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Përmbledhje 
 

1. Gjatë dy viteve të fundit në Kosovë janë ndërmarrë masa mjaft efikase në ndërtimin e 
një rrethine të përshtatshme për zbatimin e politikës së tatimeve dhe të taksave. Janë 
aprovuar rregullore të reja, që e bëjnë sistemin tatimor  më kompatibil me ekonominë 
e tregut; është aprovuar Programi i Qeverisë së Kosovës; është zgjëruar rrjeta e 
institucioneve  bankare dhe jobankare; janë përmirësuar informacionet mbi treguesit 
makroekonomik; janë ndërmarrë masa për funksionimin e sistemit të tatimeve në 
tërësinë kufitare të Kosovës.  

 
2. Rezultatet e arritura janë mjaft kurajuese sa i përket rritjes së të ardhurave nga 

tatimet, të cilat në vitin 2001 ishin 1.3 herë më të larta nga viti 2000, kurse në këtë vit 
po shënojnë rritje prej 40%; buxheti gati tërësisht po financohet nga burimet e 
brendshme, kurse struktura e të hyrave tregon përmirësime cilësore. Vazhdimisht  po 
punohet në zgjërimin e bazës tatimore, përmes aplikimit të tatimeve të reja, dhe në 
rritjen e efikasitetit në vjeljen e tatimeve, doganave dhe taksave. Janë evidente 
rezultatet në aplikimin e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar nga muaji korrik i vitit të kaluar. 
Poashtu po ndërmerren masa që të jetë i suksesshëm edhe aplikimii tatimit në fitim, 
tatimit në të ardhura personale dhe tatimit në pronë.  

 
3. Shumë nga reformat dhe masat për ndërtimin e sistemit tatimor tek ne janë zhvilluar 

në pajtim me sugjerimet dhe rekomandimet e Tryezës së Forumit Ndërkombëtar, të 
mbajtur më 21 qershor 2001. Përmirësimi i strukturës së tatimeve dhe dinamizimi i 
aplikimit të tyre ka rezultuar në ndryshimin relativ të ngarkesave të bizneseve dhe të 
qytetarëve, duke  transferuar disa tatime tek konsumatorët, përkatësisht qytetarët, që 
ishte edhe kërkesë themelore e këtij forumi.  

 
4. Megjithatë kanë mbetur disa çështje të hapura, zgjidhja e të cilave do të rriste efektet 

fiskale dhe do të shprehej pozitivisht në aspektin zhvillimor, nga të cilat veçohen: 
• Janë evidente disproporcionet në mes të hyrave që vilen në kufi dhe atyre 

brenda Kosovës. Vjelja e tatimeve brenda Kosovës mund të thuhet se akoma 
është e vogël. Ndryshimi i këtyre raporteve është parakusht i sigurimit të një 
buxheti të qëndrueshëm ndaj kërkesave publike gjithnjë në rritje; 

• Kapacitetet e adiministratës tatimore në Kosovë akoma janë në dis-harmoni 
me detyrat që shtrohen para saj dhe me nevojën e rritjes së efikasitetit 
manaxhues në grumbullimin e tatimeve; 

• Vjelja e tatimit në pronë, të tatimit në fitim dhe atij në paga është ende në 
fazën fillestare dhe duhet ende përpjekje për të rritur efiçencën e vljeljes së 
këtyre. Veçmas evidentohen mjaft vërejtje që kanë të bëjnë me lartësinë e 
normave të tatimeve në raport me aftësinë paguese të qytetarëve dhe me 
lartësinë e bazës tatimore.  

• Kanë mbetur akoma të pazgjidhura çështjet që kanë të bëjnë me lehtësimet 
tatimore për pajisje dhe për bujqësi, probleme që burojnë nga një sistem i 
unifikuar tarifash tatimore që dekurojon investimet. 

•  Ndër problemet kyçe është edhe evazioni fiskal, i cili meriton vëmendje dhe 
masa shumë konkrete.  
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I. HYRJE 
 
Ky raport ka për qëllim që shkurtimisht të pasqyrojë ecurinë e ndërtimit të politikës së 
tatimeve dhe taksave në Kosovë gjatë vitit 2001 dhe 2002. Raporti është përgatitur në kuadër 
të Projektit “Promovimi i zhvillimit ekonomik përmes ndërtimit të shoqërisë civile”, 
mbështetur nga USAID (faza e dytë), i cili midis tjerash parasheh edhe përcjelljen e gjendjes 
dhe të ecurive në fushat që kanë qenë objekt studimi në fazën e parë të këtij projekti (në 
periudhën 1 tetor 2000 deri më 30 shtator 2002).  
 
Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest në mbështetje të USAID organizoi më 21 
qershor të vitit 2001 Tryezën e Forumit Ndërkombëtar në temën: “Disa Çështje të Ndërtimit 
dhe të Zbatimit të Politikës Fiskale në Kosovë” në të cilën u diskutua raporti i përgatitur. 
Tryeza kishte për qëllim advokimin për ndërtimin e një politike të qëndrueshme të tatimeve 
dhe të taksave në Kosovë. Kjo politikë do të mbështetej në përvojat e avancuara të ekonomive 
të tregut dhe në harmonizimin e ngarkesës fiskale në mes komunitetit të biznesit dhe 
popullatës. Do të siguronte mbështetjen më të madhe të politikës fiskale ndaj nevojave të 
zhvillimit ekonomik të Kosovës dhe ndërtimin e saj në funksion të rindërtimit ekonomik pas 
luftës.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Në kuadër të përgatitjes së këti raporti janë zhvilluar biseda me Autoritetin Qendror Fiskal të 
Kosovës, Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, Njësinë për Analiza Makroekonomike në 
MEF, Njësinë e Tatimeve, Shërbimin Doganor të Kosovës, Institutin për Marketing në 
Gdanjsk,  Qendrën për Studime Ekonomike dhe Sociale të Varshavës, Kuvendin Komunal të 
Prishtinës, Kuvendin Komunal të Obiliqit, Galenterinë e Drurit në Besianë, Agroproduct-
commerc në Besianë, NTP Beni në Prishtinë, Qumshtoren në Miradi të Epërme, Ndërmarrjen 
tregtare Malësia-Commerc në Prishtinë. 
 

Kutia 1:  
Konstatimet kryesore të Tryezës së Forumit Ndërkombëtar të mbajtur më 21 qershor 2001 
 
Raporti i përgatitur për tryezën e forumit ndërkombëtar si dhe diskutimet e pjesmarrësve 
konstatuan se krijimin e një politike të qëndrueshme fiskale e vështirësonte situata mjaftë 
specifike në Kosovë e cila cilësohej me mungesën e një strategjie të zhvillimit ekonomik, 
mungesën e infrormacionit statistikor mbi indikatorët makroekonomik për formulimin e 
politikave ekonomike, transakcionet me para në dorë, mungesën e ligjit mbi kontabilitetin, 
mungesën e instrumenteve të brendshme financiare si dhe pengesave në funksionimin e 
doganave në tërësinë kufitare të Kosovës. Tryeza , mes tjerash, konstatoi  me sa vijon: 
 Struktura e instrumenteve fiskale bazohet vetëm në ngarkesat e biznesit, kurse është e 

domosdoshme që sa më shpejtë që të jetë e mundur të fillohet me aplikimin e 
instrumenteve fiskale që do të ngarkonin të ardhurat, pasurinë dhe fitimin e qytetarëve, 
në mënyrë që të arrihet  një shpërndarje e drejtë në favor të biznesit; 

 Është në interes të zhvillimit ekonomik të zvogëlohen ngarkesat fiskale ndaj biznesit, 
krahas zgjërimit të bazës tatimore, në mënyrë që pjesëmarrja e tatimeve kundrejt 
biznesit në strukturën e përgjithshme të ngarkesave fiskale të jetë e ngjashme me vendet 
e tjera në tranzicion. U vlerësua se aplikimi i TVSH-së do të jetë me efekte pozitive për 
stimulimin e biznesit; 

 Në mospërmbushjen e efektshme të politikës buxhetore dhe fikale ka ndikur 
mospërfshirja e instrumenteve fiskale në nivel lokal si dhe lënia pas dore e administratës 
tatimore lokale; 

 Evazioni fiskal është tepër i dëmshëm për buxhetin dhe për barazinë e bizneseve në treg, 
prandaj duhet të ndërpritet në zanafillën e tij. 



 5

Instituti Riinvest ka vazhduar të advokojë zbatimin e rekomandimeve mbi politikën 
fiskale.Instituti ka bashkëpunuar me Autoritetin Qendror Fiskal, Ministrinë e Ekonomisë dhe 
Financave, Institucionet shkencore,  shoqatat e afaristëve, bizneset, organizatat e tjera 
joqeveritare dhe mjetet e informacionit publik, për të promovuar një politikë fiskale e cila 
siguron buxhet të qëndrueshëm dhe nxitje të zhvillimti ekonomik.  
 

 
 
 
 
 

II. DISA FAKTORË ME NDIKIM POZITIV PËR KONSOLIDIMIN E 
POLITIKËS SË TATIMEVE DHE TË TAKSAVE 

 
 
2.1. Sistemi i tatimeve kompatibil me ekonominë e tregut 
Organet e UNMIK-ut së bashku me organet vendore vazhduan me ndërtimin e  sistemit të 
tatimeve dhe taksave në harmoni me kushtet e ekonomisë së tregut dhe me gjendjen specifike 
në të cilën gjendet Kosova. Me rregulloret e reja të aprovuara, me   zgjërimin e bazës fiskale 
dhe aplikimin e tatimeve të reja, sistemi i tatimeve në Kosovë po bëhet gjithnjë e më 
kompatibil me sistemet tatimore të vendeve në tranzicion dhe të vendeve të tjera të zhvilluara.  
Natyrisht se sistemet ekzistuese në vendet perëndimore janë reflektim i strukturës ekonomike 
të atjeshme, nivelit organizativ të administratave të tyre tatimore, gatishmërisë së ekzekutivit 
për implementimin e ligjeve dhe sanksionomin e shkeljeve eventuale; pra, me një fjalë janë 
pasqyrë e vlerave sociale që mbretërojnë atje.  Në përpjekje për të arritur këto vlera, duke 
pasur kujdes në specifikat e veta, politika tatimore tek ne po udhëheqet nga principi i 
besueshmërisë, transparencës, neutralitetit, efiçiencës dhe thjeshtësisë.   
 
2.2. Përmirësimi i informacionit mbi treguesit makroekonomik 
Në nivel të Autoritetit Qendror Fiskal, ndërsa tani në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë dhe 
Financave, funksionon Njësia për Analiza Makroekonomike e cila po punon në përcjelljen e 
treguesve makroekonomik, nxjerrjen e buletinit mujor dhe tremujor të ecurive ekonomike si 
dhe në zhvillimin e metodologjisë për llogaritjen e treguesve themelorë. Kjo njësi me 
aktivitetin e saj ka ndikuar në përmirësimin e nivelit të analizave dhe informacionit për 
lëvizjet makroekonomike. Kjo lehtëson projektimin e politikave ekonomike e gjithashtu edhe 

Kutia 2:  
Rekomandimet e Tryezës së Forumit Ndërkombëtar të mbajtur më 21 qershor 2002 
 

• Krijimi i një politike dhe strategjie konzistente e të qëndrueshme të tatimeve që 
siguron barazi në treg, konkurrencë të lirë, stimulon biznesin dhe ndërmarrësinë, si 
dhe siguron buxhet vetëfinancues të Kosovës; 

• Zgjerimi i bazës tatimore nëpërmjet të aplikimit të TVSH-së, tatimit në fitim, tatimit 
në pasuri, tatimit në paga, tatimit në të ardhura të personave fizik, taksave 
komunale; uljen e brutoqarkullimit për obligues të TVSH-së nga 100.000€ në 25.000€ 
(nga 200.000 DM në 50.000 DM) 

• Zvogëlimi i normave të tatimeve dhe doganave, përfshirë: rishqyrtimin e normës së 
TVSH-së në këtë fazë, uljen e tarifave doganore veçmas për pajisje dhe material 
riprodhues që nuk prodhohen në Kosovë nga 10% në 2%; 

• Evitimi i evazionit fiskal përmes ngritjes së efikasitetit të mbledhjes së tatimeve dhe 
doganave në kufi, përmes kontrollit sistematik dhe ashëprsimit të  disiplinës fiskale; 
krijimi i opinionit të gjërë në favor të pagimit të tatimeve dhe të qëndrueshmërisë 
buxhetore të Kosovës; ngritja e kulturës fiskale në komunitetin e biznesit dhe tek 
popullata; reduktimi i importeve pa doganë dhe tatime; preferenca të njëjta për të 
gjithë fqinjët, përfshirë edhe rishikimin e marrëveshjes për pozitë preferenciale të 
mallrave nga IRJM 
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të politikës së tatimeve dhe taksave.Bazuar në një memorandum të bashkëpunimit, Instituti 
Riinvest ka zhvilluar një aktivitet të bashkërenditur me AQF-në, e sidomos me Njësinë për 
analiza makroekonomike, në trajtimin dhe hulumtimin e sferave të caktuara ekonomike. Edhe 
Banka Botërore ka dhënë jep kontribut të rëndësishëm lidhur me analizat ekonomike tek ne.  
 
2.3. Zhvillimi i sistemit bankar dhe aplikimi i euros 
Në Kosovë janë themeluar 7 banka komerciale, disa prej të cilave kanë zgjëruar rrjetin e tyre 
në shumicën e komunave të Kosovës. Kjo ka ndihmuar në zgjërimin e aktiviteteve të 
bizneseve me bankat dhe në rënien e transakcioneve me para në dorë. Rritjes së depozitave në 
bankat komerciale dhe zvoglimit të cash-it në duart e qytetarëve dhe të firmave i ka kontribuar 
sidomos konvertimi i markës gjermane me euro. Efektet e euros dhe stabiliteti i tij kanë 
rëndësi të veçantë për sigurinë e investitorëve të jashtëm. Rritja e transakcioneve financire 
përmes llogarive bankare ndikon në uljen e pjesëmarrjes së ekonomisë gray dhe në 
ngushtimin e evazionit fiskal.  
 

 

III. VËSHTRIM MBI ZBATIMIN E POLITIKËS SË TATIMEVE DHE TAKSAVE NË 
KOSOVË 

3.1. Ecuria e të hyrave tatimore 

Arkëtimi i të hyrave nga tatimet, doganat dhe taksat në Kosovë në dy vitet e fundit shënoi një 
rritje shumë të shpejtë. Të hyrat e brendshme fiskale në vitin 2001 shënuan rritje për 2,3 herë 
në krahasim me vitin 2000. Për vitin 2002 është projektuar rritja e të hyrave të brendshme 
fiskale prej 21% kundrejt vitit 2001, por parashikimet e tanishme bëjnë të dije se ato do të 
jenë më të mëdha rreth 40% (shih tabelën 1) 

Tabela 1: Indeksi i rritjes së të ardhurave nga tatimet 

INDEKSI I RRITJES INSTRUMENTET 
FISKALE 2000 2001/2002002v/20012002p/2001
Doganat 100 1.48 0.67 1.13
Akcizat 100 3.95 1.38 1.38
Tatimi ne shitje 100 0.62 - -
TVSH1 - 1.00 1.00 1.00
Tat. sh.hot. dhe restorane 100 0.68 - -
Tatimi i paragjykuar 100 5.76 0.81 0.92
Tatimi ne fitim - - 1.00 1.00
Tatimi ne te hyra person - - 1.00 1.00
Regj.i vet. , taksa, denime 100 1.42 2.02 2.60
 Gjithsej 100 2.28 1.21 1.40

 

Për sa u përket tatimeve të veçanta, mund të konstatohet se pritet të  rezulton një ecuri stabile 
e vjeljes së TVSH-së sipas dinamikës së parashikuar, një rritje e te hyrave nga doganat prej 
13%, rritje e te hyrave nga akcizat prej 38%, rënie e të hyrave nga tatimi i paragjykuar prej 
8%.  

                                                 
1 Indeksi i TVSH-së është llogaritur për periudhën 6 mujore, meqenëse baza per vitin 2001 është e  periudhës së 
njejtë. 
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3.2. Pjesëmarrja e të hyrave nga tatimet dhe taksat në BPV 

Tatimet edhe më tej mbesin të një rendësie të veqantë si nga pjesëmarrja në BPV ashtu edhe 
nga aspekti i krijimit i të ardhurave buxhetore [shih Tabela 2].  

Tabela 2. Pjesëmarrja e taimeve në krijimin e të ardhurave kombëtare dhe buxhetit 

 2000 2001 2002a 2002v 2003p 2004p 2005p 

Të hyrat e brendëshme/BPV (%) 8.0 17.1 - 20.0 21.2 21.4 21.4 
Tatimet/Buxheti (%) 55.2 77.6 89.5 74.7 95.7 95.7 95.7 

Burimi: AQF [2002] 
Vërejtje: a- aktuale, v – vlerësim, p – projeksion 
 
Pjesëmarrja e të hyrave fiskale në BPV (GDP) ka arritur nga 8%, sa ishte në vitin 2000, në 
17% në vitin 2001, kurse në këtë vit llogaritet se do të arrijë në 20%, gjë që ka tendenca të 
barazohet me nivelin e disa vendeve në rajon. Vlen të theksohet se autoritetet fiskale në vitin 
2001 parashihnin që pjesëmarrja e të ardhurave nga burimet e brendshme tatimore në vitin 
2002 në BPV të ishte rreth 13%. Një rritje kaq dinamike e pjesëmarrjes së të hyrave të 
brendshme fiskale në BPV flet për masat e ndërmarrura në zgjërimin e bazës fiskale dhe në 
ngritjen e shkallës së arkëtimit të tatimeve dhe të doganave. Mirëpo kjo ngritje kaq e shpejtë 
lë hapsirë të mendohet edhe për mundësinë e vlerësimit jo real të vet BPV.  
 
3.3. Struktura e tatimeve   
 
Struktura e tatimeve në vitin 2000 dhe në pjesën e parë të vitit 2001 ishte shumë e 
pavolitshme. Mbi 96% të të hyrave buxhetore grumbulloheshin nga burimet të cilat 
gjeneronin bizneset. Në bazë të anketave me komunitetin e biznesit rezultonin opinione 
shumë të paknaqshme rreth tatimeve të cilat kishin të bënin me koncentrimin e tyre në 
biznese, me normat lineare, normat e larta dhe mungesën e masave nxitëse për stimulimin e 
bizneseve për investime dhe punësim të ri.  
 
Gjatë gjysmës së dytë të vitit 2001 dhe në këtë vit ka vazhduar aplikimi i instrumenteve 
fiskale të cilat po e bëjnë të mundur që një pjesë e ngarkesave tatimore të kalojnë nga bizneset 
tek qytetarët. Kjo ndodhi me aplikimin  e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar, Tatimit në Fitim dhe  
Tatimit në Paga. Me këte po krijohet një shpërndarje më e  drejtë e ngarkesave tatimore në 
favour të bizneseve (shih tabelën 3).  
 
Përderisa në vitin 2000 rreth 96% e tatimeve binin mbi bizneset, me aplikimin e TVSH-së në 
korrik të vitit 2001, mbi bizneset rëndoi rreth 67% e tatimeve, kurse rreth 33% ngarkuan 
konsumatorët2. Në vitin 2002 pritet që bizneset të marrin pjesë në të hyrat fiskale me rreth 
49%, kurse konsumatorët me rreth 51%, që është një ndryshim cilësor në transferimin e 
tatimeve nga bizneset tek qytetarët. 

                                                 
2 Nën supozimin se ndërmarrjet kanë arritur që gjithë TVSH-në ta bartin tek konsumatorët përmes çmimeve.  
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Tabela 3 : Struktura e tatimeve  
 

 LLOJET E TATIMEVE 2000 2001 2002 P* 
Doganat 24.5 16.5 13.5 
Akcizat 15.4 26.8 26.6 
Tatimi ne shitje 50.2 13.7  
TVSH në import  27.3 40.1 
TVSH e brendshme  3.5 5.3 
Tatimi i paragjykuar 3.7 9.4 6.3 
Tatimi ne ushqime-pije 1.3 0.4  
Tatimi ne fitim   2.5 
Tatimi ne te ardh. Person   1.2 
Taksa, gjoba etj. 4.9 2.4 4.5 
 Gjithsej 100 100 100 

  Burimi: Përpunim i të dhenave te AQF-së 
  *) Parashikimet deri ne fund te vitit sipas dokumenteve të AQF 
 
Ngarkesa reale e individëve del se është më e madhe kur merret parasysh edhe kontributi për 
pensione (5% të punësuarit dhe 5% punëdhënësit nga fondi i pagave), vlerë kjo e cila nuk ka 
efekte fiskale, por ka ndikim në pagat reale, përkatësisht në fondin e pagave.  

Implementimi i tatimeve të reja në Kosovë siç janë, Tatimi në Vlerën e Shtuar [TVSH], 
Tatimi në Pronë, Tatimi në të Ardhura Personale dhe së fundi Tatimi në Fitim [shih Kutia 4] 
po e kompleton infrastrukturën tatimore në Kosovë.  

Rëndësia e tatimeve do të rritet edhe më tej dhe posaçërisht në drejtim të krijimit të të hyrave 
buxhetore meqenëse në vitet e ardhshme të hyrat nga doganat dhe akcizat do të zvoglohen në 
harmoni me iniciativat regjionale per tregti të lire. Në anën tjetër, edhe marrëveshja për tregti 
të lirë në mes RFJ-së dhe Maqedonisë ka shtyrë institucionet vendore që t‘i kundërpërgjigjen 
kësaj marrëveshje me iniciativën për zvoglimin e normave doganore, me qëllim të krijimit të 
një barazie në mes të akterëve prezent në tregun e Kosovës. 
 
a. Tatimi mbi vlerën e shtuar. Kontribuesi më i madh në të ardhurat buxhetore është tatimi 
në vlerën e shtuar (me rreth 57% në këtë periudhë). Një sukses i tillë është i lidhur me vetë 
natyrën e këtij lloji tatimi – pra me lehtësinë e vjeljes se tij dhe karakterin e tij jo-diskriminues 
– si dhe me zhvillimin e administratës tatimore Kosovare.  UNMIK-u ka reduktuar numrin e 
subjekteve të cilat kishin të drejtën e improtimit të produkteve dhe shërbimeve duke mos 
paguar doganë dhe TVSH, duke përjashtuar numrin më të madh të organizatave joqeveritare. 
Zvogëlimi i pragut të brutoqarkullimit vjetor nga 100.000 Euro në 50.000 euro nga data 1 
gusht  e këtij viti për aplikimin e TVSH-së, përpos efekteve të drejtpërdrejta fiskale, çon edhe 
në drejtim të stimulimit të mëtejmë  të bizneseve  për të punuar me TVSH. Llogaritet se me 
TVSH tani punojnë rreth 2000 ndërmarrje në Kosovë. Në muajin korrik të vitit të ardhshëm 
parashihet të bëhet ulja e kufirit të brutoqarkullimit nga 50.000 euro në 25.000 euro, krahas 
forcimit dhe zgjërimit të kapaciteteve të Administratës Tatimore në mënyrë që ajo të jetë në 
gjendje të përballojë një numër më të madh të tatimpaguesve. Efektet e aplikimit të tatimit 
mbi vlerën e shtuar dhe të tatimit në fitim shprehen në rënien e pjesëmarrjes së të ardhurave 
nga tatimi i paragjykuar dhe substituimi i  tij me këto tatime. 
 

Tatimet e aplikuara në vitin 2002 ende janë në fazën fillestare të aplikimit dhe pjesëmarrja e 
tyre në të hyrat e pergjithshme është ende e vogël [Tabela 4].    
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Ajo që brengos është fakti se pjesa më e madhe e të hyrave buxhetore, pra edhe e tatimeve, 
ende vilet në kufi (rreth 86% e të hyrave buxhetore dhe rreth 41%, e TVSH-së). Një gjë e tillë 
po krijon disparitet mes importuesve dhe atyre që furnizohen dhe e furnizojnë tregun e 
brendshëm nga resurset e brendshme.  Ulja e transferave të ndihmave financiare nga jashtë 
doemos do të ulë vëllimin e këmbimit tregtar e me këtë edhe të hyrat buxhetore të realizuara 
në pikat kufitare. Si përgjigje administrata tatimore duhet të gjejë burime alternative tatimore, 
me çka do të ndryshojë edhe dizajnimi i tatimeve drekte.  

Tabela 4. Të hyrat nga tatimet  

 
Burimi: AQF  

  Vërejtje: Për vitin 2002 janë paraqitur të ardhurat e planifikuara. 

Kutia 3: Politika tatimore në programin e Qeverisë së Kosovës 
 
Qeveria e Kosovës në programin e saj ka përcaktuar synimet strategjike të sistemit fiskal. Ajo 
synon zhvillimin e një sistemi tatimor i cili do të mbështetet në burimet vetanake; synon 
manaxhimin financiar i cili do të siguronte shpenzimin me efikasitet dhe me përgjegjësi të 
burimeve financiare dhe decentralizimin e këtij sistemi në nivelin që do t’i autorizinte 
komunat të marrin vendime kyçe në fushat të cilat mund të manaxhohet me efikasitet nga ato. 
Bazuar në programin e saj, Qeveria synon të ndërtojë një regjim tatimor efikas të 
qëndrueshëm dhe të thjeshtë; me bazë të gjërë tatimore dhe pa përjashtime nga tatimi. Ajo me 
të drejtë konstaton se normat e ulëta tatimore, jo vetëm që do të kurajojnë pajtueshmërinë 
por, gjithashtu do t’u japin investitorëve në Kosovë përparësi krahasuese në tatime. Duke 
vlerësiar regjimin tregtar liberal të cilin po e zhvillon Kosova me vendet fqinje, programi 
shprehet që koha e reduktimit të tarifave duhet të përcaktohet me shumë kujdes në bazë të 
reciprocitetit. Programi ka akceptuar për të zgjidhur çështjen e tarifave të larta doganore, 
problem ky tepër i theksuar nga komuniteti i biznesit. Lidhur me këte ofrohen tre opsione. I 
pari që të reduktohen tarifat doganore nga 10 në 6 përqind; opsioni i dytë nënkupton futjen në 
përdorim të një sistemi tarifor të lidhur në të cilin pajisjet kapitale dhe lënda e parë do të 
ngarkoheshin me tarifë të reduktuar prej 1 ose 2 përqind ndërsa mallrat e tjerë me tarifë 
ekzistuese prej 10% dhe opsioni i tretë nënkupton eliminimin e të gjitha tarifave doganore dhe 
substituimin e tyre me TVSH (me normë prej 20%).  Vlerësohet që opsioni më i realizueshëm 
do të jetë mbajtja e tarifave gjenerale doganore prej 10% , ndërsa ulja e tarifave doganore në 
2% për kapitale dhe materialet e papërpunuara, për të cilin ekziston pajtueshmëria e grupit 
punues të Këshillit Ekonomik dhe Fiskal të Kosovës, ndërsa pritet përcaktimi definitiv i këtij 
Këshilli dhe pajtueshmëria e Fondit Monetar Ndërkobmëtar. Vlerësohet se me këto masa do 
t’u mundësohet investitorëve të vendit dhe të jashtëm importimi i pajisjeve dhe lendës së parë 
me çmime më të volitshme dhe do të nxitej prodhimi për eksport.  
 
Burimi: Programi i Qeverisë së Kosovës 

Milion € % Milion € % Milion € %
2000 2000 2001 2001 2002p 2002

Doganat 30.94 25.66% 47.62 16.80% 56.00 13.78%
Akciza 19.52 16.19% 77.04 27.17% 107.90 26.56%
Tatimi në shitje 63.4 52.57% 39.3 13.86% - -
TVSH në kufi - - 78.37 27.64% 181.00 44.55%
TOTALI 113.86 94.42% 242.33 85.47% 163.79 40.32%
Tatimi i paragj. 4.75 3.94% 27.6 9.73% 27.00 6.65%
Tat.në hot.dhe rest. 1.98 1.64% 1.19 0.42% 0.06 0.01%
TVSH brenda - - 12.4 4.37% 21.00 5.17%
Tatimi në paga - - - - 6.10 1.50%
Tatimi në fitim - - - - 7.20 1.77%
TOTAL 6.73 5.58% 41.19 14.53% 61.36 15.10%
GRAND TOTALI 120.59 100.00% 283.52 100.00% 406.26 100.00%

Tatimet në 
kufi

Tatimet e 
brendshme
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Fillimisht, në mungesë të kapaciteteve adekuate administrative, UNMIK-u vendosi që të 
shfrytëzoj doganat apo regjimin tregtar si një nga mekanizmat kryesor në mbledhjen e të 
hyrave buxhetore. Një veprim i tillë ishtë shumë i arsyeshëm jo vetëm për faktin se 
administrata ishte e kufizuar si për nga numri ashtu edhe përvoja, mirëpo edhe lehtësia në 
mbledhjen e të ardhurave si dhe nevojat imediate ndikuan në një veprim të tillë nga ana e 
UNMIK-ut. Si do që të jetë, edhe sot e kësaj dite rëndësia e shërbimit doganor në vjeljen e 
tatimeve mbetet shumë e madhe dhe kjo për arsye se nuk është bërë ndonjë përparim i madh 
në rritjen e efiçencës së administratës tatimore e cila do të ishte në gjendje t’i menaxhonte 
tatimet direkte. 

Përkundër problemeve ekzistuese, vërehet një rritje e vazhdueshme e efikasitetit të vjeljes së 
doganave dhe tatimeven në kufi. Këte e ka ndihmuar edhe hapja e pikave të reja doganore, 
përkatësisht tatimore. Trendi i grumbullimit të tatimeve në pikat kufitare shihet nga tabela 
vijuese [Tabela 5]. 

  

Tabela 5. Të hyrat doganore dhe tatimore nga pikat kufitare  – Java e 37-të 

Mil.€ Shtimi Mil.€ Shtimi Mil.€ Shtimi Mil.€ Shtimi
2002 45.6 55% 115.7 62% 84.2 89.6% 245.6 69.0%
2001 29.5 45% 71.3 74% 44.4 300.0% 145.3 100.7%
2000 20.4 - 41.0 - 11.1 - 72.4 -

TOTALAkcizaTVSHDogana

 

Burimi: Shërbimi doganor i Kosovës 
Vërejtje: Tatimi në shitje deri 30 Qershor 2001 dhe nga 1 Korriku 2001, TVSH-ja  

 
b. Tatimi në profit dhe tatimi në të ardhura personale të aplikuara në vitin 2002 janë në 
proces, në fazën fillestare dhe nuk mund të thuhet edhe aq sa i përket suksesit në vjeljen e 
tyre. Duket të kihet parasysh se këto tatime në tre vitet e ardhshme do ta luajnë një rol të 
rendësishëm në krijimin e të ardhurave buxhetore të Kosovës. Sipas projeksioneve të MEF 
dhe Bankës Botërore, planifikohet që deri në vitin 2005 këto tatime [tatimi në të ardhura 
personale, tatimi në fitim] do të përbejnë rreth 6 – 10% të të hyrave të përgjithshme nga 
tatimet, derisa sot këto dy tatime së bashku përbëjnë rreth 3.2 % të hyrave të përgjithshme. 
Këto tatime kanë veçoritë e tyre të cilat meritojnë konsideratë. Posaçërisht tatimi në fitim 
përpiqet të stimulojë prodhimin e vendit. Vlen të theksohet se normat e tatimi në të ardhura 
personale do të ndryshojnë nga viti i ardhshëm dhe do të shënojnë rritje të qind përqind nga 
viti 2002 [përveq në katëgorinë e parë]. Implementimi i këtyre tatimeve është bërë pas 
rrumbullaksimit të standardeve të kontabilitetit, që ofrojnë bazë të mirë për mbështetje të 
operativës fiskale.  
 
Së fundi duhet thënë se ekziston një “dozë revolte” dhe mospajtimi me mospagimin e 
tatimeve nga ana e UNMIK-ut, stafit lokal të tij. Sipas të gjitha rregulloreve mbi tatimet në 
fjalë, UNMIK-u, stafi i tij, kontraktorët e tij, pastaj institucionet ndërkombëtare tjera prezente 
ne Kosovë janë të liruara nga çfarëdo lloj tatimi në Kosovë. Edhe tatimi në pagë i punëtorëve 
lokal nuk është lejuar për arsye se misionet e UN janë të liruar nga tatimet gjithkund në botë.   
 
Ka mendime që përkrahin pagimin e taxave, pasi qëllimi i ardhjes së UNMIKU-ut në Kosovë 
është që të ndihmojë  zhvillimin e këtij vendi. Çështja e tatimit mbi të ardhurat përsonale të 
Kosovarëve që punojnë për UNMIK-un dhe organizatat tjera ndërkombëtare ndoshta kërkon  
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një qasje tjetër të ngjashme me atë të zbatuar në vendet tjera, duke pasur parasysh qëllimin, 
kohën dhe karakterin e administrates ndërkombëtare në Kosovë  
 
c. Tatimi mbi pronën.  Projekti pilot për aplikimin e tatimit në pronë është një hap konkret 
kah zgjërimi i bazës tatimore dhe decentralizimi fiskal. Ky tatim është në tërësi në 
kompetenca të Komunave dhe do të jetë burim i rëndësishëm i të ardhurave për to.  Me këtë 
pilot program është startuar nga Shtatori i vitit 2001 dhe 27 komuna kanë aplikuar për 
certifikim. Sipas informatave nga MEF, deri më tani kushtet i kanë plotësuar vetëm 16 prej 
tyre, ndërsa certifikimi i të tjerave do të bëhet deri në fund të Dhjetorit. Kompetencë e 
Asamblesë Komunale është përcaktimi i normës së tatimit, përveç se kjo normë nuk duhet ta 
kalojë 2%.  

Zbatimi i këtij tatimi është bazuar në ndarjen zonale, që do të thotë se komuna bënë ndarjen 
zonale të territorit të vet dhe aplikon norma të ndryshme në varësi nga pozita e zonës. Ky 
aktivitet bëhet në bashkëpunim të ngushtë me Zyrën Kadastrale. Janë shfrytëzuar metoda të 

Kutia 4. Tatimet e zbatuara në vinin 2001 dhe 2002 
TTAATTIIMMII  NNËË  VVLLEERRËËNN  EE  SSHHTTUUAARR 

Tatimi në vlerën e shtuar [TVSH] filloi të aplikohet nga 1 Korriku i vitit 2001 në vlerën e tatueshme të 
importeve dhe vlerën e tatueshme të të produkteve të brendshme me normë fikse prej 15%. Fillimisht 
është aplikuar te ato firma të cilat kanë pasë 200,000 DM [ekuivalenti i 100,000€] qarkullim ndërsa 
nga 1 Gushti 2002 ky limit ka rëne në 50,000€. Eksportet janë të liruara nga ky lloj tatimi. Të liruar 
nga ky lloj tatimi janë edhe edhe produktet të cilat u destinohen organeve të UNMIK-ut, KFOR-it, 
pëfaqësive të huaja dhe organizatave tjera të cilat janë të lidhura me UNMIK-un. Janë të liruara të 
gjitha medikamentet dhe pajisjet medicionale, furnizimet për sistemin edukativ dhe ato të shërbimeve 
financiare.  

TTAATTIIMMII  NNËË  TTËË  AARRDDHHUURRAA  PPEERRSSOONNAALLEE   

Ky lloj tatimi filloi të aplikohet nga 1 Prilli 2002 në të ardhurat personale të tatueshme të cilat 
përfshijnë të ardhurat bruto të të punësuarve gjatë një periudhe të caktuar. Këto të ardhura 
perfshijnë: pagat, bonuset, komisionet dhe format e tjera të kompenzimit, të ardhurat nga punësimi i 
përkohshëm, pensionet, premitë e sigurimeve, pagesa për shpenzimet personale të punëtorëve. Nga ky 
tatim janë të liruar të gjithë të punësuarit e huaj të UNMIK-ut, perfaqësive të huaja, punëtorëve të 
organizatave qeveritare dhe atyre joqeveritare me status të beneficuar. Kur është fjala për UNMIK-
un, edhe punëtorët lokal të ketij institucioni janë të liruar nga ky lloj tatimi. 

TTAATTIIMMII  MMBBII  PPRROONNËËNN  

Fillimisht është inicuar një projekt pilot mbi realizimin e tatimit në pronë i cili projekt do të zgjatë
nga 29 Shtatori 2001 deri më 31 Dhjetor 2002. MEF do të mbikqyrë këtë proces dhe do të bëj 
certifikimin e komunave të cilat do të aplikojnë këtë tatim. Norma e tatimit do të përcaktohet nga vetë 
komunat por ajo nuk duhet ta kalojë 2% të bazës së tatueshme. Baza e tatueshme do të përcaktohet 
në bazë të vlerës së tregut të pronës së patundshme. Prona e cila është në shfrytëzim të përkohshëm 
nga UNMIK-u, KFOR-i apo organizatat e tjera të huaja janë të liruara nga tatimi në fjalë.     

TTAATTIIMMII  MMBBII  PPRROOFFIITTIINN  

Tatimi në profit ka filluar të aplikohet nga 1 Prilli 2002. Norma e këtij tatimi është 20%. Nga ky tatim 
janë të liruat OJQ-të me status të beneficuar, BPK dhe kontraktorët e UNMIK-ut dhe Agjensioneve të 
lidhura me UNMIK-un. Një aspekt i veçantë është seksioni mbi aplikimin e amortizimit dhe 
llogaritjen e tij në shpenzimet e tatimpaguesit si dhe provizionet që bëhen për blerjen e pajisjeve të 
reja. Trajtimi i kompanive të sigurimit do bëhet ndryshe nga të tjerat. Ato do të tatohen  në normë 
prej 7% në bruto premiumet e realizuara gjatë periudhës së tatimit.      
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ndryshme të promovimit të këtij lloj tatimi si komunikimi i drejtëpëdrejtë me publikun, 
vendosja e pllakateve, media dhe forma tjera mirëpo niveli i arkëtimit është ende i vogël dhe 
diku mesatarisht në nivel të Kosovës është 10%. Në disa raste janë aplikuar edhe masa 
administrative ndaj atyre që nuk e paguajnë obligimin e tatimit [kushtëzimi me lëshimin e 
dokumentave të udhëtimit, lejeve të njoftimit, certefikatave te ndryshme etj]. 3  

Në bisedat e zhvilluara zyrtarët komunal shprehin pakënaqësitë e tyre në shumë aspekte të 
tatimit në pronë. Para së gjithash thuhet se një rregullore e tillë është e mangët në shumë 
aspekte. Potencohet mungesa e përfshirjes së shkallës së amortizimit kur bëhet vlerësimi i 
pronës – të njëjtin çmim do e paguajnë pronari i shtëpisë 1 vjeçare dhe ai i shtëpisë 40 vjeçare 
po qe se shtëpitë kanë sipërfaqe të njëjtë. Në këtë kontekst ceket edhe mosdallimi i objekteve 
apo lagjeve dhe fshatrave të cilat i takojnë të njëjtës zonë – tatimin e njëjtë do ta paguajnë ata 
të cilët jetojnë në një fshat malorë me ata të një fshati me tokë pjellore. Vërejtja tjetër qëndron 
në atë se kjo direktive nuk merr parasysh numrin e antarëve të familjes që jetojnë në një 
objekt si dhe mendohet se vlerësimi për metër katror është i egzagjeruar 4. Si problem 
themelor ceket mospagesa e këtij tatimi nga ndërmarrjet ekonomike për pronat e tyre. 

Nga ana tjetër mund të pretendohet se sistemi i vlerësimit për tatimin në pronë është shumë i 
thjeshtë, për shkak të mungesës së kapaciteteve të administrates tatimore dhe pamundësisë së 
saj për të aplikuar një sistem të sofistikuar. Një sistem i komplikuar vlerësimi, do të kërkonte 
më shumë trajnim për zyrëtarët tatimorë dhe do të rriste kostot e vetë administrates tatimore.   

Duhet shtuar gjithashtu se një pjesë e madhe e pronës shfrytëzohet nga UNMIK-u dhe 
organizatat e tjera. Megjithatë, një numër i ndërmarrjeve, të cilat janë nën mbikqyrjen e 
drejtpërdrejtë të Agjensionit Kosovar të Mirëbesimit nuk paguajnë tatimin në pronë edhe pse 
në seksionin 8 të rregullores mbi tatimin në pronë thuhet se një tatim i tillë do të aplikohet në 
pronën private si dhe në pronën e ndërmarrjeve shoqërore/publike. Së paku kështu thuhet nga 
zyrtarët komunal të Prishtinës, të cilët gjithashtu potencojnë së në disa raste as firmat private 
nuk paguajnë tatim në pronë për objektet të cilat i kanë marrë me qira nga UNMIK-u.  
 
 

IV. NDËRTIMI  I  ADMINISTRATËS  TATIMORE 
 
AQF që nga themelimi në fund të vitit 1999 udhëhoqi me politikën dhe administratën 
tatimore, thesarin, doganat,   përgatitjen, ekzekutimin dhe mbikqyrjen e buxhetit. Në fund të 
vitit 2001, pas zgjedhjeve parlamentare në Kosovë u themelua Ministria e Ekonomisë dhe 
Financave, e cila mori disa nga funksionet që më parë i mbante AQF, që kryesisht kanë të 
bëjnë me ekzekutimin e buxhetit, por jo edhe me politikën buxhetore. Kjo gjendje aktuale 
është shprehur me probleme sa i përket bashkërenditjes dhe zbatimit të një politike 
konzistente. Në fund të dhjetorit është paralajmëruar të bëhet fuzionimi i Autoritetit Qëndror 
Fiskal me Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave. Ndërkohë do të definohen autorizimet e 
veçanta të cilat do t’i mbajnë organet e UNMIK-ut e që kryesisht lidhen me doganat, 
financimin e veprimtarive në kompetencë të drejtpërdrejtë të PSSP dhe të mbikqyrjes. 
Poashtu është në fillim e sipër çertefikimi i komunave për udhëheqje të pavarur të buxheteve, 
ku sipas informatave ndër të parat do të jetë komuna e Gjilanit5. 
  
                                                 
3 Në Komunën e Obiliqit janë aplikuar masa të tilla.  Njëkohësisht kjo komunë ballafaqohet edhe me 
mospagimin e tatimit nga ana e Korporatës Energjetike të Kosovës e cila zë një hapësirë të madhe. Kjo është e 
një rëndësie të posaqme për këtë komunë sepse pagimi i tatimit në pronë nga ky gjigant do të mbulonte pjesën 
më të madhe të të hyrave për këtë komunë.  
4 Këto probleme potencohen sidomos nga zyrtarët e Komunës së Prishtinës. 
5  E përditshmja Koha Ditore, dt. 16 tetor 2002. 
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Në Kosovë është ndërtuar një administratë qendrore krejtësisht e re tatimore (përfshirë edhe 
doganat). Janë ndërmarrë masa për aftësimin e personelit në mënyrë që të përgatitur për t’u 
ballafaquar me sfidat e një sistemi krejtësisht të ri tatimor dhe me problemet të cilat derivojnë 
nga faza e tranzicionit, e që ishin karakteristike për vendet në regjion, siç janë kriminaliteti 
ekonomik, evazioni fiskal, korrupsioni, ekonomia e përhimtë etj. Një nga sfidat me të cilën  u 
ballafaqua Administarta Tatimore ishte rekrutimi i personelit vendor në pozitat kyçe 
menaxhuese dhe trajnimi i nevojshëm i tyre. Në kuadër të AQF-së u themelua Departamenti 
për trajnim dhe menaxhim të stafit lokal.  
 
Llogaritet se deri në fund të vitit 2002 në administratën tatimore do të punojnë rreth 390 vetë.6 
Administrata tatimore në Kosovë në vitin 2001 kishte një punonjës të tatimeve në 5689 
banorë7, ndërsa vlerësohet se në pjesën më të madhe të vendeve të tjera ka një punonjës të 
tatimeve për më pak se 1000 banorë. Në vitin 2001 në Kosovë punonin 617 punonjës të 

tatimeve dhe doganave, përkatësisht një punonjës për 3079 banorë. Në të njejtën kohë në 
Latvi një punonjës respektiv është për 571 banorë. Nga kjo rezulton se në Kosove numri i 
punonjësve tatimor në krahasim me numrin e popullësisë dhe detyrat që shtrohen para tyre 
është shumë i vogël (tabela 6) 
 

                                                 
6 Deri tani janë punësuar në administratë edhe 15 serbë të Kosovës, me qëllimin që të krijohet një administratë 
tatimore multietnike. 
7 Vlerësim i Bankës Botërore (Raporti nr. 24880: Prioritetet e Shpenzimeve Publike Afatmesme) 

Kutia 5: Harmonizimi i politikës tatimore me standartet e EU 
 

Procesi për Stabilizim dhe Asocim i inicuar nga EU për vendet e rajonit kërkon nga këto 
vende harmonizimin e institucioneve dhe politikave të tyre konform me standardet e Unionit. 
Masat institucionale të cilat duhet ndërrmerren ndër të tjera përfishijnë ligjin mbi 
konkurencën, ligjin mbi ndërmarrjet, rregullativat tatimore, ligjin mbi bankat, ligjin mbi 
bashkimin dhe subvencionimin e ndërmarrjeve, ligjin mbi drejtën e autorsisë, rregullat mbi 
tatimet indirekte, transportin dhe ligjin mbi rrethinën. Harmonizimi me standardet e EU-së 
nënkupton kyçjen në procesin Stabilizim – Asocim, e cila shërben si dritë e gjëlbër për futjen e 
këtyre vendeve në Bashkimi Evropian. Me këtë qasje të re, EU në njëfarë mënyre po 
determinon politikat makroekonomike dhe mikroekonomike të vendeve në rajon.  

Normat si dhe aspektet tjera të tatimeve janë kryesisht të harmonizuara me standardet 
evropiane mirëpo edhe karakterisatikat e vendit janë marrë parasysh. Sipas standardeve të 
EU, TVSH-ja sillet nga 4-9% kur është fjala për normat e reduktuara si dhe prej 14-20% për 
normat standarde të TVSH. Norma prej 15% e TVSH në Kosovë është në suazat e 
percaktuara evropiane. Organizata Botërore e Tregtisë [OBT] si dhe EU-ja kanë rregulla të 
posaqme në këtë drejtim. Trajtimi i TVSH duhet të bëhet sipas principit të destinimit1 –
eksportet janë të liruara nga ky tatim, ndërsa importet janë subjekt i normës së TVSH-së së 
vendit importues e cila siguron trajtim të barabartë të prodhimit të brendshëm dhe atij të 
jashtëm.  Në vazhdim janë edhe disa elemente të cilat duhet plotësuar në këtë drejtim: 

 Kosova duhet të zhvilloj administratën tatimore e cila do të ishte në gjendje që të aplikojë 
ligjet e EU, duke përfshirë edhe kontrollin e jashtëm të kufijve 

 Në fushën e tatimeve dhe doganave, Kosova duhet ta zhvilloj sistemin informativo –
teknologjik me qëllim të këmbimit të informacioneve me Komunitetin dhe vendet e EU;  

 Harmonizimi ligjor në mes të tatimeve indirekte [TVSH, akciza] dhe atyre indirekte 
[tatimi në të ardhura, tatimi në pasuri, pastaj shumica e tatimeve komunale] është i 
nevojshëm. 
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Tabela 6: Të punësuarit në Administratën Tatimore 
 

VITI JANAR DHJETOR 
2000 35 160 
2001 168 235 
2002 317 390 

 
Burimi: AQF  

 
Zgjerimi i bazës tatimore me tatime të reja e sidomos aplikimi i Tatimit mbi Vlerën e Shtuar 
shtroi nevojën e rritjes së kapaciteteve të teknologjisë informative dhe aplikimit te softverëve 
të rinj. Krahas rritjes së kapaciteteve të administratës tatimore, për ndërtimin e një politike 
fiskale te qëndrueshme dhe me afatë te gjatë është me rëndësi te veqant kyqja e ekspetëve 
vendor në hartimin e politikave fiskale dhe në ekzekutimin e tyre  . Kjo pritet të realizohet më 
me efikasitet pasi të bëhet fuzionimi i AQF-së në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave.  
  
 

V. HARMONIZIMI I POLITIKAVE TATIMORE ME PROBLEMET  
ZHVILLIMORE 

 
5.1. Lehtësitë tatimore për pajisje dhe bujqësi 
 
Në situatë të një koncentrimi shumë të lartë të tatimeve mbi bizneset në vitin 2000, 85% e 
bizneseve shprehej për nevojën që tarifat doganore të jenë të diferencuara  dhe rreth 70% për 
tatime të diferencuara. Çështjet themelore që preokuponin biznesin ishin rrethanat e 
pavolitshme të importimit të pajisjeve për prodhim  dhe të materialit riprodhues i cili 
mungonte në vend, rrethana këto që akoma preokupojnë bizneset. Në trajtimin e kësaj 
problematike me AQF-në, Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, me Institucionet, ekspertët, 
bizneset dhe strukturat e tjera kemi hasur në pikëpamje  të ndryshme. Argumentet e 
Autoritetit Qendror Fiskal për aplikimin e tatimeve lineare lidhen kryesisht në nevojën që 
sistemi tatimor të jetë i thjeshtë veçmas kur nuk janë siguruar kapacitetet e adminsitratës 
tatimore për manaxhimin e një sistemi shumënormëshm përkatësisht të diferencuar të 
tatimeve. Vlerësohet se ky sistem siguron një qëndrueshmëri më të fortë fiskale e cila, për 
rrethanat tona, duke treguar që shpenzimet duhet të jenë në përputhje me tatimet që mund të 
vilen dhe me burimet e donatorëve.  Ngjajshëm me këtë sillen edhe opinionet e Institutit për 
Marketing në Ganjsk dhe të Qendrës për Studime Ekonomike dhe Sociale të Ëarshavës, për të 
cilat u diskutua gjatë një vizite studjuese të ekspertëve të Institutit Riinvest në këto institute. 
Edhe këto institute vlerësojnë se një sistem i thjesht tatimor për kushtet tona është shumë më i 
preferueshëm. Argumentet kanë të bëjnë me efiçiencën e këtij sistemi, me mbylljen e 
mundësive për trajtim preferencial të grupacioneve të ndryshme ekonomike apo politike, 
evazionin fiskal dhe administrimin më efikas të tatimeve.  
 
Lidhur me pikëpamjet për aplikimin e tarifave të shkallëzuara doganore, Banka Botërore në 
dokumentin Prioritetet e Shpenzimeve Publike Afatmesme (tetor 2002) vlerëson se me to 
tentohen të mbështetet prodhimi përfundimtar i mallrave në dëm të lëndës së parë dhe si 
rezultat përfundimtar kjo inkurajon aktivitetet e tipit të montimit. Komuniteti i biznesit, 
megjithate vlerëson se është e domosdoshme që të sigurohen norma jolineare, sidomos tek 
importimi i pajimeve, lendës së parë dhe stimulimi i prodhimtarisë bujqësore, që kryesisht ka 
të bëjë me diferencimin e  tarifave doganore.  
Për të stimuluar prodhuesit bujqësor të vendit duhet të shqyrtohen mundësit e tatimeve 
mbrojtëse, (prelemane) sidomos për sezonën korrik tetor.  
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Në bisedat që instituti i ka zhvilluar me disa ndërmarrje gjatë përgatitjes së këtij raporti, kemi 
hasur në mendime se aplikimi i normave më të ulëta të doganave do të kontribuonin në 
amortizimin real të pajisjeve, meqenëse pajisjet do të importoheshin me çmime faktike, e jo 
me çmime të zvogëluara, të cilat ushqejnë evazionin fiskal ndërsa kjo shprehet negativisht në 
prezantimin e shpenzimeve reale të afarizmit përmes amortizimit.  
 
5.2. Përshtatja e politikës tatimore me konceptin e transformimit pronësor 

 
Me aprovimin e Rregullores mbi Agjensionin Kosovar të Mirëbesimit (AKM) në këtë vit si 
dhe me masat që po ndërmerren për operacionalizim, së shpejti priten aktivitetet e para 
konkrete të privatizimit. Duhet të kihet parasysh se shumica e pajisjeve në këto ndërmarrje 
jenë të vjetëruara ose teknologjikisht të amortizuara, për të cilat investitorët e rinj do të 
shprehin interesin t’i zëvendësojnë me makineri të re. Po ashtu llogaritet edhe në ndërtimin e 
vijave të reja të prodhimit në objektet ekzistuese. S’do mend se këto inciciativa, sikurse edhe i 
tërë procesi i privatizimit, do të vështirësohen në qoftë se nuk sigurohet një strukturë e 
përshtatshme tarifore doganore për importimin e pajisjeve kapitale dhe materialit riprodhues 
në vendin tonë.  
 
5.3. Ngushtimi i evazionit fiskal 
 
Edhepse produktet e Sërbisë dhe të Malit të Zi ende konsiderohen si produkte të brendshme 
dhe nuk doganohen për shkak të statusit momental të Kosovës, mbulimi i ketyre kufinjëve 
kishte rëndësi të madhe për vjeljen e TVSH-së dhe në anën tjetër për ngushtimin e evazionit 
fiskal i cili ishte një problem i madh. Evazioni fiskal i formave të ndryshme është prezent 
edhe sot e kësaj dite sepse ‘vrimat’ në politikën e taksave janë ende të mëdha, nuk egziston 
një infrastrukturë ligjore adekuate cila do ta mbështeste këtë politikë.  
 
Gjëja më e kontestueshme në mesin e akterëve institucional dhe atyre në treg gjatë tri viteve 
të fundit është qështja e marrveshjes për tregti të lirë në mes RFJ-së dhe Maqedonisë. Eshtë 
evident fakti se një marrveshje e tille krijon pabarazi të mëdha në mes të prodhuesve vendorë 
dhe atyre nga Maqedonia, kur dihet se nga ky vend bëhen eksportet më të mëdha në Kosovë. 
Mospagimi i doganës prej 10% nga ana e eksportuesve Maqedon mjafton që produktet e tyre 
të kenë përparësi shumë të madhe komparative në tregun e Kosovës. 8  
 
Pikat kufitare nuk kanë arritur akoma të mbulohen si duhet. Rastet e futjes së karburanteve 
dhe artikujve të tjerë me akcizë të lartë përmes rrugëve ilegale (gypave në kufi me Malin e Zi 
etj.) dhe veprimet e ngathta të administratës ndërkombëtare dhe vendore kundër dukurive të 
tilla, flet se organet doganore dhe tatimore, ato të drejtësisë dhe të rendit duhet të bëjnë akoma 
shumë në këtë drejtim.  
 
Trajtimi i tarifave doganore dhe i tatimeve, sipas vlerësimeve të Bankës Botërore, aktualisht 
është i ndryshëm në të katër pikat kufirit për rreth Kosovës. Ndryshimet në politikën e 
tatimeve që mbledhen në pika të ndryshme të kufirit, vlerësohet se, e ngushtojnë bazën 
fiskale, shkaktojnë shtrembërime të ndishme të kësaj politike dhe krijojnë mundësi për 
korrupsion, mashtrime dhe evazion.  
 
Në situatën e tanishme Kosova mbështetet kryesisht në tatimet që mbledhen në kufi. 
Perspektiva e një buxheti të qëndrueshëm në një të ardhme të afërt qëndron në ndryshimin e 
                                                 
8 Sipas kësaj marrveshje produktet e importuara nga Maqedonia nuk paguajne fare doganë përveç një takse 
administrative prej 1%. 
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proporcioneve të mes mbledhjes së të ardhruave në kufi dhe mbledhjes brënda Kosovës në 
favor të kësaj të fundit. Për të arritur këtë duhet të zgjidhen problemet dhe vështirësitë 
praktike që lidhen me administrimin e tatimeve. Duhet të punësohen dhe të kualifikohen më 
shumë punonjës të administratës tatimore dhe të përparohet sistemi i manaxhimit dhe i 
grumbullimit të tatimeve. 
 
Së fundi, duhet theksuar se vitin e ardhshëm do të aplikohet sistemi i pullave tatimore për 
cigaret dhe mallrat e tjera të importit që paguajnë akcizë. Kjo masë mendohet të jetë një hap 
tjetër në luftën kundër korrupsionit.  
  
 
VI. REKOMANDIME 
 
 

1. Krijimi i një buxheti të qëndrueshëm në të ardhmen varet nga ndryshimi i raporteve 
midis të hyrave të mbledhura në kufi dhe të hyrave të mbledhura brenda Kosovës, në 
favor të kësaj të fundit.  Me qëllim që të arrihet kjo, së pari, problemet dhe vështirësitë 
praktike që lidhen me administratën tatimore duhen tejkaluar. Që të shënohen suksese, 
duhen rekrutuar më shumë nënpunës në administratës tatimore dhe doganore dhe të 
rritet e efikasitetit i grumbullimit të tatimeve. 

 
2. Të eleminohet çrregullimi që ekziston nga trajtimi i pabarabartë i importeve në pika të 

ndyshme kufitare.  
 
3. Zvogëlimi i tarifave doganore për kapitale dhe material riprodhues nga 10% në 2%. 

Do të preferohej gjithashtu që të zvogëlohej norma e TVSH-së për importet e paisjeve 
kapitale dhe sidomos për investitorët, d.m.th të aplikohen tarifa nxitëse për invetitorët.  

 
4. Të studiohet pozicioni i bujqësisë në politikat e aplikuara dhe të merren masa 

stimuluese për prodhimet bujqësore (p.sh. lehtësi tatimore për inputet bujqësore dhe 
masa mbrojtje sezonale).    

 
5. Zvogëlimi i pragut të TVSH nga 50.000 në 25.000 euro  

 
6. Aplikimi i tatimit në të ardhurat personale për të gjithë qytetarët; 

 
7. Pagimi i tatimit në paga nga të gjithë të punësuarit vendor në UNMIK dhe organizata 

të tjera ndërkombëtare në Kosovë; 
 

8. Sigurimi i kushteve për pagimin më të suksesshëm të tatimit në pronë duke kufizuar 
ngarkesat e larta të qytetarëve, sigurimi i bazës reale për përllogaritjen e tij, sigurimi i 
një shpërndarjeje të drejtë regjionale, si dhe sigurimi i tatimit në pronë nga të gjitha 
ndërmarrjet. 

 
9. Në një situatë shumë të rëndë sociale në Kosovë, të karakterizuar me nivelin e ulët të 

pagave, papunësi dhe varfëri të lartë dhe nevojën për të stimuluar investimet, 
vlerësojmë se është e arsyeshme të prolongohet dyfishimi i tatimit në paga, i cili 
parashikohet të hyjë në fuqi në vitin e ardhshëm.  


