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Abstrakt 

 

Politika fiskale paraqet njërën nga komponenetet më të rëndësishme të politikës 

ekonomike  dhe si e tillë ajo duhet të trajtohet në kontekst të saj.Për këtë ekzistojnë së 

paku dy arsye: 

E para, politika ekonomike i përcakton qëllimet dhe kriteret e politikës fiskale me 

qëllim të vlerësimit  të kontributit të saj në realizimin e politikave ekonomike dhe  

E dyta, duke përcaktuar lidhmërinë në mes të qëllimeve dhe instrumenteve, teoria e 

politikës ekonomike e sqaron procesin e realizimit të qëllimeve të politikës ekonomike  

pjesë e të cilit proces është edhe vetë politika fiskale. Për këtë arsye ,në vazhdim në 

mënyrë mjaft të drejtpërdrejt  do të trajtojmë  ndërvarshmërinë në mes të politikës 

ekonomike dhe të politikës fiskale. 

Fjala politikë në jetën  e përditshme përdoret për të sqaruar parimet mbi të cilat  

udhëhiqen aktivitetet e ndryshme me qëllim të realizimit të qëllimeve të vëna  nga 

autoritetet e caktuara duke përcaktuar bartësit e atyre  aktiviteteve,madhësinë e tyre si 

dhe masat dhe mjetet me të cilat duhet të realizohen ato qëllime. 

 

Fjalët kryesore (kyçe): Politika fiskale,TVSH-ja, TAK,TAP, instrumentet dhe teoria e 

politikës tatimore. 
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Abstract 

 

Fiscal policy represents one of the most important components of economic policy and 

as such it should be addressed in its context. There are at least two reasons for this: 

First, economic policy defines the goals and criteria of fiscal policy in order to assess its 

contribution to economic policy realization and 

Second, by determining the link between goals and instruments, economic policy theory 

clarifies the process of realizing the goals of economic policy, part of which is also the 

fiscal policy itself. For this reason, we will deal quite directly with the interdependence 

between economic policy and fiscal policy. 

The political word in everyday life is used to clarify the principles on which various 

activities are led in order to achieve the goals set by the particular authorities by 

determining the bearers of those activities, their size, and the measures and means by 

which they should those goals are realized. 

 

Key words (key): Fiscal policy, VAT, TAK, TAP, instruments and tax policy theory. 
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Hyrje 

 

  

Politika tatimore përfshin të gjitha masat dhe instrumentet me të cilat shteti i siguron të 

hyrat publike dhe krijon kushte për zhvillimin ekonomik të vendit . Andaj politika 

tatimore nuk ka vetëm karakter  thjesht fiskal, por njëherit paraqet  edhe njërin ndër 

nënsistemet, përkatësisht segmentin më të rëndësishëm të politikës së zbatuar 

ekonomike.  

Politikat tatimore paraqesin mekanizma të rëndësishëm, meqë me të përcaktohet 

piramida e përgjegjësive dhe e kompetencave në qeverisjen e rrjedhave financiare në 

ekonominë e Kosovës, duke pasur parasysh kërkesat dhe nevojat strategjike të 

ekonomisë, popullsisë dhe të shtetit. Kujdes të veçantë duhet kushtuar eliminimit të 

vatrave të ndikimeve inflatore siç janë: financimi deficitar dhe problemi i deficiteve 

buxhetore. Politika buxhetore duhet të harmonizohet me politikën tatimore sepse vetëm 

atëherë krijohen parakushtet e barabarta për realizimin e aktivitetit ekonomik të 

subjekteve ekonomike. 

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë motorët e krijimit të vendeve te reja të punës, 

janë forcë lëvizëse drejt prosperitetit ekonomik. Zhvillimi i sektorit privat është 

konsideruar si një prioritet për krijimin e një zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik, 

zvogëlimin e papunësisë etj. Edhe në Kosovë funksionimi i NVM-ve luan rol të 

rëndësishëm në skemën e përgjithshme të zhvillimit ekonomik. NVM-të përbëjnë rreth 

65% të vendeve të punës në Republikën e Kosovës. Roli i ndërmarrjeve të vogla dhe të 

mesme vërehet përmes ndikimit dhe kontributit të tyre në punësim dhe në rritjen e bruto 

produktit vendor (GDP). 

Reformat tatimore të ndërmarra nga institucionet relevante kosovare kanë krijuar një 

ambient të ri për afarizmin e bizneseve të vogla dhe të mesme, kjo vërehet edhe nga 

raporti i fundit i Bankës Botërore ku Kosovën e renditë në dhjetë vendet më reformuese 

në botë në të bërit biznes, ky raport Kosovën e renditë në pozitën e 40-të, nga 190 vende 

të përfshira, sa i përket lehtësisë së të bërit biznes krahasuar me vendin e 60-të ku ka 

qenë në të kaluarën. Mirëpo kjo kategori e bizneseve ballafaqohet edhe me sfida serioze 

në afarizmin e përditshëm të tyre. Disa nga sfidat janë: Limitet financiare, mungesa e 

resurseve njerëzore, varshmëria nga donacionet e huaja, mungesa e kapaciteteve 

teknologjike, qasja ne financa, mungesa e energjisë elektrike, kamatat e larta etj. 
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KAPITULLI I 

 

 

QËLLIMI, OBJEKTIVAT DHE METODAT 

 

1.1 Qëllimi i punimit 

 

Qëllimi themelor i kësaj teme është diagnostifkimi i gjendjes aktuale i politikave tatimore, dhe 

identifikimi i problemeve, pengesave, dhe barrierave që ngulfasin zhvillimin e ndërmarrjeve 

të vogla dhe të mesme , duke identifikuar njëkohësisht edhe nevojat dhe kërkesat e politikes 

tatimore për përmirësimin e gjendjes, avancimin e proceseve zhvillimore dhe zhvillimin e 

trendëve pozitive në aspektin strategjik. Prandaj, si qëllime specifike të temës numërojmë 

këto: 

 Efektet pozitive dhe negative të politikes tatimore në afarizmin e NVM-ve 

 Reformat e politikes tatimore dhe efektet e tyre në NVM 

 Analiza dhe rekomandimet konkrete për përmirësimin e gjendjes aktuale 

 

1.2 Objektivat e punimit 

Ky studim do të jetë një kontribut shkencor për të parë, analizuar, krahasuar dhe vlerësuar 

parametrat ekonomikë në Kosovë në aspektin e politikave tatimore; do të shërbejë si 

ndihmesë për të detektuar vështirësitë e politikave tatimore në Kosovë, për të dhënë sqarimet 

dhe rekomandimet duke aktualizuar në nivelin universitar këtë temë dhe duke iu mundësuar 

institucioneve relevante që ta kenë atë si një pasqyrë që do të ndihmojë në qasjen dhe hartimin 

e ndonjë projekti eventual që ka të bëjë me këtë fushë.  

 

1.3 Arsyet pse është zgjedhur kjo temë 

 

Arsyeja  (shtysa) për nxitjen e këtij studimi, trajtimi i pamjaftueshëm ose jo i plotë i 

problemit nga autorët të ndryshëm etj.Duke përfunduar këtë punim shkencor, 

inkurajojmë studiuesit e ardhshëm të hulumtojnë, dhe të analizojnë më shumë për  rolin 

e auditimit të pasqyrave financiare. 
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Për këtë ndoqëm hapat e mëposhtëm: 

Faza e parë: zgjedhja e literaturës 

Qëllimi ynë i përzgjedhjes të literaturës bashkëkohore ishte përcaktimi mirë i fushës së 

studimit, gjenerimi i pyetjeve kërkimore, evidentimi asaj çka është arritur dhe çfarë 

mbetet për t‟u arritur nëpërmjet thellimit të njohjes. 

Zgjedhja e literaturës është shtrirë mbi një numër relativisht të konsiderueshëm autorësh 

të huaj si dhe informacioneve vendase, duke marrë në konsideratë natyrën komplekse të 

problematikës së auditimit të pasqyrave financiare.  

Nga këto punime u përftuan mjaft nga burimet e informacionit të përdorur. Në aspektin 

e brendshëm u përdorën mjaft burime informacioni dhe të dhëna primare dhe sekondare. 

Faza e dytë: mbledhja e të dhënave 

Mbledhja e të dhënave përfshin grumbullimin e të dhënave nga Bibliografia e 

shfrytëzuar në këtë punim – është një regjistër i librave të referuar, ku shkruhet në fund 

të studimit a raportit të përfunduar.  

Bibliografia nuk shërben vetëm si tregues i hulumtimit në fjalë, por është shumë e 

rëndësishme edhe për lexuesin, sepse i jep të dhënat e nevojshme botuese, për të 

mundur studiuesit të tjerë ta gjejnë  më lehtë burimin. 

Faza e tretë: analiza e të dhënave 

Në realizimin me sukses të objektivave të caktuara në këtë studim jemi mbështetur në 

metodën e analizës dhe sintezës, shënimet shpjeguese etj. 

 

1.4 Përcaktimi i problemit të studimit 

 

Fitimi i njohurive themelore lidhur me metodologjinë e kërkimeve shkencore dhe 

zotësia për zhvillimin e pavarur të punës shkencore-kërkimore, ku  pjesa kryesore e 

punimit ka të bëjë me rolin dhe rëndësinë e auditimit të pasqyrave financiare. 
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1.5 Metodat, teknikat dhe instrumentet e hulumtimit  

 

Gjatë këtij punimi janë përdorur metoda bashkëkohore siç janë: metoda e analizës së të dhë-

nave ku do të bëhet mbledhja e literaturës profesionale dhe shkencore, publikimeve dhe arti-

kujve të ndryshëm shkencorë dhe studimorë ku do të pajisemi me njohuri dhe informacione të 

shumta në mënyrë që të bëhet zgjidhja e problemit nga kjo fushë e hulumtimit. Po ashtu në 

hulumtim do të përdoret edhe metoda hulumtuese, pra literatura nga Interneti si dhe metodat 

kërkimore, si metoda historike dhe anketimi, duke përdorur si instrument kërkimor pyetësorin 

anketues. Gjithashtu do të përdoret dhe metoda krahasuese ku do të mundësojë analizën e 

problemeve nga këndvështrimi kohor dhe hapësinor i politikave tatimore.  

 

1.6 Rezultatet e pritshme 

 Nga ky punim diplome pritjet jane që të të bëjne thellimin e njohurive te reja  per 

ndikimin e ndryshimeve në politikën tatimore në Republikën e Kosovës. Ky punim i 

diplomes është veprimtaria që zhvillohet në një fushë apo në një degë të caktuar të dijes 

e vështruar si nje lloj i veҫant pune. Ky studim pritet të sjell risit, për problemet teorike 

dhe praktike me te cilë do të ballafaqohemi gjatë studimit, rrugezgjidhjet dhe 

konkluzionet te cilet do ti formulojme saktë për shfrytzuesit apo te interesuarit e 

studimit te kesaj fushe. Prandaj nga studimi shkencor i këtij punimi, fitojme dituri, ne 

kuptimin e saj më të gjerë, njohuri baze për ndikimin e ndryshimeve në politikën 

tatimore në Republikën e Kosovës.Do të dizajnom një pyetësor për të arritur realizimin 

e qëllimeve të synuara të temës diplomës. Përmes pyetësorit do të anketojmë 100 - 110 

ndërmarrje të vogla dhe të mesme nga të gjithë sektorët dhe veprimtaritë ekonomike. 

Do të marim një mendim nga bizneset edhe për implementimin e arkave fiskale të cilat 

mund të konsiderohen si parandaluese të informalitetit, do të marim mendimin e të 

anketuarve për ngecjet të mëdha në këtë drejtim, duke pretenduar se një pjesë e 

konsiderueshme e bizneseve nuk i kanë instaluar ende arkat fiskale.  

Arkat fiskale mund të kenë sukses vetëm nëse probabilitetit i auditimit nga 

administratorët tatimorë është i lartë dhe kjo gjendje i shtyn pronarët që patjetër t‟i 

regjistrojnë aktivitetet e tyre, në të kundërtën ata do të ballafaqohen me gjobitje të 

rënda. 
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KAPITULLI II 

 

 

2 Aspekti teorik i politikave fiskale dhe tatimore në Republikën e 

Kosovës 

 

2.1 Nocioni i politikës fiskale dhe tatimore 
 

Politikat fiskale paraqesin mekanizma të rëndësishëm, meqë me ta përcaktohet piramida 

e përgjegjësive dhe e kompetencave në qeverisjen e rrjedhave financiare në ekonominë 

e Kosovës, duke pasur parasysh kërkesat dhe nevojat strategjike të ekonomisë, 

popullsisë dhe të shtetit. Reformat fiskale që Kosova ka ndërmarrë në vitet e fundit kanë 

kontribuar në shumë sfera, në përmirësimin e rangimit në arenën ndërkombëtare dhe 

imazhit pozitiv tek investitorët e huaj, këto politika siç janë pako fiskale 1.0 e miratuar 

dhe propozimi i pakos fiskale 2.0 kanë lehtësuar dukshëm qasjen në tregjet 

ndërkombëtare dhe pajisen me teknologjinë e fundit sa i përket përmirësimit të cilësisë 

dhe standardeve ndërkombëtare. 

Sistemi tatimor është i lidhur ngushtë me ekzistimin dhe funksionimin e shtetit. Me 

evoluimin e rolit dhe funksioneve të shtetit ka ardhur edhe deri te rritja e roleve dhe e 

rëndësisë së sistemit dhe të politikës tatimore. Gjatë përcaktimit të sistemit dhe të 

politikës tatimore, përherë duhet pasur parasysh karakterin dhe qëllimet e zhvillimit 

afatshkurtër apo afatgjatë të shtetit. Përcaktimi i sistemit dhe i politikës tatimore varet 

nga vetë sistemi ekonomiko-shoqëror dhe paraqet nënsistem të tij, si dhe nga niveli i 

arritur i zhvillimit të forcave prodhuese të vendit përkatës. Me fjalë të tjera, sistemi 

tatimore duhet  t‟u përgjigjet nevojave të përgjithshme ekonomiko-shoqërore, të cilat 

duhet të jenë në pajtim me mundësitë materiale të ekonomisë së vendit përkatës.
1 

Sistemi fiskal në vete përfshin të gjitha masat dhe instrumentet që përcakton shteti  në 

fushën e të hyrave publike. Shteti, funksionin e tij kushtetues për plotësimin e nevojave 

të përbashkëta dhe të përgjithshme nuk mund ta realizojë në qoftë se nuk disponon dhe 

mjete financiare 

                                                 
1
 Limani, M, Makroekonomia, Prishtinë, 2013,  Kuptimi  sistemit dhe politikes fiskale, f.q 225. 
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 Këto mjete financiare  shteti i siguron përmes instrumenteve të  sistemit fiskal. Andaj, 

shteti që të  mund të funksionojë dhe t‟i plotësojë nevojat e përgjithshme dhe të 

përbashkëta të popullatës së vet, i nevojiten dhe mjete të caktuara financiare. Të gjitha 

këto nevoja kanë karakter publik, prandaj çdo shtet insiston që në një nivel sa më të 

lartë t‟i plotësojë ato, sepse nga kjo varet edhe standardi i përgjithshëm dhe personal i 

popullatës së një vendi. Për këtë arsye, shteti nëpërmjet masave dhe instrumenteve të 

ndryshme të sistemit fiskal siguron mjete të caktuara materiale, të cilat i shërbejnë t‟i 

plotësojë këto nevoja me karakter publik, siç janë: arsimi, shkenca, kultura, shëndetësia, 

mbrojtja, rrugët etj.
2
 Me fjalë të tjera, shteti duhet të zhvillojë infrastrukturën 

ekonomike dhe shoqërore për të cilat nevojiten mjete  të mëdha financiare, e të cilat 

mund t‟i sigurojë vetëm nëpërmjet sistemit fiskal. Ndërkaq, ngritja e infrastrukturës 

ekonomike e shoqërore njëherit shpreh edhe standardin e përgjithshëm dhe atë 

individual, që merret tregues shumë relevant për të shprehur nivelin e zhvillimi të 

përgjithshme të një vendi përkatës. Andaj, vetëm në saje të funksionimit të sistemit 

fiskal shteti mund ta kryejë funksionin e tij publik në lëmenjtë ekonomikë e shoqëror. 

Në kontekst të kësaj, duhet thënë se shteti  përmes instrumenteve të sistemit fiskal 

krijon parakushte dhe kushte institucionale për nxitimin dhe zhvillimin ekonomiko-

shoqëror të vendit. Andaj, duke pasur parasysh atë që u tha më sipër, mund të thuhet se 

sistemi fiskal paraqet një nënsistem me rendësit të veçantë në kuadër të politikës së 

përgjithshme të zbatuar ekonomike.
3
 Kjo për arsye se instrumentet e politikës fiskale, 

njëherit, paraqesin edhe instrumente të rëndësishme në politiken aplikative  

makroekonomike. Të hyrat publike sigurohen përmes instrumenteve të sistemit fiskal, 

kurse madhësia e tyre varet nga niveli i zhvillimit të forcave prodhuese të vendit 

përkatës. Andaj, shteti që të realizojë politikën fiskale, që më parë duhet ta dijë 

kapacitetin (mundësinë) fiskal. Me kapacitet fiskal duhet kuptuar aftësinë e ekonomisë 

kombëtare (të vendit), që të mund të bartë ngarkesën fiskale, e që me atë rast të mos 

rrezikojë aftësinë e zhvillimit normal të riprodhimit të zgjeruar, apo të mos krijojë 

çrregullime në rrjedhat normale ekonomike. Me fjalë të tjera, kapaciteti global fiskal i 

një vendi paraqet aftësinë e përgjithshme ekonomike nacionale, që i përballon ngarkesës 

fiskale (financiare).  

  

                                                 
2
 S. Kadriu, Financa publike, Prishtine, 2012,fq. 293. 

3
 M. Limani, Makroekonomia, Politika fiskale, fq.226. 
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Treguesi më i mirë i kapacitetit fiskal të një vendi është bruto produkti vendor (GDP)  

dhe të ardhurat kombëtare (TK) për një banor. Pra, nga niveli i zhvillimit të forcave 

prodhuese varet dhe mundësia e krijimit të të hyrave publike.  

 

2.2 Politika fiskale dhe rëndësia e saj 
 

Për ta kuptuar më mirë që në fillim duhet të japim përkufizimin (nocionin) e politikës 

fiskale. Politika fiskale përfshin të gjitha masat dhe instrumentet me të cilat shteti i 

siguron të hyrat publike dhe krijon kushte për zhvillimin ekonomik të vendit . Andaj 

politika fiskale nuk ka vetëm karakter  thjesht fiskal, por njëherit paraqet  edhe njërin 

ndër nënsistemet, përkatësisht segmentin më të rëndësishëm të politikës së zbatuar 

ekonomike. Me fjalë të tjera, nëpërmjet politikës fiskale shteti krijon të hyrat dhe të 

dalat (shpenzimet) buxhetore, me të cilat i plotëson nevojat e përgjithshme dhe të 

përbashkëta të popullatës së saj, në një anë, dhe krijon kushte për zhvillimin ekonomik 

në periudhë të caktuar kohore, në anën tjetër. Andaj, varësisht nga synimet 

makroekonomike, shteti ndryshon dhe programin e të hyrave dhe të dalave buxhetore, 

që varet nga situata konkrete. Duke u mbështetur në formën e intervenimit të shtetit me 

politikën fiskale në proceset makroekonomike, dallojmë dy lloje kryesore të kësaj 

politike, e që janë:   

a) politika fiskale aktive dhe 

b) politika fiskale automatike. 

2.2.1 Politika fiskale aktive 

 

Të drejtën në politikën fiskale e ka vetëm shteti, pa marrë parasysh sistemin ekonomiko-

shoqëror. Shteti përcakton instrumentet dhe vjel të hyrat publike nga instrumentet e 

politikës fiskale. Andaj, politika fiskale aktive realizohet nëpërmjet veprimit aktiv të 

shtetit, përkatësisht qeverisë. Themi është aktive, sepse shteti me kombinime të 

ndryshme të disa instrumenteve të politikës fiskale ndërhyn në anën e të hyrave dhe të 

dalave (shpenzimeve), duke tentuar të realizojë trendë pozitivë në qëllimet e 

parashtruara të politikës ekonomike. Kështu, p.sh. kur në ekonominë e një vendi në 

kushtet e depresionit në ekonomi, atëherë shteti zakonisht përmes rritjes së shpenzimeve 

publike (punëve publike), insiston të veprojë në ekspansionin ekonomik, pra të ringjallë 
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dhe të rimëkëmbë ekonominë vendore.
4
 Me këtë rast kemi të bëjmë me politikën fiskale 

ekspansioniste. Në të kundërtën, kur ekonomia e një vendi ballafaqohet me procesin 

ekspansioniste e cila gjeneron inflacion (rritjen e çmimeve), atëherë, pos masave të 

tjera, duhet të zvogëlohen shpenzimet publike (të shtetit) dhe të ngritën në mënyrë 

progresive tatimet (taksat), me qëllim të ngadalësimit (ndërprerjes) të efekteve negative 

të proceseve ekspansioniste në ekonominë e vendit. Me këtë rast kemi të bëjmë me 

politikën fiskale restriktive. Ky shembull më së miri tregon nevojën e domosdoshme të 

ndërhyrjes së shtetit në proceset ekonomike edhe në veprimin e ekonomisë së tregut. 

Lidhur me nevojën e intervenimit  të shtetit në proceset ekonomike, mund të marrim 

dhe një shembull tjetër. P.sh., në qoftë se në momentin e dhënë shteti ka për qëllim 

rritjen e ofertës ose të kërkesës agregate, atëherë ajo do te zbatojë një politikë fiskale 

gjeneruese (ekspansioniste-rritja e shpenzimeve qeveritare, ulja e taksave etj.). ndërkaq, 

në qoftë se qëllimi i saj është i kundërt me të parin, pra të ulë ofertën dhe kërkesën 

agregate, atëherë do të zbatojë një politikë fiskale përkufizuese (restriktive-ulja e 

shpenzimeve qeveritare, rritja e taksave etj.) 

 

2.2.2 Objektivat e politikës fiskale  

 

Në procesin e formulimit të politikës fiskale, politik bërësit përcaktojnë objektivat  të 

cilat synojnë t‟i realizojnë dhe instrumentet me të cilat ato objektiva bëhen të  

realizueshme, duke iu përmbajtur detyrimisht principeve të menaxhimit fiskal si: 

 a)  transparenca lidhur me objektivat, implementimin e politikës fiskale dhe publikimin  

e llogarive publike; 

 b) stabiliteti i procesit të bërjes së politikës fiskale;  

c) efikasiteti  i ndikimit të politikës fiskale në ekonomi;  

d) përgjegjësia në menaxhimin e financave  publike; 

 e) efikasiteti i modelimit dhe implementimit të politikës fiskale; 

 f) drejtësia  (paanësia) duke përfshirë atë ndërmjet gjeneratave.  

Objektivat e politikës fiskale lidhen me rritjen e mirëqenies së përgjithshme  shoqërore 

si qëllim parësor i një shoqërie bashkëkohore.  

                                                 
4
 L. Musa, Makroekonomia, Politika fiskale aktive, Prishtinë, 2013, f.q. 227. 
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Kjo mirëqenie sigurohet  vetëm në kushtet e një ambienti që e cilësojnë stabiliteti 

ekonomik, politik dhe  social. Pra, kur flasim për objektivat e politikës fiskale kemi 

parasysh
5
:   

1) përmbushjen e nevojave publike përmes një sistemi të shëndoshë të  financimit 

publik;  

2) realizimin e punësimit të plotë;  

3) rritjen e normës së shtimit ekonomik;  

4) ruajtjen e stabilitetit të çmimeve;  

5) stabilitetin e bilancit të pagesave;  

6)përmirësimin e kushteve të punës duke përfshirë përmirësimin e strukturës 

kualifikuese të fuqisë punëtore dhe përparimin teknologjik;  

7) stimulimin e kursimeve;  

8) stimulimin e investimeve;  

9) rritjen e aftësisë konkurruese të produkteve dhe shërbimeve vendore;  

10) rritjen e cilësisë së shërbimeve në arsim dhe shëndetësi.  

Realizimi i këtyre objektivave varet nga: aftësia e qeverisë për bashkërenditjen e  tyre 

me instrumentet fiskale për të influencuar kompozicionin dhe nivelin e kërkesës  

agregate; saktësia e analizave makroekonomike lidhur me trendët e indikatorëve  

kryesorë ekonomik dhe financiar; rregullimi dhe marrëveshjet institucionale për  

koordinimin e politikave makroekonomike.  

2.2.3 Veprimi i politikës fiskale në shtimin ekonomik  

 

Masat e politikës fiskale mund të orientohen në përballimin e vështirësive  afatshkurtra 

të nxitura nga rrjedhat e dëmshme në ekonomi dhe përmirësimin e tyre, respektivisht 

eliminimin e shkaktarëve të atyre rrjedhave dhe vendosjen e stabilitetit me masat e 

politikës stabilizuese. Përveç në rrjedhat afatshkurtra, politika fiskale mund të 

orientohen edhe në rritjen afatgjate të BPV respektivisht të  ardhurës për banor. Në këtë 

rast bëhet fjalë për normën e shtimit ekonomik.  Rritja ekonomike matet kryesisht me 

rritjen e BPV brenda një periudhe të  caktuar. Kjo rritje do të thotë njëkohësisht rritje e 

shpenzimeve dhe të ardhurave  publike, përmirësim i kushteve jetësore dhe ngritje e 

standardit të jetës.  

                                                 
5
 Richard Allen and Daniel Tomas, OECD, Managing Public Expenditure, 2006. 
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Me masat e politikës ekonomike dhe të politikës fiskale tentohet arritja e një  norme 

optimale e matur e shtimit ekonomik e jo ajo maksimale. Norma maksimale  arrihet me 

punësim të plotë të të gjithë faktorëve të prodhimit. Por kjo do të ishte e  pamundur në 

praktikë. Me rastin e hartimit dhe formulimit të politikës fiskale  duhet marrë parasysh 

edhe faktorë tjerë si ruajtja e ambientit jetësor. Prandaj, nuk  mund të bëhet fjalë për një 

punësim të plotë të të gjithë faktorëve të prodhimit në  kushte ideale. Norma optimale e 

rritjes ekonomike do të thotë shfrytëzim i faktorëve  të prodhimit duke marrë parasysh 

edhe faktorë tjerë me ndikim në interesat e përgjithshme shoqërore.  

Meqë BPV rritet me rritjen e angazhimit të faktorëve të prodhimit dhe me shfrytëzim 

më të mirë të tyre, atëherë ndër masat e politikës fiskale në drejtim të  nxitjes së shtimit 

ekonomik mund të numërohen ato që kanë ndikim në rritjen e  produktivitetit të punës 

dhe shfrytëzimin më të mirë të kapitalit, në përparim  teknologjik dhe shfrytëzim më të 

mirë të faktorëve të prodhimit, si:  

 stimulimi i investimeve përmes lehtësive tatimore;  

 subvencionimi i sektorëve të ndryshëm ekonomik;  

 rritja e investimeve të infrastrukturës;  

 nxitja dhe rritja e investimeve në kërkime, edukim dhe trajnim;  

 heqja e rregullimit të tepërt i cili mund të pengoj zgjerimin e bizneseve.  

Debatet publike lidhur me shtimin ekonomik përqendrohen kryesisht në masat  të cilat 

nxisin investimet, uljen e deficitin buxhetor për të rritur kursimet në vend,  rritjen e 

shpenzimeve publike në edukim, dhe reformimin e rregullimit shtetëror  duke përfshirë 

rregullimin lidhur me mbrojtjen e ambientit për shkak të kostos së  lartë krahasuar me 

dobishmërinë.   

2.2.4 Veprimi i politikës fiskale në punësim dhe nivelin e  çmimeve  

 

Shteti dhe organet tjera publike – juridike disponojnë me një pjesë të  rëndësishme të të 

ardhurave kombëtare. Ato paraqiten në anën e kërkesës në treg  dhe drejtpërdrejtë blejnë 

mallra dhe paguajnë për shërbimet që i shfrytëzojnë, njësoj si dhe subjektet jopublike. 

Nga të ardhurat publike shteti paguan pensionet,  kompensimet në kohën e papunësisë, 

dhe ndihma të tjera sociale me të cilat ndikon  në rritjen e fuqisë blerëse të atyre që i 

shfrytëzojnë këto pagesa.  
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Kështu, shteti  ndikon edhe indirekt në rritjen e kërkesës në treg. Mirëpo, në rritjen e 

kërkesës ndikon edhe ulja e ngarkesës tatimore të tatimpaguesve, lehtësitë dhe 

përjashtimet  tatimore. Me uljen e ngarkesës tatimore rritet fuqia blerëse e 

tatimpaguesve që për  rezultat ka rritjen e kërkesës agregate.  Në kushtet e punësimit të 

plotë, rritja e kërkesës agregate nuk ndikon në rritjen  e prodhimit dhe numrit të të 

punësuarve.  

Në këtë rast, rritja e kërkesës do të  rezultonte me rritjen e nivelit të çmimeve. Për të 

penguar rritjen e nivelit të  çmimeve duhet të zvogëlohet kërkesa deri në nivelin e duhur 

(të ofertës). Kërkesa  agregate zvogëlohet me reduktimin e transfertave publike, 

zvogëlimin e aktiviteteve  publike, rritjen e ngarkesës tatimore dhe heqjen e lehtësive 

dhe përjashtimeve nga tatimi. Të gjitha këto masa që ndërmerren me qëllim të 

zvogëlimit të shpenzimeve  publike dhe rritjes së të ardhurave publike janë të njohura si 

masa të politikës restriktive apo kontraktive fiskale.  

 Nëse, kërkesa agregate është më e vogël se oferta, prapë vjen deri te ndryshimi i  nivelit 

të çmimeve, që d.m.th. çmimet ulen. Për të vendosur baraspeshën, shteti  duhet t‟i 

orienton politikat fiskale në rritjen e kërkesës agregate përmes rritjes së  shpenzimeve 

dhe uljes së të ardhurave publike. Në radhët e shpenzimeve shteti rrit  dhëniet sociale, 

hap vende të reja pune, rrit aktivitetin investues dhe zvogëlon  barrën tatimore. Këto 

masa ndikojnë në rritjen e fuqisë blerëse të qytetarëve e me  këtë edhe në rritjen e 

kërkesës së përgjithshme dhe njihen si masa të politikës ekspansive fiskale. 

Ndërsa, masat neutrale ( konjukturale neutrale) të politikës fiskale kanë për  qëllim të 

ruajnë punësimin e plotë dhe nivelin e duhur të çmimeve. Në këtë rast,  shpenzimet 

publike duhet të caktohen në atë mënyrë që kërkesa të mbetet e  pandryshuar.
6
 

2.2.5 Veprimi i politikës fiskale në rishpërndarjen e të  ardhurës dhe pasurisë 

 

Përmes politikës fiskale ndikohet në vendosjen e raporteve të dëshiruara në  fuqinë 

ekonomike të qytetarëve. Duhet theksuar se këtu shteti nuk ka për qëllim të  ndikon në 

barabarësinë e qytetarëve sa i përket fuqisë ekonomike, sepse kjo mund të  ketë pasoja 

në humbjen e motivimit që me punë më të mirë e me përpjekje më të  mëdha dhe me 

përgjegjësi të madhe në vendin e punës, të realizohen të ardhura më  të larta 

                                                 
6
http://econwpa.repec.org/eps/pe/papers/0505/0505013.pdf  Politika fiskale – Objektivat, instrumentet  

dhe efektet .  

http://econwpa.repec.org/eps/pe/papers/0505/0505013.pdf
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respektivisht pasuri. Nga ky këndvështrim varen edhe masat të cilat duhet  ndërmarrë 

për vendosjen e raporteve të caktuara në të ardhurat dhe pasurinë.  Dallimet në lartësinë 

e të ardhurave mund të zvogëlohen përmes:  

a) aplikimit të  normave tatimore progresive në të ardhurat;  

b) lehtësive dhe përjashtimeve nga  barra tatimore e tatimpaguesve me të ardhura të 

ulëta; 

c) aplikimit të tatimit diferencial në një pjesë të të ardhurave, ashtu që tatimpaguesit me 

të ardhura më të  larta të ngarkohen me një përqindje më të madhe të tatimit.  

Në rishpërndarjen e të ardhurave ndikohet edhe përmes shpenzimeve publike si  

instrument i politikës fiskale përmes formave të cilat shtojnë përkujdesjen më të  madhe 

ndaj kategorive me të ardhura të ulëta. Me rastin e vlerësimit të masave,  gjithherë duhet 

marrë parasysh ndikimi i tatimeve indirekte. 

Veprimet apo efektet regresive të këtyre tatimeve janë më të mëdha sa më i madh të jetë 

numri i  produkteve dhe shërbimeve të tatuara, sa më e madhe të jetë ngarkesa tatimore 

dhe  sa më i vogël të jetë seleksionimi i produkteve dhe shërbimeve në qarkullim. Në 

shpërndarjen më të drejtë të pasurisë ndikohet përmes këtyre masave të  politikës 

fiskale:  

a) aplikimi i tatimeve në trashëgimi dhe dhurata si dhe tatimi real  në pasuri;  

b) ofrimi i çmimeve më të ulëta të materialit ndërtimor për kategorinë me  të ardhura të 

ulta; 

c) lirimi i përkohshëm nga tatimi;  

d) shitja e parcelave tokësore që janë pronë e shtetit me kushte të volitshme;  

e) dhe masa që ndikojnë në rritjen e  kursimit. 

 

 Efekte tjera të aplikimit të instrumenteve të politikës fiskale 

 

Instrumentet e politikës fiskale mund të aplikohen edhe për qëllime tjera si në  fushën e 

politikës së edukimit, arsimimit, për qëllime demografike, kulturore,  ndërtimore, 

shëndetësore dhe komerciale. Shteti paraqitet si punëdhënës në  ndërmarrjet publike, në 

administratën publike, në organet e ruajtjes së rendit dhe  sigurisë. Përmes politikës 

doganore, shteti rrit eksportin dhe zvogëlon importin, e me  këtë zvogëlon deficitin në 
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bilancin e pagesave dhe përmirëson vlerën e valutës  kombëtare. Me politikën fiskale 

ndikohet edhe në zhvillimin regjional dhe në përmirësimin e strukturës ekonomike.
7
  

 

2.3 Politika fiskale automatike 
 

 

Shteti duhet të caktojë instrumente të politikës fiskale, që të veprojnë në mënyrë 

automatike, pa veprimin aktiv të shtetit, në politikën fiskale. Andaj, politika fiskale 

automatike ka të bëjë me veprimin spontan (automatik) të disa instrumenteve të 

politikës fiskale në ndryshimin e disa rrjedhave makroekonomike. Efektet e kësaj 

politike janë rezultat i vendimit të mëparshme të qeverisë në politikën fiskale, që 

veprojnë në një moment të caktuar, të cilat, po ashtu mund të jenë gjeruese 

(ekspansioniste) dhe përkufizuese (restriktive). 

Nga ajo që u tha më sipër, mund të nxirret veçoria se politika fiskale kërkon një 

përkujdesje të veçantë të shtetit, do të themi  sikur fëmija që ka nevojë për përkujdesjen 

e nënës. Në fakt, politika bashkëkohore fiskale është e ndërtuar ashtu që ka veti 

automatike veprimi dhe stabilizuese. Andaj, në vazhdim të shohim cilët janë 

stabilizatorët kryesorë automatikë që veprojnë në kuadër të politikës fiskale.  

Stabilizatorët kryesorë, që ndikojnë në politikën fiskale janë: 

- Ndryshimet automatike të të ardhurave nga tatimi. 

- Sigurimi i fondeve me rastin e papunësisë, kujdesi social dhe transferet e tjera, 

- Politika diskrecionale (discretion-diskrete) stabilizuese. 

Tatimet progresive në të ardhurat e qytetarëve  dhe të subjekteve ekonomike paraqesin 

një instrument shumë të rëndësishëm në politikën fiskale bashkëkohore. Tatimet 

progresive janë ato te të cilat norma  tatimore rritet në mënyrë automatike me rritjen e të 

ardhurave, përkatësisht  bazës tatimore.  Andaj ky instrument vepron në mënyrë 

automatike, në bazë të vendimit paraprak të qeverisë mbi përcaktimin e normës 

progresive tatimore. Me këtë rast përcaktohen nivelet e bazës tatimore prej deri, dhe 

normat progresive tatimore. Andaj me rritjen e bazës tatimore, realizohet edhe norma 

përkatëse e tatimeve, pa marrë ndonjë hap  ndryshimi të tyre.  

                                                 
7
 http://econwpa.repec.org/eps/pe/papers/0505/0505013.pdf  Politika fiskale – Objektivat, instrumentet  

dhe efektet. 

http://econwpa.repec.org/eps/pe/papers/0505/0505013.pdf
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Tatimi progresiv paraqet një instrument alarmues mbi ecuritë ekonomike, dhe ai në 

mënyrë automatike u përgjigjet ndryshimeve agjentëve mikroekonomikë dhe 

makroekonomikë. P.sh., në qoftë se bëhet zvogëlimi i prodhimit, atëherë do të 

zvogëlohen të ardhurat dhe fitimi i ndërmarrjeve dhe pagat, të cilat në mënyrë 

automatike do të shprehen edhe në zvogëlimin edhe të të ardhurave (të hyrave) të shtetit 

nga tatimet (taksat), sepse me këtë rast zvogëlohet baza tatimore. Gjendja e tillë 

ekonomike do të ndikojë në uljen e të ardhurave dhe të konsumit të përgjithshëm të 

qytetarëve. Në periudha inflatore kemi rritjen e të ardhurave të qytetarëve, të cilat madje 

drejtpërdrejt do të reflektohen në zvogëlimin e kërkesës, agregate, si dhe në uljen  

aspiratës së rritjes së çmimeve dhe të pagave,  në anën tjetër. Pra, në këtë mënyrë, tatimi 

progresiv i të ardhurave në mënyrë automatike ndikon në stabilizimin ekonomik, duke 

tanguar disa agjentë kryesorë makroekonomikë, siç i cekëm më sipër. 

Në periudhat depresive paraqiten disa procese, të cilat tangojnë si ekonominë ashtu edhe 

popullsinë e vendit përkatës, siç është, fjala vjen, papunësia e madhe. Andaj, shteti 

modern për të zbutur problemin social të popullatës në rastin e paraqitjes së papunësisë 

së madhe, ka të përpunuar sistemin e pagave transferuese, me të cilët bënë lehtësimin e 

vështirësive ekonomike. Me këtë rast shteti formon fonde me qëllim të kompensimit për 

papunësi, për asistencë  sociale etj., pra në suaza të krizës. Në rastet e krizës shteti jep 

edhe ndihma të tjera sociale, si: për ushqim, përkujdesje shëndetësore etj. Mjetet për 

formimin e këtyre fondeve shteti i siguron përmes politikës fiskale, përkatësisht 

rishpërndarjes së të ardhurave kombëtare
8
. 

 

2.4 Politika stabilizuese 
 

Stabilizatorët automatikë paraqesin vetëm linjën e parë të mbrojtjes, por ata si të tillë 

nuk janë të mjaftueshëm të sigurojnë stabilizimin e plotë ekonomik. Ne fakt, 

stabilizatorët automatikë më tepër luajnë rolin e korrektorit të gjendjes  së 

padëshirueshme momentale ekonomike, por nuk bëjnë edhe zgjedhje afatgjate. Politika 

diskrecionale fiskale përfaqëson situatën kur shteti me angazhimet e tij aktiv ndryshon 

instrumentet e politikës fiskale, me qëllim që tu kundërvihet proceseve ciklike 

ekonomike, për kundër stabilizatorëve automatikë, me politiken diskrecionale shteti bën 

ndryshimin strukturor të politikës fiskale instrumentet kryesore të politikës 

                                                 
8
 Volker Treichel, politikat e zhvillimit makroekonomik,  Politika stabilizuese, Tiranë, 2005. 
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diskrecionale fiskale, me të cilat shteti tenton të intervenojë, përkatësisht të stabilizojë 

rrjedhat e padëshirueshme ekonomike janë
9
: 

1. Punët publike 

2. Projektet publike të punësimit 

3. Ndryshimi i normave të tatimeve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
9
 Volker Treichel, politikat e zhvillimit makroekonomik,  Politika stabilizuese, Tiranë, 2005. 
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KAPITULLI III 

 

 

3 Ndërtimi dhe zhvillimi i politikave tatimore në Kosovë 

 

3.1 Roli i politikave tatimore në Kosovë 
 

Tatimi është pjesë e pasurisë, të cilën çdo qytetar ia jep shtetit nga pasuria e tij për ta 

ruajtur pjesën tjetër të pasurisë. Tatimet shërbejnë për mbulimin e shpenzimeve publike 

dhe për rishpërndarjen e të ardhurave kombëtare. 

Sistemi i politikës tatimore në Kosovë, pas luftës ishte i brishtë, i pakompletuar dhe i 

pazbatuar. Që nga viti 1999 e deri në vitin 2003, UNMIK-u ishte kreator i sistemit dhe 

politikës tatimore në Kosovë. 

Në teorinë shkencore paraqiten vështirësi të shumta të definicionit të tatimit. Shumë 

shkencëtarë janë përpjekur që me disa fjali ta definojnë tatimin, duke vënë në pah edhe 

dallimet që shfaqen ndërmjet tatimeve dhe instrumenteve të tjera financiare të 

mbledhjes së të hyrave. 

Në vitet e para të pasluftës Kosova është ndeshur me një ndërhyrje tatimore të 

çakorduar dhe të vrullshme, të bazuar kryesisht në përvojat e vendeve të tjera dhe jo në 

përputhshmëri me gjendjen e nevojat reale të Kosovës së pasluftës, e cila është dashur 

që në shumë sektorë të fillojë nga zeroja. Që nga viti 1999 e deri në vitin 2003 UNMIK-

u ishte kreator i sistemit dhe politikës tatimore në Kosovë. 

Sistemi tatimor në Kosovë ka evoluar nga sistemi i rregulloreve të UNMIK-ut, në 

sistemin e ligjeve tatimore të nxjerra nga Kuvendi i Republikës së Kosovës te Strategjia 

e Përmbushjes 2012 – 2015.
10

 

3.1.1 Institucioni përgjegjës për zbatimin e politikave tatimore në Kosovë 

 

Administrata Tatimore e Kosovës (ATK), në atë kohë Autoriteti Qendror Fiskal (AQF), 

është themeluar më 17 janar 2000, nën drejtimin dhe administrimin e UNMIK-ut. 

Mendoj që krijimi i autoritetit tatimor, të quajtur AQF dhe reformimi i mëtutjeshëm në 

Administratën Tatimore të Kosovës (ATK), është bërë në norma dhe standarde 

ndërkombëtare.  

                                                 
10

 Administrata Tatimore e Kosovës, Strategjia e përmbushjes, 2012-2015.. 
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Legjislacioni tatimor i Kosovës është pranuar si nga FMN-ja ashtu edhe nga Komisioni 

Evropian, si legjislacion transparent dhe në harmoni me standardet ndërkombëtare.
11

 

Administrata Tatimore e Kosovës plotëson standardet ndërkombëtare dhe materializon 

parimet e BE-së. Këto ligje konsiderohen të jenë të kuptueshme dhe të lehta për 

administrim dhe zbatim. Strategjia e Përmbushjes do të implementohet në kontekst të 

rritjes ekonomike, e cila me vete sjell ndikim pozitiv në mbledhjen e të hyrave
12

 

ATK-ja ofron shërbime profesionale, transparente dhe efektive për komunitetin e 

tatimpaguesve, në mënyrë që ata t‟i kuptojnë obligimet e tyre të pagesës së tatimeve dhe 

siguron zbatim të drejtë e të njëllojshëm, si dhe mundëson fuqizimin e ligjeve tatimore, 

me qëllim që të mblidhen të hyra për buxhetin e Kosovës në mënyrë efikase dhe me 

kosto të ulët.
13

 

3.1.2 Tatimet kryesore që zbatohen në Kosovë  

 

Aktualisht baza tatimore në Kosovë përbëhet nga tri lloje të tatimeve: 

Tatimi mbi të ardhurat personale 

Tatimi mbi vlerën e shtuar 

Tatimi mbi të ardhurat e korporatave 

3.1.3 Tatimi në të ardhura personale  

 

Tatimi në të ardhura personale ka filluar së aplikuari nga periudha 2002 dhe është 

administruar nga Rregullorja 2002/4, “Tatimi mbi të Ardhurat Personale në Kosovë”, i 

cili tatim ka pasur objekt tatues vetëm të ardhurat e të punësuarve, por koncepti i këtij 

tatimi që nga 01.01.2005 ka ndryshuar, kur ky tatim, i ashtuquajtur Tatimi në të ardhura 

personale, në vete ka përfshirë profile të tjera të të ardhurave duke mos u kufizuar vetëm 

në paga.Nga 2005 është një tatim më gjithëpërfshirës në të ardhura me zbatimin e 

Rregullores se UNMIK-ut Nr.2004/52 "Mbi Tatimin në të Ardhura Personale". Pastaj 

nga janari 2009 është në fuqi ligji nr.03/L-115 për tatimin në të ardhurat personale, sipas 

                                                 
11

 www.atk-ks.org faqja kryesore, legjislacioni, maj, 2013. 

12
 Administrata Tatimore e Kosovës, Strategjia e përmbushjes 2012-2015. 

13
 www.ark-ks.org Publikimet e ATK mbi arritjen e administratës tatimore të Kosovës dhe vizionin e saj, 

Prishtinë maj 2013. 

http://www.atk-ks.org/
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të cilit janë në fuqi shkallë të reja tatimore dhe nga janari 2010 është në fuqi ligji 

Nr.03/L-161 për tatimin në të ardhurat personale, i cili është ndryshuar dhe plotësuar me 

Ligjin Nr.04/L-104, në maj të vitit 2012. Ndërsa ligji i fundit është ai nr.05/L -028 që ka 

hyrë në fuqi më 1 shtator 2015 me më shumë specifika. 

Tabela 1: Tatimi në të Ardhura Personale dhe normat tatimore në % 

 

Niveli i të ardhurave mujore në € Norma tatimore në% 

Mujore Vjetore Deri më 2008 Nga janari 2009 

Deri në 80 €             960€ 0 

% 

0

% 
80 – 250 € 960€ – 3000€ 5

% 

4

% 
250 – 450 € 3.000€ – 5.400€ 10

% 

8

% 
Mbi 450 € Mbi 5.400€ 20

% 

10

% Burimi: Ligji mbi të ardhurat personale. Publikimet e ATK-së mbi arritjen e Administratës Tatimore të 

Kosovës dhe vizionin e saj. 

Tatim pagues janë personat fizikë rezidentë dhe jo rezidentë, ndërmarrja personale 

afariste, ortakëritë dhe shoqëritë, që pranojnë ose krijojnë të ardhura bruto, të cilat janë 

pranuar apo që janë krijuar gjatë një periudhe tatimore dhe zbritjeve të lejuara. Bazë për 

tatim për personin jo rezidentë është e ardhura bruto e krijuar në Kosovë, kurse për 

personin rezident është e ardhura bruto e krijuar në Kosovë dhe jashtë saj.
14

 

Tatimi në të ardhura personale, i cili ka hy në fuqi më 1 prill të vitit 2002, ka tatuar 

vetëm pagat. Që nga 1 janari i vitit 2005, është tatim më gjithëpërfshirës dhe tatimon 

edhe burime tjera të të ardhurave me sa vijon: 

- pagat, 

- të ardhurat nga aktivitetet biznesore, 

- të ardhurat nga qiraja, 

- lojërat e fatit, 

- dividendët, 

- interesin, 

- fitimet kapitale, dhe 

- çdo të ardhur tjetër që rritë pasurinë neto të tatimpaguesit. 

 

                                                 
14

 Ligji Nr. 05/L – 028 Për tatimin mbi të ardhurat personale, Kuvendi i Republikës të Kosovës, 2015. 
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3.1.4 Tatimi mbi vlerën e shtuar - TVSH  

 

Tatimi i vlerës së shtuar (TVSH) obligon çdo konsumator të paguajë këtë tatim, ndërsa 

ndërmarrjet janë përgjegjëse për deklarimin e pagesës të tatimit të vlerës së shtuar në 

baza mujore. TVSH – tatimi mbi vlerën e shtuar, i cili përfshin aplikimin e tatimit të 

përgjithshëm në konsum për mallra dhe shërbime, që është saktësisht proporcional me 

çmimin e mallrave dhe shërbimeve
15

. 

Tatimi mbi vlerën e shtuar llogaritet në këtë çmim sipas normës së aplikueshme, 

ngarkohet në fazat e ndryshme të prodhimit, shpërndarjes dhe ciklit jetësor të tregtisë së 

mallrave e shërbimeve dhe që në fund bartet nga konsumatori i fundit. 

Në dhjetor të vitit 2008 është miratuar ligji i TVSH-së nr. 03/L-114 dhe është në fuqi 

nga janari i vitit 2009. Ndryshimi bazë është në ngritjen e shkallës tatimore nga 15% në 

16%. 

Deri në miratimin e pakos së re fiskale, që filloi të zbatohet nga shtatori 2015, TVSH 

aplikohej në shkallë standarde prej 16% dhe me shkallë zero(0%), e cila aplikohej në 

eksporte, transportin ndërkombëtar të udhëtarëve, ujitje dhe impute të caktuara 

bujqësore që janë të liruara. Tani me ndryshimet që janë bërë, norma standarde e TVSh-

së është 18%, e cila aplikohet për shumicën e furnizimeve, por ka filluar të aplikohet 

edhe një normale e reduktuar prej 8% në produkte që janë më esenciale për jetesën si 

p.sh.: uji, rryma, drithërat, qumështi, librat, pajisjet IT, barnat, pajisjet mjekësore 
16

. 

Tabela 2: Tatimi mbi vlerën e shtuar dhe normat tatimore në % 

Tatimi mbi vlerën e shtuar dhe normat tatimore në % 

Deri me 2008 Deri me 2009 Nga shtatori 2015  

15%  16%  18%  8%  

Burimi: ATK 

Kështu, lirisht mund të themi se çdo person kërkohet që të regjistrohet për TVSH, në 

momentin kur furnizimet totale gjatë vitit kalendarik e tejkalojnë pragun prej 30,000 

eurosh. Deri në ndryshimin e fundit në ligj ky prag ishte 50,000 euro. Në momentin kur 

personi regjistrohet për qëllime të TVSH-së, ATK-ja, duhet t‟ia lëshojë certifikatën e 

                                                 
15

 Ligji_2009_3_L146-„‟Per tatimin mbi vlerën e shtuar‟‟, Kuvendi i Republikës së Kosovës, 2009. 

16
 Një ndryshim i bërë e që ka rënduar jetën e qytetarëve është vendimi që barnat të tatohen, pra para 

ndryshimeve tatimore barnat ishin pa TVSH, ndërsa tash duhet të paguhen 8%. 

http://www.atk-ks.org/wp-content/uploads/2010/09/Ligji_2009_3_L146.pdf
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regjistrimit, e cila përmban emrin, numrin e biznesit të tij fiskal si dhe numrin unik të 

tatimpaguesit të regjistruar për TVSH. 

3.1.5 Tatimi në të ardhurat e korporatave 

 

Që nga 1 janari 2005, në Kosovë ka filluar të zbatohet Tatimi mbi të Ardhurat e 

Korporatave, sipas Rregullores Nr. 2004/51. Tatimi në të Ardhurat e Korporatave 

zëvendëson Tatimin në Fitim, sipas Rregullores Nr.2002/3, i cili (T. F.) kishte filluar të 

aplikohej në Kosovë që nga 01.04.2002. Në T.F. ishin të regjistruar personat juridikë 

por edhe biznese individuale. Me hyrjen në fuqi të Tatimit mbi të Ardhurat e 

Korporatave, kusht për tu regjistruar është vendosja e statusit juridik. Më parë, Tatimi 

në Fitim është aplikuar vetëm në fitimin e tatuar të korporatave të mëdha. Për shembull, 

të atyre me shkallë qarkullimi më të lartë se 100,000 € ose korporatave me asete që kanë 

vlerë mbi 50,000 €, prej të cilave është kërkuar të përpilojnë pasqyrat financiare. Në 

bazë të skemës së mëparshme, korporatat me qarkullim më të ultë se 100,000€, nuk 

është dashur të përgatisin pasqyra financiare dhe ato i janë nënshtruar tatimit të 

paragjykuar që është aplikuar në fitimin e paragjykuar. Sipas sistemit të ri të Tatimit në 

të Ardhura të Korporatave, të gjitha korporatat e vogla që zgjedhin t‟i nënshtrohen 

tatimit në fitim real, mund të bartin më tej humbjet ndryshe nga tatimi i paragjykuar i 

cili aplikohej vetëm në shitjet bruto të korporatave. Mirëpo, disa korporata shumë të 

vogla do të vazhdojnë t‟i nënshtrohen tatimit të „paragjykuar‟. Për shembull, duke 

paguar shumën fikse për tremujor, nëse shitjet bruto të tyre kanë qenë më të ulta se 

5,000 € për vit, dhe duke paguar tatimin 3% (tregti etj.) dhe 5% (shërbime etj.) në bruto 

shitje, nëse qarkullimi i tyre ka qenë 5,000.01 € - 50,000 € për vit dhe nëse nuk kanë 

zgjedhur t‟i nënshtrohen tatimit në të ardhura reale. 

Ky tatim zbatohet te personat juridikë dhe korporatat. Norma tatuese për tatimin në të 

ardhurat e korporatës në vitin 2005 ishte 20%. Ky tatim paguhet çdo tre muaj varësisht 

nga qarkullimi vjetorë. Norma e tatimit në korporata me qarkullim vjetorë mbi 30,000€ 

është 10%. Ky tatim u reduktua në 10% vitin 2009, sipas Ligjit nr. 03/L – 113 për 

tatimin në të ardhura të korporatës dhe aplikohet e njëjta normë tatimore edhe me Ligjin 

e ri nr. O3/L – 162 për të ardhurat e korporatës.
17
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 Tabela 3 :Tatimi në të Ardhura të Korporatave dhe normat tatimore në % 

Tatimi në të ardhura të korporatave dhe normat tatimore në% 

Deri në 2008                         Nga 2009 

           20%                           10% 

Burimi: ATK 
 
 
 

3.1.6 Tatimi mbi pronë 

 

Tatimi në pronë të paluajtshme është vendosur dhe rregullohet nga Ligji nr. 2003/8 mbi 

Vendosjen e Tatimit në Pronën e Paluajtshme në Kosovë
18

 . Ky ligj e përcakton këtë lloj 

tatimi si tatim komunal, dhe gjithashtu përcakton standardet dhe procedurat të cilat 

duhet t‟i ndjekin Komunat për administrimin e tij. Të hyrat e mbledhura nga ky tatim u 

mbesin Komunave dhe shfrytëzohen nga to në përputhje me Ligjin mbi Menaxhimin e 

Financave Publike. Tatimi në pronë ka filluar të zbatohet në vitin 2003. Kuvendi 

Komunal i secilës komunë e përcakton normën e tatimit në pronë në baza vjetore. Kjo 

normë sillet nga 0.15% deri në 1% të vlerës së tregut të pronës për secilën prej 

kategorive në vijim të pronave:  

- Pronë e banueshme;  

- Pronë komerciale;  

- Pronë industriale; dhe  

- Pronë bujqësore 

Tatimi mbi pasurinë e paluajtshme është një nga llojet më të vjetra të tatimit dhe që 

akoma ekziston në shumicën e vendeve si tatim kombëtar ose vendor. Një nga arsyet 

bazë për tatimin e pasurisë së paluajtshme, veçanërisht në vendet në zhvillim, është 

inkurajimi i përdorimit më intensiv të kësaj pasurie.  

Në përgjithësi, tatimi vendoset mbi vlerën reale ose mbi vlerën e paragjykuar të pasurisë 

së paluajtshme ose mbi vlerën e qirasë, së pasurisë. Tatimi mbi pasurinë e paluajtshme 

përgjithësisht vendoset mbi pasuri që gjendet brenda juridiksionit tatimor, pavarësisht 

nga rezidenca e pronarit.  

                                                 
18

 Ligji mbi Vendosjen e Tatimit në Pronën e Paluajtshme në Kosovë, 

 http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/2003_8_al.pdf  



Faqe | 22 

 

Tatimi në pronë është vendosur të mblidhet dhe të administrohet nga kuvendet 

komunale
19

. Komuna është e autorizuar që të mbledhë tatimin në pronat e paluajtshme 

të cilat ndodhen brenda kufijve të saj në përputhje me Rregulloren e UNMIK-ut 

2003/29.  

 Ministria e Financave, personelit të komunave të cilët merren me menaxhimin e parave 

publike jep këshilla dhe organizon trajnime. Njëherit bënë kontrollimin mbi aplikimin 

dhe zbatimin e infrastrukturës ligjore si dhe bënë monitorimin mbi inkasimin e mjeteve 

financiare nga ky tatim. 

Në këtë drejtim komunat kanë synim që të mbledhin këtë tatim me qëllim të krijimit të 

kushteve më të mira, të përmirësimit më të mirë të jetës së qytetarëve, për të i realizuar 

objektivat e tyre, duke e ndërtuar dhe rregulluar në rend të parë infrastrukturën dhe për 

të ofruar shërbime më të mira banorëve, ndër të cilat për shërbime civile, shërbime 

shëndetësore, të arsimit etj.  

Qëllimi kryesor i aktivizimit të këtij tatimi është që komunat të jenë të pavarura në 

aspektin financiar nga qeveria qendrore, njëherit me qëllim që të funksionoj pavarësimi 

i buxheteve komunale nga ai qendror.  

Përveç kësaj, komunat nga tatimi në pronë krijon mjete financiare me qëllim 

përmirësimit dhe të kryerjes së investimeve publike në lokalitetet e tyre.  

Tek tatimi në pronë baza tatimore është e bazuar në vlerën e tregut të patundshmërisë. 

Vlerësimin e pasurisë së qytetarëve e bëjnë komisionet të cilat janë të caktuar 

ekskluzivisht për këtë qëllim.  

3.1.7 Të hyrat dhe struktura e tyre 

 

Administrata Tatimore e Kosovës, gjatë vitit 2016 ka realizuar të hyra në vlerë prej 

386.4 mil.€, që në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar janë realizuar të 

hyra për 16.3% më shumë ose shprehur në vlerë, për 54.1 mil.€, ndërsa krahasuar me 

planin vjetor prej 385 mil.€ (pa përfshirjen e planit nga AKP), për vitin 2016 është 

realizuar më shumë për 1.4 milion euro. Në planin 2016 për muajin dhjetor nga AKP, 

në emër të ish ndërmarrjeve të privatizuara janë planifikuar të hyrat në shumën prej 8 

milion euro, ku nga kjo shumë janë realizuar vetëm 4.5 milion euro. 
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Kontributet Pensionale për këtë periudhë janë mbledhur në vlerë prej 151.5 mil. €. 

Gjithsej, Tatime dhe Kontribute Pensionale 386.4+151.5 = 537.9 mil €, që në krahasim 

me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar është realizuar për 15.5% më shumë
20

. 

Gjatë vitit 2016, ATK ka zhvilluar aktivitete mjaft të rëndësishme të cilat kanë rol të 

veçantë në realizimin e misionit dhe vizionit të saj si një administratë moderne. Gjatë 

kësaj periudhe janë bërë ndryshime në Sistemin e Ri Elektronik Tatimor - EDI, i cili 

është më i avancuar, është më i përshtatshëm për aplikim, ku edhe janë përfshirë veçori 

të reja, të cilat do të lehtësojnë deklarimin dhe pagesën e tatimeve. 

3.1.8 Të hyrat sipas llojeve të tatimeve 

 

Në strukturën e të hyrave sipas llojeve të tatimeve, pjesëmarrje më të madhe ka TVSh 

me 46.7%, pastaj Tatimi në Korporata me 21.0%, Tatimi i mbajtur në Burim me 20.8%, 

Tatimi për Bizneset Individuale me 8.6% dhe Tatimi në interes, dividendë, të drejta 

pronësore, qira, fitore në lotari dhe lojëra të fatit 2.9%.
21

 

 
Tabela 4: Të hyrat e realizuara sipas llojit të tatimeve, krahasuar me vitet paraprake 

 

Lloj i tatimit 

  Të hyrat sipas viteve   

% 

  Plani 

2016 

  

Krahasimi 

 

                 

   

2014 

  

2015 

  

2016 

    (Rishiki
m) 

   

                  

                   

                      

1  2  3  4   
5=4/

∑ 6  7=4/6 8=4/3  

 
Tatimi mbi vlerën e shtuar 

TVSh 136,939,023  155,153,654  180,363,400  46.7% 180,324,542  100.0% 116.2%  

 
Tatimi ne paga-mbajtur në 

burim TB 67,857,126  72,081,313  80,327,270  20.8% 81,303,159  98.8% 111.4%  

 
Tatimi per biznese individuale 

PD 33,080,529  30,759,022  33,161,625  8.6% 38,091,291  87.1% 107.8%  

 
Interes, qira, drejta pronësore, 

etj. WR 10,499,342  6,393,399  11,254,117  2.9% 15,283,722  73.6% 176.0%  

 Tatimi në korporata CD 55,318,972  67,893,662  81,278,873  21.0% 69,997,286  116.1% 119.7%  

 Gjithsej 303,694.991  332,281,049  386,385,285  100.0% 385,000,000  100.4% 116.3%  

 

Burimi: Administrata Tatimore e Kosovës 
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Siq shihet në tabelën numër 4, të hyrat nga TVSh, TB, PD, VR dhe CD arritën mbi 303 

milion euro, vetëm nga tatimi në vlerën e shtuar në vitin 2014 kishim të hyra prej 136 

milion euro, që kjo shifër vazhdoj të rritet edhe në vitet 2015 dhe 2016, respektivisht në 

vitin 2016 kishim të hyra më të mëdha për 43 milion euro krahasuar me vitin 2014. Nga 

tatimi i mbajtur në burim në vitin 2014 kishim të hyra prej 67 milion euro ose 22% të të 

hyrave të përgjithshme. 

Tatimi në korporata buxhetit të shtetit i solli të hyra në vitin 2016 prej 81 milion euro, 

që kishte një rritje prej 25 milion euro krahasuar me vitin 2014.  

Të hyrat nga tatimi mbi biznese individuale përbënin pjesën prej 33 milion euro të të 

hyrave totale në vitin 2014, ndërsa në vitin 2015 kishte një rritje prej 23 milion euro më 

shumë se sa në vitin 2014, po ashtu edhe në vitin 2016 ky tatim  ka pasur një rritje prej 

24 milion euro krahasuar me vitin 2015. 

3.1.9 Të hyrat sipas llojeve kryesore te tatimeve 

 

Në të hyrat sipas grupeve kryesore të tatimeve, pjesëmarrje më të madhe ka Tatimi i 

Vlerës së Shtuar (TVSh) me 46.7%, pastaj Tatimi në të Ardhurat Personale (TAP) me 

29.4% dhe Tatimi në Korporata me 23.9%
22

. 

 Tabela 5: Të hyrat e realizuara sipas llojeve kryesore të tatimeve 

Lloji i tatimit 2014 2015 2016 Krahasimi sipas viteve  
        

1 2 3 4 5=4-3 6=4/3  7=4/∑ 
        

TVSh 136,939,023 155,153,654 180,363,400 25,209,746 116.2%  46.7% 

TAK 65,818,313 74,287,060 92,532,989 18,245,929 124.6%  23.9% 

TAP 100,937,655 102,840,335 113,488,895 10,648,560 110.4%  29.4% 

Gjithsej 303,694,991 332,281,049 386,385,285 54,104,236 116.3%  100.0% 
        

Burimi: Administrata Tatimore e Kosovës 

Pjesën më të madhe të buxhetit e përbëjnë të hyrat prej TVSH-se, në vitin 2016 të hyrat 

totale nga TVSh-ja ishin mbi 180 milion euro ose  46.67% e të hyrave totale. Siç shihet 

në tabelën numër 5, të hyrat nga TVSh-ja në vitin 2014 ishin mbi 136 milion euro, 

ndërkaq në vitin 2015 kishim një rritje prej mbi 18 milion euro krahasuar me vitin 2014. 

Nga tatimi në të ardhura të korporatave në vitin 2014 kishim rreth 65 milion euro apo 9 

milion euro më pak se në vitin 2015, ndërsa viti 2016 kishte të hyra nga TAK prej 92 

milion euro. Gjithashtu një trend i rritjes së të hyrave vërehet edhe te TAP, ku në vitin 
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2016 kishim 113 milion euro apo rreth 9 milion euro më shumë se në vitin 2015 

respektivisht 11 milion euro më shumë se viti 2014. 

 

3.2 Akcizat 
 

Akcizat janë lloj i posaçëm i tatim qarkullimit të llojeve të caktuara të produkteve që 

janë përkufizuar në ligjin përkatës. Numri dhe llojet e produkteve të përfshira për 

pagimin e akcizave ndryshon, këto janë produkte me karakteristika të caktuara, si për 

shembull: prodhimi dhe qarkullimi i tyre janë të rregulluar nga autoritetet e pushtetit, 

çmimet e tyre nuk janë elastike dhe se ngritja e çmimit të produktit nuk ndikon shumë 

në rënien e konsumit. Detyrimi për përllogaritjen dhe pagimin e akcizave është 

vendosur për konsumin e produkteve të veçanta, të pijeve alkoolike, produktet e duhanit 

dhe për lëndët djegëse motorike, si dhe për produkte të caktuara të përcaktuara si 

produkte luksoze. Detyrues të akcizës janë prodhuesi, importuesi apo çdo pjesëmarrës 

në qarkullimin e mallrave akcize, varësisht nga grupet e produkteve. Personat juridikë 

dhe fizikë që prodhojnë apo qarkullojnë mallra akcize kanë për detyrë t‟i paraqesin 

kërkesë organit për të ardhurat publike për t‟u regjistruar në regjistrin e detyruesve të 

akcizave. Bazë për pagimin e akcizës është çmimi i shitjes në të cilin llogaritet akciza. 

Gjatë importit të mallit në bazën e pagimit të akcizës përfshihen taksat doganore dhe 

shpenzimet e tjera të importit. Detyrimi për pagimin e akcizës lind në çastin e paraqitjes 

së detyrimit të pagimit të taksës doganore dhe të shpenzimeve të tjera të importit. 

Detyruesit e akcizës në qarkullimin e nënprodukteve të duhanit dhe të pijeve alkoolike 

akcizën e paguajnë me rastin e blerjes së pullave ose banderolave të kontrollit. Për 

eksportin e kryer prodhuesi, përkatësisht importuesi i produkteve akcize ka të drejtën e 

kthimit të akcizës së paguar, përkatësisht të drejtën e lirimit nga akciza. Shkallët e 

akcizave pasqyrohen në përqindje, në shuma absolute dhe sipas njësisë së masës dhe 

llojeve të veçanta të produkteve. 
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3.3 Dogana  
 

Doganat janë instrumente fiskale të cilat shteti arkëton mjete financiare në momentin e 

importimit të mallrave të ndryshme, me rastin e kalimit të mallit nga një shteti në shtetin 

tjetër në pikat kufitare.  

Dogana është një autoritet ose agjenci qeveritare e një vendi që ka për detyrë mbledhjen 

e detyrimeve të importit si dhe kontrollin e mjeteve e të mallrave të cilat hyjnë dhe dalin 

nga territori doganor i atij vendi. Doganat janë instrumente të rëndësishme fiskale të 

cilat kanë rol shumë të rëndësishëm në formimin e të ardhurave publike. Doganat si 

instrumente fiskale kanë ngjashmëri dhe dallime me tatimet, taksat dhe kontributet. 

Ngjashmëritë vërehen sidomos në aspektin e formimit të të ardhurave publike. Dallimet 

në mes të doganave dhe tatimeve, taksave dhe kontributeve janë në atë se doganat 

vjelën në kufi të shtetit, ndërsa instrumentet e tjera inkasohen brenda territorit të shtetit. 

Me zhvillimin dhe funksionimin e doganave si instrumente fiskale në mënyra të 

ndryshme ndikojnë në zhvillimin ekonomik të vendit. Ndër refleksionet dhe ndikimit të 

doganave në zhvillimin ekonomik, zhvillimin dhe përmirësimin e strukturës së 

ekonomisë, ndërsa funksioni kryesor të tyre është në mbrojtjen e ekonomisë së vendit 

nga produkte të ndryshme, që të mos importohen me cilësi dhe çmime të njëjta nga 

konkurrenca e jashtme, si dhe të ndikimeve te tjera në ekonomi në krahasim me 

instrumentet e tjera fiskale. 

Një prej objektivave kryesor të Doganës së Kosovës, është sigurimi i të hyrave për 

buxhetin e shtetit. Ky objektiv është më i rëndësishme, pasi që nga performanca e 

Doganës varet edhe vetë performanca e të gjitha institucioneve, të cilat financohen 

indirekt nga Dogana e Kosovës
23

. 

  

                                                 
23

 Dogana e Kosovës,Raporti.Vjetor 2015. 



 

Faqe | 27  

 

Grafiku 1:Të hyrat doganore 2009-2015 

 

             Burimi: Dogana e Kosovës 

 
Siç shihet edhe nga grafiku 1, që nga viti 2011 Dogana kishte një trend të 

mbledhjes së shumës deri në 850 milionë euro, vetëm gjatë dy viteve të fundit u 

arrit të tejkalohet kjo shifër, ku fillimisht të hyrat arritën në mbi 870 milionë euro, 

kurse në vitin 2015 definitivisht thyhet barriera prej 950 milionë euro. Të hyrat 

nga detyrimet doganore (Doganë, Akcizë dhe TVSH) gjatë tërë viti kanë shënuar 

rritje progresive. 

Të hyrat e ndara sipas taksave tregojnë se kemi rritje progresive, prandaj edhe 

ndryshimet fiskale nuk kanë ndikuar në performancën e Doganës, por, nëse 

krahasohen të tri taksat që ne mbledhim, vërehet rritje nga të gjitha. 

        Tabela 6: Të hyrat nga dogana dhe akciza 2014-2015 

Mbledhja e të Hyrave 2014 2015 % 

Të hyrat totale 871.8 951 + 9,2% 

Taksa doganore 126.3 131,4 +3,8% 

Akciza 304,5 360,6 +15,5% 

TVSH-ja 424,2 456,5 + 7% 

Të tjera (kundërvajtjet, shitja e konfiskimeve etj.) 5.08 3,3 -47.1% 
Burimi: Dogana e Kosovës    

Taksa doganore nuk ka pasur ndryshime fiskale dhe është rritur nga 126,1 milionë 

euro që ishte në vitin 2014 në 131,4 milionë euro gjatë vitit 2015 apo shprehur në 

përqindje + 3,8 %. 
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Akciza ka pasur disa ndryshime gjatë këtij viti te veturat, duhani dhe lojërat e fatit, 

po ashtu gjatë vitit 2015 arkëtimi i Doganës është ngritur në 360.6 milionë euro nga 

304,5 milionë euro që ishte në vitit 2014, pra rritje e përgjithshme prej +15.5 %.  

TVSH-ja ka pasur ndryshimet, ku ndryshimi kryesor ishte të lirimi i lëndës së parë që 

përdoret në procesin e prodhimit dhe ulja në 8% e një grupi të produkteve, derisa 

është bërë edhe rritja prej 16% në 18%. Përkundër ndryshimeve Dogana ka ruajtur 

dhe ka rritur arkëtimin, pra kemi mbledhur 456.5 milionë euro apo 7% më shumë se 

vitin e kaluar. 

Nëse shikohet trendi i mbledhjes së të hyrave në krahasim me vitin e kaluar, vërehet se 

deri në mars 2015 është bërë edhe rritja progresive, ku edhe arrihet të punohet mbi të 

gjitha parashikimet. Në vazhdim është paraqitur lakorja e cila tregon qartë rritje e të 

hyrave kundrejt vitit të kaluar. 

  



 

Faqe | 29  

 

KAPITULLI IV 

 

 

 

4 Rezultatet e nxjerra nga pyetësori për politikat e reja tatimore në 

Kosovë 

 
Në këtë kapitull janë paraqitur të dhënat e mbledhura nga pyetësori përmes grafikëve 

dhe tabelave të ndryshme, përmes metodës deskriptive. Pyetësori është dizajnuar dhe 

është hartuar në atë mënyrë dhe në atë formë që të mundësojë realizimin e qëllimeve të 

synuara. Përmes pyetësorit janë anketuar 110 ndërmarrje të vogla dhe të mesme nga të 

gjithë sektorët dhe veprimtaritë ekonomike në regjionin e Prishtinës, ku ndërmarrjet 

shërbyese marrin pjesë ne këtë anketim me 36 %, ato tregtare marrin pjesë me 54 % dhe 

me pjesëmarrje prej 10 % bëjnë pjesë ndërmarrjet prodhuese. Pyetësori përfshin 

rezultatet në vijim: 

Grafiku 2: Si e vlerësoni përshkallëzimin e TVSH-së? 

 
Burimi: Llogaritjet e autores 

 

1.Në pyetjen: Si e vlerësoni përshkallëzimin e TVSH-së, nga gjithsej 22.73 % e 

respondentëve të anketuarve kanë shprehur mendim pozitiv, kurse 62.73 % prej tyre e 

konsiderojnë këtë përshkallëzim negative për bizneset e tyre, ndërkaq 14.46 %, kanë 

abstenuar në këtë pyetje.  

Pozitiv Negativ Skam përgjigje Gjithsej

% 22.73 62.73 14.46 100
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Republika e Kosovës që nga shtatori i vitit 2015 ka filluar aplikimin e normës së re 

tatimore dhe përshkallëzimin e TVSH-së. 

 Grafiku 3: Si e vlerësoni ngritjen e TVSH-së nga 16% në 18%? 

 

Burimi: Llogaritjet e autores 

Ndërkaq, në pyetjen tjetër vijuese: Si e vlerësoni ngritjen e TVSH-së nga 16 % në 18 %, 

përgjigjet e të anketuarve janë: 85.46 % prej tyre janë të pakënaqur, gjë që mund të jetë 

në saje të mos sqarimit të duhur nga ana e institucioneve kompetente, ndërsa 10.9 % ose 

12 përfaqësues të bizneseve, këtë ngritje e konsiderojnë pozitive, pyetjes nuk i janë 

përgjigjur 3.64 % e biznesmenëve.  

 

Tabela 7:  Reformat fiskale të bëra deri më tani, a kanë krijuar ambient të favorshëm për biznes? 

Burimi: Llogaritjet e autores 

Në pyetjen se reformat fiskale të bëra deri me tani a kanë krijuar ambient të favorshëm 

për biznes, 45.5 % prej të anketuarve nga 110, e kanë konsideruar pozitive reformat në 

politikat fiskale në Republikës së Kosovës. Ndërsa 54.5 % e të anketuarve mendojnë se 

këto reforma nuk kanë krijuar ambient të përshtatshëm për biznes. 
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Jo 60 54.5 % 
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Totali 110 100 % 
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Grafiku 4: A mendoni se TVSH-ja duhet të mblidhet në pikat kufitare? 

 

Burimi: Llogaritjet e autores 

Nga 110 biznese të anketuara 79.10 % prej tyre kanë thënë se tatimi mbi vlerën e shtuar 

nuk duhet të mblidhet në kufi, alternativat e dhëna nga të anketuarit mbështesin 

praktikat globale të vendeve të zhvilluara, ku TVSH-ja mblidhet brenda kufijve dhe 

vetëm pas operacionalizimit të investimit të dhënë. Ata mbështesin këtë lloj ideje që 

TVSH-ja, të jetë me rastin e regjistrimit të importit në dogana, e më pas vjelja e TVSH-

së të bëhet brenda Kosovës, kur biznesi fillon përdorimin e importit të dhënë. Ndërsa 

vetëm 20.9 % nga të anketuarit mendojnë se më mirë është që TVSH-ja të mblidhet në 

kufi. 

Grafiku 5: Si e vlerësoni amnistinë fiskale për disa nga bizneset të cilat kanë nevojë? 

 

Burimi: Llogaritjet e autores 
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Amnistia fiskale vlerësohet tepër lart, pasi nga 110 ndërmarrës të anketuar, 66.36 % prej 

tyre, janë të mendimit se është e domosdoshme që për disa ndërmarrje, të cilat ndodhen 

në prag të falimentimit, të ketë amnisti fiskale dhe, sipas tyre, ky veprim është një 

infuzion i rëndësishëm dhe i domosdoshëm për të mbijetuar, ndërsa vetëm 33.64 % e 

ndërmarrësve mendojnë se është tepër jetike kjo. 

Grafiku 6: A mund të konsiderohen arkat fiskale si parandaluese të in formalitetit? 

 

    Burimi: Llogaritjet e autores 

Të gjithë ndërmarrësit e anketuar shfaqin mendim pozitiv se arkat fiskale mund të 

konsiderohen si parandaluese të in formalitetit, por të gjithë janë të mendimit se ka 

ngecje të mëdha në këtë drejtim, duke pretenduar se një pjesë e konsiderueshme e 

bizneseve nuk i kanë instaluar ende arkat fiskale. Arkat fiskale mund të kenë sukses 

vetëm nëse probabilitetit i auditimit nga administratorët tatimorë është i lartë dhe kjo 

gjendje i shtyn pronarët që patjetër t‟i regjistrojnë aktivitetet e tyre, në të kundërtën ata 

do të ballafaqohen me gjobitje të rënda. 
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Grafiku 7: Si e vlerësoni uljen e TVSH-së nga 16% në 8% për produktet e shportës së 

konsumatorit? 

 

                         Burimi: Llogaritjet e autores 

 

Ndërmarrësit e anketuar kanë mendim pozitiv sa i përket përshkallëzimit të TVSH-së 

nga 16% në 8%, e sidomos për shtresën e varfër të popullatës që në Kosovë ka shumë të 

tillë, 68.18% prej tyre këtë e shohin si hap pozitiv, ndërkaq pa ndryshime të mëdha këtë 

e shohin 27.28% prej tyre, kurse vetëm 2.73% kanë mendim negativ për këtë ndryshim. 

Në këtë pyetje kanë abstenuar 1.72% e anketuarve.  

Grafiku 8: Si e vlerësoni uljen e pragut për TVSH nga 50.000€ në 30.000€? 

 

                 Burimi: Llogaritjet e autores 

 

Uljen e pragut të TVSH-së 63. 63 % e biznesmenëve të anketuar nuk e kanë pritur mirë, 

pasi që në këtë drejtim ata këtë e konsiderojnë si diçka negative për bizneset, kurse në 

anën tjetër këtë e vlerësojnë dhe pozitive për shtetin. Kurse, 20 % e të anketuarve, 
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16.37% prej tyre kanë deklaruar se ulja e pragut të TVSH-së nga 50.000 € në 30.000 €, 

është pozitive për biznese. 

Grafiku 9: Si e vlerësoni heqjen e TVSH-së për produktet e linjës së prodhimit dhe teknologjisë 

informative? 

 

                         Burimi: Llogaritjet e autores 

Ndërmarrësit e anketuar janë shprehur se janë shumë të kënaqur me heqjen e TVSH-së 

për produktet e teknologjisë informative dhe 93.64 % e tyre janë shprehur se ky vendim 

është pozitiv për bizneset e kësaj fushe, ndërkaq 5.46 % e tyre e shohin si negative, 

ndërkaq kanë abstenuar 0.90 % prej tyre. 

Tabela 8: Si e vlerësoni pakon fiskale 2.0, a do të jetë barrë për buxhetin e Repubikës së Kosovës ?  

Burimi: Llogaritjet e autores 

Në pyetjen vijuese se si e vlerësoni pakon fiskale 2.0, a do të jetë kjo barrë për buxhetin 

e Republikës së Kosovës , nga 110 të anketuar, 77 % prej tyre janë përgjigjur pozitivisht 

se propozimi i kësaj pako është në të mirë të bizneseve dhe qytetarëve të Republikës së 

Kosovës, ndërsa pjesa tjetër apo 33 %  janë kundër kësaj pakoje. 
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Pozitive 70 77% 

Negative 30 33 

Totali 110 100 % 
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Tabela 9:  A jeni dakord për vendosjen e banderolave në produktet e millit, për qellim të cilësisë 

dhe luftën ndaj in formalitetit? 

Burimi: Llogaritjet e autores 

Propozimin për vendosjen e banderolave ne produktet e miellit, për qellim te cilësisë 

dhe luftën ndaj in formalitetit, te anketuarit e kane prite shumë mirë, ku 92.72% e të 

anketuarve janë përgjigjur pozitivisht, një pjesë prej 2.72% kanë qenë kundër këtij 

propozimi ndërsa 4.51% kanë abstenuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyetja Përgjigje Nr. i bizneseve Totali në % 

 

A jeni dakord për vendosjen e banderolave 

në produktet të millit, për qellim të cilësisë 

dhe luftën ndaj in formalitetit. 

 

Pozitive 102 92.72% 

Negative 3 2.72% 

Abstenim 5 4.51% 

Totali 110 100 % 
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5 KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET 

 

 

 

5.1 KONKLUZIONET 

 

• Ndërhyrja e shtetit në rrjedha ekonomike përmes politikës fiskale arsyetohet me 

rregullimet e bëra në drejtim të menjanimit të dukurive që bëhen pengesë për 

ruajtjen e mirëqenies së përgjithshme të shoqërisë. Këto dukuri lidhen me 

veprimin jo perfekt të tregut në: mbrojtjen e shtresave të varfra të shoqërisë, 

krijimin e vendeve të punës, evitimin e monopoleve dhe rritjen e konkurrencës 

së mirëfilltë,rishpërndarjen më të drejtë të pasurisë, e tjerë. 

• Është bëre ndryshimi i ligjit për Tatim mbi Vleren e Shtuar nga 16% në 8% në 

produktet bazike dhe rritje të TVSH- së nga 16% në 18% për produktet tjera që 

ka filluar të zbatohet nga 1 shtatori i viti 2015,mirpo ky ndryshim i pakos fiskale 

në TVSH është vlersuar se ka pasur efekte pozitive në ekonominë e Kosovës dhe 

të bërit biznes. 

• Politika fiskale përbënë një komponentë të politikës ekonomike shtetërore që 

shfrytëzohet për qëllime makroekonomike për ta ndikuar nivelin e 

produktit,punësimit dhe çmimeve. 

• Jo rrallë ngjan që shteti del i paaftë në drejtimin e politikës fiskale qoftë për 

shkak të informacioneve jo të sakta apo parashikimeve të gabuara lidhur me 

efektet që rezultojnë nga masat dhe veprimet e ndërmarra për arritjen e 

objektivave të politikës fiskale. Një tjetër arsye e dështimit është jo koordinimi i 

politikës fiskale me politikën monetare, duke vepruar gjatë gjithë kohës si 

ngulfatës në rezultate të njëra tjetrës. 
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5.2 REKOMANDIME 

 

• Më këtë punim jemi munduar që t‟a kujtojë  te kaluarën e sistemit tatimor , 

tranzicionin, te arriturat dhe sfidat e sistemit  tatimor në përgjithësi dhe të tatimit 

në të ardhura personale në veqanti. 

• Kosova si shtet i ri ka arritur të krijoj një sistem të qëndrueshëm tatimor dhe 

mjaft konkurues me vendet e tjera në rajon, për nga normat e ulëta të tatimit. 

Kosovës i mbetet edhe më tutje mjaft punë për të siguruar të hyra më të mëdha 

nga tatimet, në mënyrë që të siguroj buxhetin e vet, si një shtet që dëshiron të 

hyjë në BE. 

• Puna më e madhe dhe më e vështirë për Kosovën është shtrirja e saj në pjesën 

veriore dhe vjelja e tatimeve atje. 

• Administrata tatimore e Kosovës duhet që t‟a ngritë  numrin e inspektorëve në 

teren në mënyrë që numri i të punësuarve jo formal te jetë sa më i vogël i 

mundshëm. 

• Ekzistenca e një administrate efektive tatimore është gjithashtu thelbësore, jo 

vetëm për lehtësimin e tregtisë dhe zhvillimin e biznesit dhe krijimin e një 

mjedisi i cili i tërheq dhe i siguron investimet e huaja, por edhe të funksionimit 

të sistemit të të hyrave në të gjitha nivelet e qeverisë. 

• Reformat tatimore në Kosovë janë të domosdoshme si në aspektin e politikës 

tatimore po ashtu edhe në aspektin profesional nga organet tatimore dhe si 

përfundim për zbatimin sa më të efektshëm të reformave tatimore duhet të 

vazhdohet të punohet më shumë në përmbushjen e disa parakushteve: të 

sigurohet infrastruktura institucionale; aftësimi profesional i stafit të 

Administratës Tatimore të Kosovës (ATK) me anë të trajnimeve të ndryshme me 

ekspert ndërkombëtar; shkëmbimi i përvojave me institucionet tatimore të 

vendeve të zhvilluara dhe vendeve në zhvillim që e kanë kaluar fazën e 

tranzicionit; vetëdijesimi i obliguesve tatimor apo parimi  i vet-deklarimit, etj. 

• Themelimi i sistemit të tatimit në Kosova ka synuar që ta ketë një sistem të 

harmonizuar me sistemin tatimor e kornizën ligjore të BE-së, si dhe me 

standardet Evropiane.  
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7 Shtojcat 

 

7.1  Aneks 
 

7.1.1 Pyetësor 

 

Pyetësor për efektin e politikave fiskale në afarizmin e ndërmarrjeve të vogla dhe të 

mesme. Të dhënat e grumbulluara do të përdoren për studimin që do të kryhet për 

përmbylljen e studimeve Bachelor në Universitetin Isa Boletini në Mitrovicë. Përgjigjet 

e juaja do të më ndihmonin shumë që të arrij të përfundoj me sukses studimin tim. Ju 

lutem që të përgjigjeni në pyetjet e mëposhtme. 

 

1.Si e vlerësoni përshkallëzimin e TVSH-së? 

a) Pozitive                    

b) Negative 

c) Apstenim 

 

2. .Si e vlerësoni ngritjen e TVSH-së nga 16% në 18%? 

a) Pozitive 

b) Negative 

c) Apstenim 

 

3. Reformat fiskale të bëra deri më tani, a kanë krijuar ambient të favorshëm për 

biznes? 

a) PO 

b) JO 

 

4.A mendoni se TVSH-ja duhet të mblidhet në pikat kufitare? 

a) PO 

b) JO  

 

5.Si e vlerësoni amnistinë fiskale për disa nga bizneset të cilat kanë nevojë? 

a) Te domosdoshme 

b) Jetike 
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6.A mund të konsiderohen arkat fiskale si parandaluese të informalitetit? 

a) PO 

b) JO 

 

7.Si e vlerësoni uljen e TVSH-së nga 16% në 8% për produktet e shportës së 

konsumatorit? 

a) Pozitive 

b) Negative 

c) Pa ndryshime 

 

8.Si e vlerësoni uljen e pragut për TVSH nga 50.000€ në 30.000€? 

a) Pozitive per bizneset 

b) Pozitiv per shtetin 

c) Negativ per bizneset 

 

9.Si e vlerësoni heqjen e TVSH-së për produktet e linjës së prodhimit dhe 

teknologjisë informative? 

a) Pozitiv 

b) Negativ 

c) Apstenim 

 

10.Si e vlerësoni pakon fiskale 2.0, a do të jetë barrë për buxhetin e Repubikës së 

Kosovës ?  

a) Pozitive 

b) b) Negative 

 

11.A jeni dakord për vendosjen e banderolave në produktet e millit, për qellim të 

cilësisë dhe luftën ndaj informalitetit? 

a) Pozitive 

b) Negative 

c) Apstenim 

 

                                                                                          Autore: Albulena KRASNIQI  
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7.1.2 Ligjet dhe UA 

 

7.1.3 Tatimet që deklarohen në mënyrë elektronike 

 
 

 


