09

BULETINI I
RIMËKËMBJES
korrik 2021

Gjysmë viti RIMËKËMBJE

09

BULETINI I RIMËKËMBJES

Hyrje
INDEP përmes platformës së monitorimit të zbatimit të masave të përcaktuara
pëmes Ligjit për Rimëkëmbje Ekonomike ka paraqitur para qytetarëve informtat e
detajuara rreth zbatimit të tij. Informatat e nxjerra nga ky proces monitorimi,
paraqiten përmes Buletineve dhe Raporteve të monitorimit. Këto të dhëna
publikohen në mënyrë që çdo herë e më shumë publiku i gjerë të jetë i informuar
rreth zbatimit të këtij Ligji, sidhe të jetë i informuar rreth mundësive që këto
masat të ndihmojnë në rimëkëmbjen e sektorëve të cilët Qeveria e Kosovës i ka
konsideruar si më të prekurit nga pandemia COVID-19 e cila ka prekur gjithë
botën.
Përmes Buletinit të nëntë, janë paraqitur të dhënat rreth shkallës së zbatimit të
secilës masë të përcaktuar përmes Ligjit për Rimëkëmbje Ekonomike. Këto të
dhëna kanë pasqyruar gjendjen e zbatimit të këtyre masave duke pasur parasysh
se jemi në përfundim të gjashtëmujorit të parë që nga miratimi i këtij ligji në
Kuvendin e Republikës së Kosovës. Ndër këto masa, vlenë të theksohet se jo të
gjitha kanë gjetur zbatim të duhur dhe se pritet që të vihen në zbatim të
tërësishëm gjatë gjashtëmujorit tjetër, periudhë kjo e cila pritet të jetë vendimtarë
për rimëkëmbjen ekonomike të vendit.

1 Ins�tu� për Poli�ka Zhvillimore (INDEP). 2021. Barometri i Rimëkëmbjes. I qasshmëm në:
h�ps://barometri.indep.info/
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Zbatimi i Ligjit për Rimëkëmbje Ekonomike
Plani për Rimëkëmbje Ekonomike u aprovua më 04.12.2020 me qëllim të
rimëkëmbjes ekonomike pas pandemisë së COVID-19. Ky ligj ka paraparë disa
masa që duhet të zbatohen gjatë vitit 2021 dhe po ashtu jep mbështetje për
sektore të ndryshëm. Ligji për Rimëkëmbje Ekonomike po ashtu vazhdon të synoj[
që p[rmes plotësimit dhe ndryshimit të ligjeve, të vendosë autorizimet e
institucioneve të ndryshme. Ky ligj parashihet që të jetë në fuqi deri me 31.12.2021
dhe pastaj të shfuqizohet.
Gjatë këtyre muajve, janë zbatuar disa nga masat dhe janë dhënë ndihma në disa
sektore. Sipas Ministrisë së Financave, në muajin Shkurt, Qeveria ka dhënë plot
20.9 milion euro për 17000 fermerë të Kosovës. Po në këtë muaj, janë paguar mbi
1.5 milion euro për FKGK, ku rreth 45 milion euro kane qenë të paguara me mbi
280.000 perfitues.
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Heqja e Rentës Minerare
Ndër masat e para që filloi zbatimin me kohë e cila u përcaktua përmes Ligjit për
Rimëkëmbje Ekonomike, padyshim se mbetet heqja e tatjemës (Rentës Minerare)
për të gjitha subjektet të cilat kanë paguar për këtë rentë. Kjo masë është zbatuar
tërësisht, edhepse është theksuar edhe në bulletinët e kaluar se ky sector nuk ka
qenë i prekur nga pandemia COVID-19. Kjo masë është zbatuar deri në 31.05.2021,
ashtu siç ka qenë e paraparë përmes ligjit.
Kjo masë është rregulluar edhe përmes Vendimit për Lirimin nga Renta Minerare .
Përmes këtij vendimi theksohej se nga pagesa e kësaj tarife liroheshin vetëm sasia
e planifikuar sipas projektit të shfrytëzimit (planifikimit vjetor), e shpërndarë në
baza mujore nga ana e ndërmarrjeve. Përmes këtij vendimi, vendi kishte arritur që
të parandalonte tejkalimin e eksploatimit si rezulatat i mundësisë për
keqshfrytëzimin e kësaj mase duke theksuar se do paguanin rentën mireare në
raste të kundërta.

2

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale. (2021). Vendim për lirimin nga pagesa e rentës minerare. E qasshme në:
h�ps://kosovo-mining.org/wp-content/uploads/2021/01/Vendimi-01_2021-per-Lirimin-nga-Pagesa-e-Rentes-Minerare-shq.pdf
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Subvencionimi i prodhimit të energjisë elektrike nga BRE
Subvencionimi i prodhimit të Energjisë Elektrike nga ana e Burimeve të
Ripërtrishme të Energjisë nga ana e Qeverisë së Kosovës ka filuar zbatimin ashti siç
është përcaktuar përmes Ligjit për Rimëpkëmbje Ekonomike. Mirëpo, KESCO ka
ndryshuar këtë vendim pasiqë Qeveria e Kosovës (nr. 03/64 i datës 12 Shkurt 2021)
ka përgjysmuar shumën e paraparë për t’u ndarë tek prodhuesit, nga 16 milionë në
8 milionë. Me përgjysmimin e buxhetit për subvencionim të prodhuesve të
energjisë nga burimet e ripërtëritshme, sipas amandamentit të marrëveshjes së
nënshkruar nga palët është shkurtuar edhe periudha përfituese e zbritjes në
fatura, e cila ka përfunduar me faturimin e muajit mars 2021 dhe nuk është aplikuar
për muajt vijues.

Subvencionimi i prodhimit të energjisë elektrike nga
BRE vetëm deri në muajin mars 2021

3 KECSO. (2021). Ndryshimi i vendimit për subvencionimin e BRE-ve. E qasshme në:
h�ps://www.kesco-energy.com/shq/lajme/ndryshimi-i-vendimit-per-subvencionimin-e-pro-94/
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Fondi Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK)
Fondi Kosovar për Garanci Kreditore vazhdon
të zbatojë masat e përcaktuara përmes Ligjit
për Rimëkëmje Ekonomike. Gjatë këtij 5 mujori
janë miratuar në total 712 me rreth 37,553,900
euro kredi te të cilat vlera e garancisë arrinë në
26,727,820 euro. Dritaret garantuese brenda
kesaj Pakoje përmes FKGK-së pritet të
mbështesin qasjen në financa për NMVM-të. Ky
numër i kredive mbetet më i larti në dritaren e
tregtisë, vijon me dritaren e shërbimeve dhe
me dritaren e prodhimit. Dritaret e masës së
Rimëkëmbjes Ekonomike.

Numri i kredive në kuadër të PRE

Dritarja e grave në biznes

Dritarja e bujqesise

Dritarja prodhimit

Dritarja e sherbimeve

Driarja e treg�së

Gjithsej
pre

Dritarja e
Grave
në Biznes

Dritarja e
Bujqësisë

Dritarja e
Prodhimit

Dritarja e
Shërbimeve

Dritarja e
Tregtisë

Vlera e
Kredisë

37,553,900

4,688,100

2,900,100

9,623,825

6,709,875

13,632,000

Vlera e
Garancisë

26,727,820

3,546,980

2,021,380

6,805,190

4,721,670

9,632,600

Numër

712

107

76

123

146

260

4 Fondi Kosovar për Garanci Kreditore. (2021). Zhvillimi i por�olios së dritareve në kuadër të PRE-së. E qasshme në:
h�ps://fondikgk.org/wp-content/uploads/2021/06/Pako-e-Rimekembjes-Ekonomike-deri-31-05-21.pdf
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TRUSTI
Masa e përcaktuar për Fondin e Kursimeve Pensionale, përkatësisht tërheqja e 10%-shit nga
Trusti është njëra nga masat të cilat u zbatuan tërësisht gjatë kësaj periudhe gjashtë-mujore.
Kjo masë ka mbledhur rreth 427,363 aplikues të cilët në total kanë tërhequr vlerën prej
198,061,916 euro. Shuma mesatare për person për këto tërhqje ishte 463 euro.
Shifrat e gjithë procesit të aplikimit për tërheqjen e 10%-shit nga Trusti
Numri i pagesve

Vlera e 10%

Shuma mesatare per peson

Fitmi mesatar

397,557

€ 185,418,786

€ 466

24.00%

Janar 2021

17,211

€ 6,778,413

€ 394

26.50%

Shkurt 2021

6,099

€ 2,635,296

€ 432

26.70%

Mars 2021

5,036

€ 2,487,752

€ 494

26.50%

1-6 Prill 2021

1,460

€ 741,669

€ 508

28.10%

427,363

€ 198,061,916

€ 463

24.20%

Periudha
Dhejtor 2020

Gjithsej

5 Fondi i Kursimeve Pensionale i Kosovës. (2021). Shifrat e gjithë procesit të aplikimit për tërheqjen e 10%-shit nga Trus�.
E qasshme në: h�p://www.trus�.org/sq/
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Edicioni i shpejtë
Qeveria e Kosovës përmes Vendimit Nr. 01/05, i datës 05.04.2021 ka mbështetur bizneset të
cilat janë prekur më shumë gjatë si pasojë e mbylljes së përkohshme që ka rezultuar pas
marrjes së Vendimit Nr. 01/05, i datës 05.04.2021. Ky subvencionim ka arritur vlerën prej
gjashtë milion euro. Kjo mështetje hynë në kuadër të masës e cila përfshinë mbështetje të
biznesëve me shumën prej 200 milion euro.
Këto mjete janë shpërndarë nëpër biznese përmes disa mënyrave. Ndër to përfshihet edhe
subvencionimi i pagës së punëtorëve bëhet deri në nivelin 50% të pagës neto të të punësuarve
e llogaritur mbi pagën bruto dhe duke qenë i liruar nga tatimi sipas legjislacionit në fuqi, deri
në maksimum prej 500 EUR. Në kuadët të këtyre masave, është përfshirë edhe lirimi i pagesës
së qerasë për bizneset të cilat kanë qenë të mbylluara gjatë asaj kohe. Përfitues të kësaj mase
ishin shumë biznese ku ndër 50 ishin biznese të mëdha me numër të madh të puntorëve.
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Ulja e TVSH-së nga 18% në 8%
Ulja e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar për bizneset që janë të regjistruara në ATK po vazhdon
zbatim. Të drejtë e shfrytëzimit të aplikimit të uljes së TVSH-së e kanë të gjithë personat të cilët
janë të regjistruar në Administratën Tatimore të Kosovës (ATK) dhe paguajnë tatime për
furnizime të mallërave dhe shërbimeve hoteliere, restorantet dhe shërbimet e ushqimit. Pra të
drejtë zbatimi të uljes së TVSH-së kanë të gjithë qytetarët e Kosovës të cilët janë të regjistruar
për pagesat mbi TVSH dhe që këto blerje të mallërave dhe shërbimeve i shfrytëzojnë për qëllim
të realizimit të furnizimeve hoteliere, restoranteve dhe shërbimeve të ushqimit. Ky vendim ka
hyrë në fuqi që nga data 07.12.2020 dhe do vazhdojë të zbatohet deri më 31.12.2021.
Kjo masë pritet që jetë ndër masat që do kenë ndikim direkt në rimëkëmbjen e ekonomisë së
vendit. Kjo pasiqë me uljen e TVSH, bizneset po vazhdojnë rimëkëmbjen e dëmeve ekonomike
që i ka shkaktuar mbyllja si rezulatat i pandemisë. Kjo masë po vazhdon zbatimin deri në fund
të vitit ashtu siç është e përcaktuar përmes Ligjit për Rimëkëmbje Ekonomike.
Për më shumë rreth monitorimit të zbatimit të Ligjit për Rimëkëmbje Ekonomike, ju lutem
vizitoni platformën tonë:

https://barometri.indep.info/

TVSH

09

BULETINI I
RIMËKËMBJES
korrik 2021

Ky buletin është përgatitur me mbështetjen e Fondacionit të Kosovës për shoqëri të Hapur (KFOS).
Pikëpamjet e shprehura në këtë buletin janë INDEP dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohen
si qëndrim i Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të hapur (KFOS).

