si Shqipëria, Maqedonia Veriore, dhe Mali i zi kanë një sistem progresiv 

përveç Serbisë e cila për lloje te ndryshme të të ardhurave personale ka norma të 

ndryshme tatimore. Në këtë drejtim, Kosova për dallim nga këto vende ka norma më 

të ulëta tatimore, siç mund të shihet në tabelën më poshtë. Normat tatimore të TAP në 

rajon fillojnë nga 9% në Malin e zi dhe përfundojnë me Shqipërinë me normën më të 

lartë prej 23% për te ardhurat mujore më të larta se 1230 €. 

Shteti Forma e tatimit Shkallët Pragjet (Euro) 

Kosova Progresiv 0%, 4%, 8%, 10% 0-80; 80-250; 250-450; 450+ 

Shqipëria Progresiv 0%, 13%, 23% 0-246; 246-1230; 1230+ 

Mali i Zi Progresiv 9%. 11% 0-711;  711+ 

Maqedonia Veriore Progresiv 10%, 18% 0-1461; 1461+ 

Serbia Sipas kategorive 10%, 15%, 20% Tatimi ne burim; kapital; qera; 

 

Për dallim nga normat tatimore të TAP, normat tatimore në të Ardhura të Korporatave 

janë më të përafërta në vendet e rajonit. Siç mund të shihet në Tabela 5, Kroacia 

aplikon normën më të lartë tatimore prej 18%, kurse Mali i Zi aplikon normën më të 

ulët tatimore prej 9%. 

Shtetet Kosova Shqipëria Bos. & Herc. Maqedonia Ver. Mali i Zi Serbia Kroacia 

Tatim në TAK 10% 10% 10% 10% 9% 10% 18% 
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Figura 14: Të hyrat nga TVSH, për periudhën 2015 - 2018 në mil € 

Burimi: Thesar/përpunuar nga DPFTF 

 

3.2. Të hyrat nga Tatimet Indirekte 

Të hyrat nga tatimet indirekte përbejnë pjesën më të madhe të të hyrave që realizon 

Qeveria e Kosovës. Këto të hyra realizohen përmes Tatimit në Vlerë të Shtuar (TVSH), 

Doganës në Import1 dhe Akcizës. Në kuadër të këtij kapitulli ndaras do të prezantohet 

performanca e secilës prej tyre. 

3.2.1. Tatimi mbi Vlerën e Shtuar (TVSH)  

Të hyrat nga TVSH-ja 

Performanca e përgjithshme e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar për periudhën 2015 – 2018 

është pozitive dhe ka kaluar nëpër një ngritje të qëndrueshme. Në vitin 2018 janë 

realizuar për rreth 800 milion euro, që në krahasim me vitin 2017 përbën një rritje prej 

rreth 40 milion euro apo rreth 5%, ndërsa në raport me vitin 2015 ka një rritje prej 31% 

apo për rreth 187 milion euro.  

 

 

TVSH-ja në Kosovë mblidhet nga Dogana e Kosovës në kufijtë e shtetit dhe nga ATK 

brenda territorit të Kosovës. Siç shihet nga historiku i të dhënave të paraqitura në 

                                                 

1 Dogana në Import nënkupton tatimin doganor të paguar me rastin e realizimit të importit dhe jo të hyrat nga 

Dogana si institucion. Dogana e Kosovës mbledh këto tatime: TVSH në kufi, Akcizën, Doganën në Import, 

Banderollat, Masat mbrojtëse Anti-Damping, etj.  
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Figura 15: Të hyrat nga TVSH, sipas institucioneve mbledhëse, për periudhën 2015 - 2018 në mil € 

Burimi: Thesar/përpunuar nga DPFTF 

 

Tabela 6: Raporti i TVSH-së së brendshme dhe në kufi me BPV 

Burimi: Thesar/Kalkulimet e DPFTF 

figurën 15, të hyrat nga TVSH-ja e brendshme kanë rezultuar në ngritje nga viti në vit, 

duke theksuar se në vitin 2018 këto të hyra rezultuan për rreth 15 milionë euro më të 

larta krahasuar me vitin 2017 dhe rreth 60 milion euro në krahasim me vitin 2015, 

respektivisht më të larta se në vitin 2017 për rreth 7% dhe më të larta se në vitin 2015 

për rreth 38%. Trendin e njëjtë e kanë kaluar edhe TVSH e realizuar në kufi. Gjatë 

periudhës 2015–2018, TVSH në kufi ka një ngritje në krahasim me vitin 2017 për rreth 

26 milion euro apo rreth 5%, ndërsa në krahasim me vitin 2015 kemi një ngritje për 

rreth 128 milion euro apo 28%. Vlen të theksohet se pjesa më e madhe e TVSH-së totale 

mblidhet në kufi, dhe atë mesatarja përgjatë kësaj periudhe ka qenë rreth 74% të vlerës 

totale të të hyrave nga ky tatim.  

 

 

Në vijim në tabelën 3 është paraqitur TVSH-ja e mbledhur brenda vendit dhe në kufi 

në raport me Bruto Produktin Vendor (BPV). TVSH-ja e brendshme në raport me BPV, 

që nga viti 2015 deri në vitin 2018 është 3%. Ndërsa të hyrat nga TVSH-ja e mbledhur 

në kufi në raport me BPV-në gjatë kësaj periudhe ka qenë 8% deri në 9%. 

Viti 2015 2016 2017 2018 

TVSH e brendshme/BPV 3% 3% 3% 3% 

TVSH në kufi /BPV 8% 8% 9% 9% 

 

 

 

153.96

456.52

179.29

514.46

198.34

558.08

213.13

584.02

TVSH  e
brendshme

TVSH në kufi

2018 2017 2016 2015



24 

 

Tabela 7: Normat tatimore të TVSH në Kosovë dhe rajon 

Burimi: Ligji i TVSH, Deloitte Countries Highlight 2019 

Normat dhe pragjet e TVSH-së në Kosovë dhe rajon 

Në rajonin e Ballkanit, normat tatimore të TVSH-së variojnë nga 18% deri në 25% në 

normë standarde dhe 5% deri në 13% për normat e reduktuara. Kosova në krahasim 

me këto shtete ka normën më të ulët të TVSH-së prej 18%, po ashtu edhe Maqedonia 

Veriore. Vendi me normën më të lartë të TVSH-së është Kroacia me 25%. Për nga 

lartësia e normave të reduktuara të TVSH-së, Kosova renditet në vendin e katërt. 

Vendet si Maqedonia Veriore, Shqipëria dhe Mali i zi kanë norma më të ulëta tatimore 

ndërsa qëndron më mirë në raport me Serbinë dhe Slloveninë.  

Vendi Norma Standarde Norma e reduktuar 

Kosova 18% 8% 

Shqipëria 20% 6% 

Maqedonia Veriore 18% 5% 

Mali i zi 21% 7% 

Serbia 20% 10% 

Kroacia 25% 13% / 5% 

Sllovenia 22% 9.5% 

  

3.2.2. Akciza 

Një prej instrumenteve dhe burimeve më të rëndësishme për arkën shtetërore përmes 

së cilës bëhet arkëtimi i mjeteve financiare është akciza. Gjatë periudhës 2015 – 2018 

janë marr një numër i konsiderueshëm i vendimeve të cilat kanë ndikuar në 

performancën e përgjithshme të akcizës.  

Përkundër vendimeve të ndryshme, performanca e akcizës në periudhën 2015 – 2018 

ka qenë e mirë. Në vitin 2018 nga akciza janë arkëtuar rreth 419 milion euro, që në 

krahasim me vitin 2015 tregon një ngritje prej 16% apo për rreth 58 milion euro.  
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Figura 16: Të hyrat nga Akciza, për periudhën 2015 - 2018 në mil € 

Burimi: Thesar/përpunuar nga DPFTF 

 

Tabela 8: Raporti i Akcizës me BPV, për periudhën 2015 - 2018 

Burimi: Thesar/përpunuar nga DPFTF 

 

 

 

Performanca e Akcizës në vitin 2018 në krahasim me vitin 2017 ka një rënie të vogël 

prej rreth 3% përkundër trendit në 3 vitet e para ku rritja ka qenë e konsiderueshme. 

Ndryshimet e legjislacionit, të cekura në kapitullin 1, ishin një shtytës i fortë që të hyrat 

nga akciza në vitin 2016, të rriten në vlerë prej rreth 42 mil € apo një rritje për rreth 

12% krahasuar me vitin 2015.  

Pjesëmarrja e të hyrave nga Akciza në BPV ishte e qëndrueshme në periudhën           

2015 – 2018. Në vitin 2015, raporti Akcizë/BPV ishte 6%. Në vitet 2016 dhe 2017 kemi 

një ngritje të ndjeshme të raportit Akcizë/BPV prej 1%. Ndërsa në vitin 2018, zbatimi 

i vendimit të nxjerr nga Qeveria (nr. i vend 13/07), me datë 06.10.2017 ka ndikuar që 

në këtë vit të kemi më pak të hyra të realizuara nga akciza. Rrjedhimisht raporti 

Akcize/BPV ne vitin 2018 ka një rënie te ndjeshme për 1%.    

Vitet 2015 2016 2017 2018 

Akciza / BPV 6% 7% 7% 6% 

 

 

Të hyrat nga Akciza në Lojërat e Fatit 

Akciza për Lojërat e Fatit ka filluar të aplikohet nga Qershori i viti 2011. Siç është 

paraqitur në figurën më poshtë, të hyrat e mbledhura nga Akciza për Lojërat e Fatit 

janë rritur në mënyrë progresive gjatë këtyre 4 viteve të fundit. Në vitin 2016 janë 

arkëtuar 11.8 milion euro apo rreth 9% më shumë në krahasim me vitin paraprak. Në 

vitin 2017 ka një ngritje të ndjeshme apo për rreth 500,000 euro. Në krahasim me këto 
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Figura 17: Të hyrat nga Akciza në lojrat e fatit, për periudhën 2015 – 2018, në mil € 

Burimi: Dogana e Kosovës/përpunuar nga DPFTF 

 

3 vite, në vitin 2018 rritja është e konsiderueshme. Performanca e vitit 2018 në raport 

me vitin 2015 ishte më e mirë për rreth 5 milion euro apo rreth 46%. 

Figura 17, më poshtë paraqet rrjedhjen e të hyrave nga Akciza në Lojërat të Fatit gjatë 

viteve në mënyrë vizuale. 

 

 

3.2.3. Të hyrat nga Dogana në Import2 

Bazuar në të dhënat historike, të hyrat nga Dogana në Import kanë pasur rënie të 

ndjeshme. Viti 2015 në aspektin e realizimit, respektivisht arkëtimit të të hyrave nga 

Dogana në Import, ishte në vlerë prej 131 mil €. Efektet e “Ligjit nr. 04/l-163 për 

mallrat e liruara nga tatimi doganor dhe mallrat me tarifë zero të tatimit doganor“ i 

cili hyri në fuqi me 16 Janar 2014 po vërehen. Ky Ligj ka ndikuar që të ketë rënie të të 

hyrave nga Dogana në Import, ndërsa në anën tjetër përfitues janë Bizneset të cilët e 

rritën fluksin e importit dhe përmes shfrytëzimit të këtij përfitimi. Më poshtë kemi 

paraqitur të hyrat nga akciza gjatë periudhës katër vjeçare. 

                                                 

2 Dogana në Import nënkupton tatimin doganor të paguar me rastin e realizimit të importit dhe jo të hyrat nga 

Dogana si institucion. Dogana e Kosoves mbledh këto tatime: TVSH në kufi, Akcizën, Doganën në Import, 

Banderollat, Masat mbrojtëse Anti-Damping, etj. 
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Figura 18: Të hyrat nga Dogana në Import, për periudhën 2015 – 2018, në mil € 

Burimi: Thesar/përpunuar nga DPFTF 

 

Tabela 9: Raporti i Doganës në Import me BPV, për periudhën 2015 - 2018 

Burimi: Thesar/përpunuar nga DPFTF 

 

 

 

Duke kaluar nga viti 2015 në vitin 2016 kemi rënie të nivelit të të hyrave buxhetore. 

Nëse bëjmë një krahasim në mes të viteve, viti 2016 ka shënuar rënie në vlerë prej 1.42 

mil € më pak në raport me vitin paraprak ose për rreth 1%. Ky vit ishte vit i fillimit të 

zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit dhe rënia e nivelit të të hyrave të 

cekura më lart ka ardhur si shkak i zbatimit të kësaj Marrëveshje. Një raport më të 

detal të efektit të MSA e gjeni në pjesën e shtojcave të këtij raporti.  

Marrëveshja e CEFTA-së, zbatimi i Ligjit 04/l-163 dhe Marrëveshja e Stabilizim 

Asociimit po japin efektet e tyre të cilat dërguan deri te rënia e nivelit të të hyrave 

buxhetore për vitet 2017 dhe 2018. Në vitin 2017 vazhdon rënia prej rreth 3% në vlerë 

prej 3.9 mil. Duke pasur parasysh fuqinë e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, në 

vitin 2018 ishte paraparë vazhdimi i rënies së të hyrave, ku rezultojë me një rënie prej 

rreth 2% apo rreth 2.3 milion €. Sa i përket raportit të Doganës në Import me BPV, 

shihet që ajo për periudhën 2015 – 2018 është duke pësuar rënie, ku në vitin 2015 ky 

raport ishte 2.26% ndërsa në vitin 2018 vetëm 1.85%.  

Vitet 2015 2016 2017 2018 

Dogana në Import / BPV 2.26% 2.14% 1.97% 1.85% 
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Figura 19: Të hyrat jo-tatimore dhe të hyrat tjera, për periudhën 2015 – 2018, në mil € 

Burimi: Thesari/përpunuar nga DPFTF 

 

3.3. Të hyrat jo-tatimore dhe të hyrat tjera 

Të hyrat jo-tatimore dhe të hyrat tjera në periudhën 2015 – 2018 përbejnë një burim 

mjaft të rëndësishëm për Qeverinë e Kosovës, ku pjesëmarrja e tyre në të hyrat totale 

ishte 22%. Të hyrat jo-tatimore kryesisht janë të përbëra nga taksat dhe ngarkesat tjera 

të OB qendrore dhe lokale, taksave koncesionare, rentave minerare dhe të hyrat nga 

interesi i kredive dhënë Ndërmarrjeve Publike. Ndërsa të hyrat tjera në këtë raport 

përfshijnë huamarrjet e jashtme dhe të brendshme, pranimet për shërbimet e nën 

huazimeve, Grantet dhe ndihmat nga donatorët, fondi i depozitave, të hyrat e 

dedikuara dhe të hyrat e njëhershme. 

 

 

Ndryshimi përgjatë kësaj periudhe ka qenë i qëndrueshëm në të hyrat jo-tatimore, ku 

për dallim në të hyrat tjera kemi një rënie më të konsiderueshme në vitin 2016. Kjo 

rënie i atribuohet mungesës së të hyrave nga AKP në vitin 2016. Po ashtu edhe në vitin 

2017 nuk është realizuar ndonjë e hyrë e konsiderueshme nga AKP por janë rritur të 

hyrat nga huamarrja, gjë që e mban nivelin e të hyrave në nivel të përafërt me vitet 

tjera. Në aspektin e pjesëmarrjes, të hyrat jo-tatimore në shumice janë të mbuluara nga 

taksat dhe ngarkesat tjera të OB qendrore dhe lokale ndërsa në rastin e të hyrave tjera, 

përgjatë kësaj periudhe, huamarrjet janë zëri kryesor deri në vitin 2018 ku në vitin 

2018 ato zbehen dhe rritet pjesëmarrja e të hyrave të njëhershme. 
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Figura 20: Shpenzimet totale dhe ndryshimi i tyre në periudhën 2015 – 2018, në mil € 

Burimi: Thesari/përpunuar nga DPFTF 

 

4. Shpenzimet 

Rritja e shpenzimeve mund të jetë e dobishme për ekonominë e vendit. Në përputhje 

me teoritë ekonomike, rritja e shpenzimeve qeveritare ndikon pozitivisht në rritjen e 

ekonomisë përmes efektit të shumëzuesit (multiplier effect) që rezulton në rritje të 

kërkesës agregate për mallra dhe shërbime, të cilat ndihmojnë në rritjen e prodhimit 

dhe punësimit. E gjithë kjo përcjellët me rritje më të lartë ekonomike në periudha 

afatshkurtra. Në pjesën e parë të këtij kapitulli do të prezantohet një pasqyrë e 

shpenzimeve të përgjithshme dhe sipas kategorive ekonomike ndërsa në pjesën e dytë 

do të prezantohen indikatorët kryesor fiskal për periudhën 2015-2018.  

4.1. Shpenzimet e përgjithshme dhe sipas kategorive 

Shpenzimet publike janë rritur paralelisht me rritjen e të ardhurave gjatë periudhës 

2015-2018. Gjatë këtyre 4 viteve trendi i rritjes së shpenzimeve nuk ka ndjekur një 

strukturë konstante, përkundrazi e vërejmë që rritja e shpenzimeve varion nga 4,17% 

deri në 9.22%. Vlera e shpenzimeve në vitin 2018 ishte 1.9 miliard euro ku për dallim 

nga viti 2015, kemi një rritje prej 365 milion euro apo rreth 23%. Norma më e lartë e 

rritjes së shpenzimeve është shënuar në vitin 2016, që i atribuohet më së shumti 

kategorisë së subvencioneve dhe transferve si dhe pagesat tjera.                                    

Shpenzimet qeveritare janë rritur paralelisht me rritjen e BPV-së. Një rritje e 

shpenzimeve do të ishte shqetësuese nëse ekonomia e Kosovës nuk do rritej me një 

normë të mjaftueshme. Mirëpo, rritja ekonomike në Kosovë është e fortë dhe e 

qëndrueshme, me një norme mesatare prej 4% gjatë katër viteve të fundit dhe më e 

lartë se ekonomitë e tjera në rajon. Në raportin e shpenzimeve me BPV shihet një trend 

modest i rritjes. Pjesëmarrja e shpenzimeve publike në raport me BPV në vitin 2015 

ishte 27.8% dhe deri në fund të kësaj periudhe ky raport arriti vlerën 29.3%. 
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Tabela 10: Ndryshimi vjetor i BPV dhe Inflacionit në periudhën 2015 – 2018, në % 

Burimi: Thesari/përpunuar nga DPFTF 

 

Figura 21: Struktura e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike, në periudhën 2015 – 2018, në mil € 

Burimi: Thesari/përpunuar nga DPFTF 

 

Natyrisht përmes efektit të shumëzuesit një rritje e shpenzimeve qeveritare çon në një 

rritje të nivelit të çmimit dhe si rezultat inflacionin. Megjithatë, inflacioni kudo është 

një fenomen monetar. Shpenzimet qeveritare nuk rritin inflacionin gjithmonë 

përkatësisht nëse ka kapacitet rezervë në ekonomi. Nëse ka një hendek negativ të 

prodhimit, rritjet e kërkesës agregate do të nënkuptojnë që faktorët e pashfrytëzuar të 

prodhimit do të përdoren për të rritur BPV-në reale, dhe nuk do të ketë presione 

inflacioni. Kjo dëshmohet nga nivelet e moderuara të inflacionit në ekonominë e 

Kosovës gjate 3 viteve te fundit. 

  2015 2016 2017 2018 

BPV çmime konstante ndryshimi vjetor % 4.1 4.1 4.2 3.8 

IÇK ndryshimi vjetor % -0.5 0.3 1.5 1.1 

 

Gjithashtu, edhe kategoritë ekonomike të shpenzimeve kanë ndjekur trend të përafërt 

me trendin e përgjithshëm të shpenzimeve. Kategoria e Pagave dhe Mëditjeve 

përbëjnë pjesën më të madhe të shpenzimeve ndër vite, pasuar me Subvencione dhe 

Transfere, Shpenzimet Kapitale dhe kështu me radhë. Këto tri kategori ekonomike 

përbejnë shumicën dërmuese të shpenzimeve. Në periudhën 2015 – 2018, Pagat dhe 

Mëditjet rriten për rreth 66 milion euro apo 13%. Rritja në dy kategoritë tjera, 

Subvencione dhe Transfere dhe Shpenzimet Kapitale, në këtë periudhe është rreth 

30%.  
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Figura 22: Pjesemarrja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike në BPV, në periudhën 2015 – 2018, në mil € 

Burimi: Thesari/përpunuar nga DPFTF 

 

Ndryshimet e cekura më larte reflektojnë edhe në raportin e këtyre kategorive 

ekonomike me BPV. Si rezultat Pagat dhe Mëditjet kanë përqindjen më të lartë në 

raport me BPV (Figura 22), në vitin 2018 me 8.85% një rritje substanciale prej vitit 2017 

ku pjesëmarrja e tyre në BPV ishte 5.87%, që rrjedhimisht ka rezultuar nga rritja e kësaj 

kategorie për 41,84 milion në vitin 2018. Kategoria e Subvencioneve dhe transfereeve 

në vitin 2018 kishte përqindjen më të lartë në raport me BPV pas kategorisë së pagave 

dhe mëditjeve, respektivisht me 8.35%, që është shumë afër me pjesëmarrjen e 

shpenzimeve kapitale, respektivisht 7.96% në 2018. Duhet të theksohet se këto dy 

kategoritë e mëparshme janë rritur në mënyrë të moderuar me kalimin e viteve dhe 

pjesëmarrja e tyre në BPV është përqendruar kryesisht në rreth 7-8% ndërsa kategoritë 

tjera kanë pjesëmarrje më të vogël në BPV, ku shërbimet komunale kanë pjesëmarrjen 

më të vogël ndër vitet rreth 0.35% deri në 0.42% të BPV-së. 

 

 

 

Struktura e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike në shpenzimet totale përgjatë 

periudhës 2015 – 2018 ka pësuar ndryshime të vogla. Subvencionet dhe Transferet dhe 

Shpenzimet Kapitale, në raport me shpenzimet totale, në vlera absolute, janë 

kategoritë me rritjen më të madhe, ku pjesëmarrja e tyre është rritur për 2%. Për dallim 

nga këto dy kategori, kategoria e Pagave dhe Mëditjeve, ka shënuar një rënie në 

pjesëmarrjen totale prej 3%, ndërsa ndryshimi i pjesëmarrjes së kategorive më të vogla 

ekonomike në shpenzimet totale ka qenë relativisht stabile.  
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Figura 23: Ndryshimi i pjesëmarrjes së kategorive ekonomike në shpenzimet totale, në periudhën 2015 – 2018, në mil € 

Burimi: Thesari/përpunuar nga DPFTF 
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Figura 24: Deficiti primar dhe i përgjithshëm në mil €, dhe deficiti i përgjithshëm sipas rregullës fiskale, në periudhën 2015 – 2018 

Burimi: Thesari/përpunuar nga DPFTF 

 

4.2. Indikatorët fiskal 

4.2.1. Deficiti Buxhetor 

Deficiti i përgjithshëm sipas rregullës fiskale është i rëndësisë parësore i cili është 

llogaritur në respektim me legjislacionin në fuqi3. Ne periudhën 2015 – 2018 niveli i 

deficitit ka qene nen kufirin e lejuar prej 2%. Gjatë këtyre 4 viteve, deficiti më i lartë 

është shënuar në vitin 2015 ne raport me vitet tjera, respektivisht -1.3%. Pas vitit 2015, 

deri në vitin 2018, deficiti varion nga -0.9% deri ne -1.3% 

 

 

Në periudhën 2015 – 2018 Deficiti i përgjithshëm sipas rregullës fiskale ka një trend 

pozitiv, ku kemi zvogëlim të deficitit për dy vite me radhë dhe një ngritje të lehtë në 

vitin 2018, i cili për dallim nga viti 2015 qëndron më mirë. 

4.2.2. Borxhi Publik 

Kosova ka ndërtuar një rekord të lakmueshëm të borxhit të ulët publik ndër vite. 

Megjithëse, Borxhi Publik i Kosovës vazhdon të rritet, ende konsiderohet si më i ulëti 

në rajon. Edhe pse Borxhi Publik u rrit me shpejtësi në 2015, rritje me 28% nga viti i 

kaluar, tendenca e një rritje të përshpejtuar është stabilizuar në vitin 2018, ku Borxhi 

Publik u rrit me 8% siç shihet në figurën 25.  Kjo rritje ndër vite i atribuohet kryesisht 

                                                 

3 Neni 22/A të LMFPP-së si dhe Tabelës 1 të Ligjit Nr.06/L-020 të Buxhetit të Republikës së Kosovës. 
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Figura 25: Borxhi i përgjithshëm (në mil €), norma vjetore e 

ndryshimit dhe raporti me BPV (%), në periudhën 2015 – 2018 

Burimi: Thesari/përpunuar nga DPFTF 

 

Figura 26: Raporti i Borxhit Ndërkombëtar me atë të 

brendshëm në periudhën 2015 – 2018 

Burimi: Thesari/përpunuar nga DPFTF 

 

rritjes së borxhit të brendshëm, i cili ishte 676 milion euro në vitin 2018, ndërsa borxhi 

i jashtëm ishte 416 milion euro. Pavarësisht rritjes graduale të Borxhit Publik, Qeveria 

e Kosovës ka respektuar në plotëni kufirin e përcaktuar në legjislacionin ne fuqi4, ku 

borxhi i përgjithshëm nuk duhet të kalojë 40% të BPV-së. 

 

 

Përgjatë periudhës 2015-2018 kemi një ndryshim të strukturës së borxhit të 

përgjithshëm publik. Siç shihet në figurën 26, në vitin 2015, pjesëmarrja e Borxhit 

Ndërkombëtar dhe Borxhit të Brendshëm në borxhin e përgjithshëm ishte e barabartë. 

Me kalimin e viteve, struktura fillon të ndryshoj ku vërehet rritja e pjesëmarrjes së 

Borxhit të Brendshëm me një normë të lartë të rritjes në krahasim me Borxhin 

Ndërkombëtar. 

 

 

 

 

 

                                                 

4 LIGJI NR. 03/L–175 LIGJI PËR BORXHET PUBLIKE, Neni 5 
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5. Lista e referencave 

Departamenti i Thesarit - Ministria e Financave 

Pasqyrat vjetore financiare 2015, 2018 

Agjencia e Statistikave të Kosovës 

Administrata Tatimore e Kosovës 

Dogana e Kosovës 

Banka Botërore 

Ligji për Tatimin në të Ardhurat Personale Nr. 05 L-028 

Ligji për Tatimin në të Ardhura te Korporatave Nr. 06/L -105 

Ligji për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar Nr. 05/L-037 

Ligji për Borxhet Publike Nr. 03/L–175 

Deloitte Countries Highlight 2019 
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6. Shtojcat 
6.1. Kontribuuesit më të mëdhenj të të hyrave nga Akciza dhe Dogana në Import 

                                                                        Të hyrat nga Akciza në mil euro                                                                    

Produktet 2015 2016 2017 2018 

Nafta 162.03 174.92 191.10 202.94 

Cigaret 102.04 124.38 123.75 130.04 

Benzina 32.17 32.99 32.16 30.10 

Veturat e përdorura 13.2 19.4 30.62 8.91 

Gasi  (LPG) 7.11 9.39 8.73 5.54 

Birra 6.86 5.04 4.97 5.18 

Vajrat motorike  2.01 2.09 2.19 2.01 

Veturat e reja 0.04 0.04 0.05 0.07 

6.2. Kontribuuesit më të mëdhenj në grumbullimin e të hyrave nga dogana në 

import 

  Të hyrat nga Dogana në mil €                                                                    

Produktet 2015 2016 2017 2018 

Veturat e përdorura 8.71 11.42 14.66 12.29 

Cigaret 5.44 5.79 5.79 6.11 

Birra 0.38 0.32 0.37 0.42 

Vajrat motorike  0.7 0.32 0.00 0.00 

Veturat e reja 1.85 1.05 0.63 0.74 

 

6.3.HISTORIKU DHE NDIKIMI I MARRËVESHJES PËR STABILIZIM ASOCIIM 

Në vitin 2012 filloi përgatitja e Studimit të Fizibilitetit nga ana e BE - së për MSA - në, 

për t’u nënshkruar me datë 27.10.2015 dhe filluar së zbatuari me datë 01.04.2016. Kjo 

Marrëveshje vendos marrëdhënie ekonomike dhe tregtare duke krijuar gradualisht 

një zonë të tregtisë së lirë në mes BE - së dhe Kosovës. Njëkohësisht ofron qasje në 

produkte të cilësisë së lartë me çmime të favorshme për qytetarët dhe bizneset duke 

importuar me norma të ulëta doganore, të cilat vit pas viti për periudhën 10 vjeçare 

pritet të bien në 0 % (zero përqind).  

Marrëveshjes do t’i qasemi nga aspekti i importit të mallrave, shkaku se kjo 

marrëveshje mund të komentohet edhe nga aspekte të tjera.   

Referuar tabelës 13 vlera e importit të mallrave të atyre që e kanë shfrytëzuar këtë të 

drejtë në vitin 2016 ishte në vlerë prej 339.60 mil €. Nga kjo vijmë në përfundim se në 

vitin e parë të fillimit të zbatimit të kësaj Marrëveshje numri i shfrytëzuesve ishte jo 

edhe aq i lartë, ose informimi i Bizneseve lidhur me Marrëveshjen në fjalë ishte i nivelit 
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të ulët. Nëse kjo vlerë konvertohet në mjete financiare atëherë kosto e këtyre mallrave 

ishte në vlerë prej 16.45 mil €. 

Importi i mallrave sa i përket destinimit të produkteve ndahet në dy lloje : 1) lloji i 

parë i produkteve janë të destinuara të shfrytëzohen si lëndë e parë për prodhim ku 

përmes kësaj arrihet deri te produkti më i lirë në treg për konsumatorë dhe si rezultat 

i kësaj edhe deri te zgjerimi i prodhimit dhe rritja e eksportit dhe 2) lloji i dytë i 

produkteve janë të destinuara të shfrytëzohen për tregti si produkte finale e që kjo 

nëse vazhdon në këtë mënyrë përveç Bilancit Tregtar ka efekt të dukshëm edhe në 

Bilancin e Pagesave. 

Më poshtë kemi paraqitur në formë tabelare ndikimin e MSA – së. 

Viti 2016 2017 2018 

Vlera  339.60 517.50 613.70 

Taksat 16.45 31.62 45.34 

Norma vjetore e ndryshimit   52.4% 18.6% 

Burimi: Dogana e Kosovës, përpunuar nga DPFTF 

Të dhënat nga tabela e mësipërme për vitin 2017 na japin një pasqyrë rreth rritjes së 

numrit të shfrytëzuesve të kësaj Marrëveshje. Nga kjo tabelë vërejmë një trend 

dukshëm në rritje të importit të mallrave prej 52.4% më të lartë krahasuar me vitin 

2016, me vitin e fillimit të zbatimit të kësaj Marrëveshje. Nga aspekti buxhetor vlera e 

taksave të këtyre mallrave është rritur për 92.3%, ose në vlerë prej 15.18 mil €, më 

shumë në raport me vitin paraprak. E gjithë kjo situatë i atribuohet informimit më të 

lartë të Bizneseve sa i përket kësaj Marrëveshje.  

Viti 2018 ishte vit i shfrytëzimit të nivelit më të lartë të të drejtave të kësaj marrëveshje. 

Varësisht prej produkteve kemi edhe zvogëlim të normës doganore ndër vite. Nëse 

bëjmë një krahasim në mes viteve, rrjedh se në vitin 2018 vlera e importit të mallrave 

shprehur në përqindje ishte për 18.6% më e lartë në raport me vitin 2017, ose vlera e 

taksave shprehur në mil € ka arritur vlerat prej 45.34 mil €.  

 Në vitin 2018 vlera e taksave ishte në vlerë prej 96.20 mil €, më e lartë krahasuar 

me vitin 2017.  

Në vijim kemi edhe paraqitjen grafike të ndikimit të Marrëveshjes së Stabilizim 

Asociimit për vitet 2016 - 2018.    
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Ndikimi i MSA – së në mil € pë rperiudhën 2016 – 2018 

Burimi: Doganai/përpunuar nga DPFTF 

 

 

 

 

Bazuar në kalkulimet e bëra rrjedh se vlera e importit të mallrave për periudhën tri 

vjeçare 2016 - 2018 është rritur për 80.7%. 

6.4. Tabela e normave standarde dhe të reduktuara të TVSH dhe pragjeve të TVSH 

për Kosovë dhe disa vendeve të rajonit 

Vendi Norma 

Standarde 

Norma e reduktuar 

Kosova 18% Norma 8%:  

 Furnizimi me ujë, përveç ujit të ambalazhuar;  

 Furnizimi me energji elektrike, përfshirë 

shërbimet e transmisionit dhe distribuimit, me 

ngrohje qendrore; 

 Mbledhjen e hedhurinave dhe trajtimin e 

mbeturinave tjera; 

 Drithërat sikurse janë elbi, misri, varietetet e 

misrit, tërshëra, thekra, orizi dhe gruri; 

 Prodhimet e bëra prej drithërave për qëllim të 

konsumimit njerëzor, sikurse janë mielli, 

brumërat, buka dhe prodhime të ngjashme; 
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 Vajrat për gatim të bërë nga drithërat apo 

farërat vajore për përdorim në gatim për 

konsumim njerëzor; 

 Qumështi dhe produktet e qumështit me qëllim 

për konsumim njerëzor; 

 Kripa e përshtatshme për konsum njerëzor; 

 Vezët për konsum; 

 Librat shkollore dhe publikimet serike. 

Shqipëria 20% 

Norma 6%: 

 Shërbimet e akomodimit; 

 Shërbimet e ofruara nga Hotelet me 4 dhe 5 yje; 

 Shërbimet e ofruara nga entitetet e 

kategorizuara si “Agro Turizëm”; 

 Furnizimi me Libra; 

 Marketingu ne mediat televizive; 

 Minibusët elektrik me se paku 9 ulëse; 

 Shërbimet shëndetësore te ofruara nga 

institucionet publike dhe private, përjashtuar 

premitë e sigurimeve. 

Mali i Zi 21% 

Norma 7% - aplikohet për produktet bazike, si;  

 Buka; 

 Vaji;  

 Qumështi; dhe  

 Sheqeri;  

 Mjetet ortopedike; 

 Produkte farmaceutike që përdoren në 

veterinari;  

 Librat shkollore;  

 Revista periodike;  

 Gazetat ditore. 

Serbia 20% 

Norma 10% - aplikohet në furnizimin e mallrave dhe 

shërbimeve: 

 Bukë; 

 Qumësht; 
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 Miell; 

 Sheqer; 

 Vajrat; 

 Pemët dhe perimet; 

 Mish; 

 Mish peshku;  

 Plehra artificiale; 

 Pesticidet; 

 Farëra për mbjellje; 

 Libri shkollor; 

 Gazetat ditore, etj. 

Maqedonia 

Veriore 

18% Norma 5% - aplikohet në shitjen dhe importin e: 

 Produkteve ushqimore; 

 Furnizimin me ujë të pijshëm nga furnizuesit 

publik; 

 Publikimet e librave, broshurave, gazetave, etj.; 

 Farërat për mbjellje, plehrat, produkte për 

mbrojtje në bujqësi, makineri për bujqësi, etj. 

Kroacia 25% Norma 13% 

 Disa produkte ushqimore;  

 Furnizime me ujë (duke përjashtuar ujin në shishe);  

 Gazeta, revistat periodike (përveç gazetave të 

botuara ditore dhe revistave shkencore me më pak 

se 50% përmbajtje reklamimi); 

 Bileta për koncerte;  

 Akomodimi ne hotel;  

 Disa inpute bujqësore;  

 Furnizimi me energji elektrike; etj. 

Norma 5% 

 Disa produkte ushqimore (përfshirë bukën, 

qumështin dhe formulën e foshnjave);  

 Produkte farmaceutike (vetëm ilaçe të aprovuara të 

përshkruara nga një mjek);  

 Disa pajisje mjekësore;  

 Libra (përfshirë librat elektronikë);  
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 Gazetat ditore, revistat periodike shkencore (me më

pak se 50% përmbajtje reklamimi); etj.

Sllovenia 22% Norma 9.5% - aplikohet në 

 Ushqim;

 Pije joalkoolike;

 Shtazët e gjalla;

 Farëra;

 Shërbimi i ujit;

 Mjete farmaceutike, për shërim dhe preventivë;

 Pajisje medicinale;

 Transporti udhëtarëve;

 Librat, fletushkat, etj.

Burimi: Legjislacioni tatimor i vendeve të regjionit dhe BE-së, Deloitte Country Highlight 2019 

Pragu i TVSH – së në vendet e rajonit 

Shteti        Pragu 1 Pragu 2 

Kosova          30,000 € 

Shqipëria          16,200 € 40,400 € 

Kroacia          40,000 € 

Maqedonia          16,000 € 
Mali i zi          18,000 € 
Sllovenia          50,000 €   7,500 €        

Serbia          68,000 € 

Burimi: Legjislacioni tatimor i vendeve të regjionit dhe BE-së, Deloitte Country Highlight 2019 
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Pagat dhe mëditjet 526.3 544.8 550.7 592.5 

Mallrat dhe shërbimet 184.8 183.0 204.1 229.0 

Shërbimet komunale 24.1 23.3 24.1 23.4 

Subvencionet dhe Transferet 422.1 475.1 508.3 558.7 

Shpenzimet kapitale 407.9 449.1 471.0 533.0 

Pagesa tjera 49.0 87.7 78.3 42.6 

Totali i shpenzimeve 1,614.3 1,763.2 1,836.8 1,979.5 

Norma e rritjes në% 7% 9.22% 4,17% 7,77% 

Pjesëmarrja në BPV 27.8% 29.01% 28.7% 29.3% 

BPV 5,808 6,070 6,414 6,693 

Burimi: Thesari – Ministria e Financave 

6.6. Deficit buxhetor gjatë periudhës 2015-2018 (ne mil. €) 

Viti 2015 2016 2017 2018 

Deficiti primar -95.5 -61.0 -58.9 -160.3

Deficiti i përgjithshëm -112.9 -80.2 -75.6 -177.2

Deficiti i përgjithshëm sipas rregullës fiskale -77.8 -53.8 -48.6 -64.7

Deficiti i përgjithshëm sipas rregullës fiskale (%) -1.3% -0.9% -0.8% -1.0%

Burimi: Thesari – Ministria e Financave 

6.7. Borxhi i Përgjithshëm (në mil. €) 

Viti 2015 2016 2017 2018 

Borxhi Ndërkombëtar 371.17 373.77 422.15 416.63 

Borxhi i Brendshëm 377.78 478.97 574.27 676.62 

Gjithsej Borxhi i Përgjithshëm 748.95 852.74 996.42 1,093.05 

Norma vjetore e rritjes se Borxhi te Përgjithshëm (%) 28.5% 13.85% 16.85% 9.7% 

Gjithsej Borxhi i Përgjithshëm (% e BPV-së) 13.07 14.38 16.62 17.2 

Burimi: Thesari – Ministria e Financave 

6.5. Struktura e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike 2015-2018 (ne mil. €) 

Kategoritë ekonomike 2015 2016 2017 2018 


