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Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

  
AAuuttoorriitteettii  RRrreegguullllaattiivv  ii  KKoommuunniikkiimmeevvee  EElleekkttrroonniikkee  ddhhee  PPoossttaarree  
RReegguullaattoorryy  AAuutthhoorriittyy  ooff  EElleeccttrroonniicc  aanndd  PPoossttaall  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  
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KKllaassaa::....//1133  

NNrr..  ii  RReeggjjiissttrriitt::  ......  

MMiirraattuuaarr  ppëërr  KKëësshhiilllliimm  mmee  VVeennddiimmiinn  NNrr..  333333  ttëë  BBoorrddiitt  ttëë  AARRKKEEPP  ((RReeff..  NNrr..PPrroott..  000099//BB//1133))  

  

  

DDRRAAFFTT  RRRREEGGUULLLLOORREE  
PPËËRR  

PPAAGGEESSAATT  PPËËRR  MMBBIIKKËËQQYYRRJJEENN  EE  TTRREEGGUUTT  TTËË    

KKOOMMUUNNIIKKIIMMEEVVEE  EELLEEKKTTRROONNIIKKEE    

  
 

Kjo rregullore është nxjerr në bazë të nenit 10.4, nenit 27, paragrafi 1), 2), 3) dhe 4), nenit 83 

paragrafi 1), të Ligjit Për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109  (tutje i njohur si - Ligji). 

 
 

Neni 1 
Fushëveprimi dhe Qëllimi i kësaj Rregulloreje 

 
1.1 Kjo rregullore përcakton nivelin e pagesës vjetore për mbikëqyrjen e tregut të 

komunikimeve elektronike, të cilën pagesë duhet ta përmbushin ndërmarrjet e rrjeteve 

dhe/ose shërbimeve publike të komunikimeve elektronike. Kjo pagesë nuk duhet të jetë 

më shumë se zero presje pesë perqind (0.5%) e të hyrave vjetore nga viti paraprak 

kalendarik. 

1.2 Qëllimi i kësaj rregulloreje është që me anë të pagesës vjetore për mbikëqyrjen e tregut, 

sipas nivelit të llogaritur mbi bazën e kësaj rregulloreje, të garantohet financimi i 

nevojshëm për mbulimin e kostove administrative të Autoritetit Rregullativ të 

Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si - ARKEP). 

1.3 Dispozitat e kësaj rregulloreje janë të detyrueshme për zbatim nga të gjitha ndërmarrjet, të 

cilat ofrojnë rrjete dhe/ose shërbime publike të komunikimeve elektronike dhe 

kualifikohen sipas nenit 3.1 të kësaj rregulloreje. 
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Neni 2 
Përkufizimet 

 
2.1 Kuptimi ose definicioni i cilësdo fjalë, frazë apo shprehje sipas ligjit gjithashtu do të jetë i 

zbatueshëm për atë fjalë, frazë apo shprehje në këtë rregullore.  

2.2 Termat dhe shprehjet që pasojnë do të kenë këtë kuptim: 

 
Ndërmarrje – çdo person fizik dhe/ose juridik, ose një grup personash të bashkuar në 

bazë të kontrollit apo të varësisë, të cilët janë të përfshirë në një veprimtari të 

komunikimeve elektronike në Republikën e Kosovës ose veprimet e të cilave, nëse 

realizohen, kanë qëllim ose mund të kenë ndikim në aktivitetin ekonomik në Republikën e 

Kosovës; 

Mikro Ndërmarrje – janë ato ndërmarrje, të cilat plotësojnë dy nga tre kriteret si në vijim: 

− qarkullim vjetor (neto): më pak se pesëdhjetëmijë (50,000) Euro; 

− asetet (pasuritë) bruto në datën e bilancit të gjendjes: më pak se njëzetepesëmijë 

(25000) Euro; 

− numri mesatar i të punësuarve gjatë vitit financiar: më i vogël se 10. 

Ndërmarrje e vogël – janë ato ndërmarrje, të cilat plotësojnë dy nga tre kriteret si në vijim: 

− qarkullim vjetor (neto): më i madh se pesëdhjetëmijë (50,000) mirëpo më i vogël se 

dy milion (2,000,000) Euro: 

− asetet (pasuritë) bruto në bilancin e gjendjes: në mbi njëzetepesëmijë (25,000) dhe më 

pak se një milion (1,000,000) Euro; 

− numri mesatar i të punësuarve gjatë vitit financiar: deri në 10. 

Ndërmarrje e mesme - janë ato ndërmarrje, të cilat plotësojnë dy nga tre kriteret si në 

vijim: 

− qarkullim vjetor (neto): më i madh se dy milion (2,000,000) mirëpo më i vogël se 

katër milion (4,000,000) Euro: 

− asetet (pasuritë) bruto në bilancin e gjendjes: në mbi një milion (1,000,000) dhe me 

pak se dy milion (2,000,000) Euro; 

− numri mesatar i të punësuarve gjatë vitit financiar: më i madh se 10 mirëpo më i 

vogël se 50. 

Ndërmarrje e madhe - janë ato ndërmarrje, të cilat plotësojnë dy nga tre kriteret si në 

vijim: 

− qarkullim vjetor (neto): më i madh se katër milion (4,000,000) Euro; 

− asetet (pasuritë) bruto në bilancin e gjendjes: më të mëdha se dy milion euro 

(2,000,000) Euro; 

− numri mesatar i të punësuarve gjatë vitit financiar: më i madh se 50. 
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Operator - ndërmarrës që ofron, ose që është i autorizuar të ofrojë një rrjet të 

komunikimeve elektronike ose faciliteteve shoqëruese; 

Pasqyra financiare – bilanci i gjendjes, pasqyrën e të ardhurave, pasqyrën e rrjedhjes së 

parasë, pasqyrën e ndryshimeve në ekuitete, shënimet plotësuese dhe materialet sqaruese, 

të cilat janë pjesë përbërëse e pasqyrave financiare. 

Kosto administrative e Autoritetit - shpenzime të autoritetit të cilat përbëjnë shpenzimet 

e operimit. Këto shpenzime përfshijnë: kategorinë e pagave dhe mëditjeve, kategorinë e 

mallrave dhe shërbimeve, të cilat ndërlidhen direkt me mbikqyrjen e tregut të 

Komunikime Elektronike nga ARKEP. 

Rrjet i Komunikimeve Elektronike – sistemi i transmetimit dhe, nëse ekzistojnë, pajisjet e 

komutimit ose rutinimit dhe resurset tjera, duke përfshirë elementet e rrjetit që nuk janë 

aktive, të cilat lejojnë përcjelljen e sinjaleve nëpërmjet përcjellësve, radios, mjeteve optike 

ose mjeteve të tjera elektromagnetike, duke përfshirë rrjetet satelitore, rrjetet fikse (me 

komutim të qarqeve ose me komutim të paketave, përfshirë internetin), rrjetet mobile 

tokësore, sistemet e kabllove elektrike në raste kur ato përdoren për transmetimin e 

sinjaleve, rrjetet e përdorura për transmetimet radiotelevizive dhe të televizionit kabllor, 

pavarësisht nga tipi i informacionit të bartur; 

Shërbim i Komunikimeve Elektronike - shërbimi që zakonisht ofrohet me pagesë, i cili 

përftohet, tërësisht ose pjesërisht, nga përcjellja e sinjaleve përmes rrjeteve të 

komunikimeve elektronike, që përfshin shërbimet e telekomunikacioneve dhe shërbimet e 

transmetimit në rrjetet e përdorura për transmetime radio-televizive dhe në rrjetet e 

televizionit kabllor, por duke përjashtuar shërbimet, të cilat ofrojnë përmbajtje nëpërmjet 

rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike, ose që ushtrojnë kontroll 

redaksional ndaj përmbajtjes së ofruar për transmetimin, duke përdorur rrjetet ose 

shërbimet e komunikimeve elektronike. Ai nuk përfshin shërbimet e shoqërisë së 

informacionit, të cilat nuk përbëhen, tërësisht ose pjesërisht, nga përcjellja e sinjaleve në 

rrjetet e komunikimeve elektronike. 

Neni 3 
Obligimet financiare të ndërmarrjeve 

 
3.1 Të gjitha ato ndërmarrje, të cilat ofrojnë rrjete dhe/ose shërbime publike të komunikimeve 

elektronike dhe qarkullimi vjetor i të cilave është mbi njëqind mijë euro (100,000 €), janë të 

detyruar të paguajnë pagesën vjetore për mbikëqyrjen e tregut të komunikimeve 

elektronike nga ARKEP. 

3.2 Pagesa për mbikëqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike është pagesë e plotë vjetore 

dhe llogaritet në bazë të të ardhurave nga ofrimi i rrjeteve dhe/ose shërbimeve publike të 

komunikimeve elektronike të paraqitura në bilancin vjetor të ndërmarrjes. 
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3.3 Ndërmarrjet, të cilat krahas aktiviteteve të specifikuara në paragrafin 3.2 të këtij neni, 

ofrojnë edhe aktivitete tjera, janë të obliguara që të ardhurat nga ofrimi i rrjeteve dhe/ose 

shërbimeve publike të komunikimeve elektronike të pasqyrohen të ndara nga të ardhurat 

tjera. 

Neni 4 
Dorëzimi i Raporteve financiare 

4.1 Ndërmarrjet e mesme dhe të mëdha, të cilat ofrojnë rrjete dhe/ose shërbime publike të 

komunikimeve elektronike janë të detyruara që të paraqesin pranë ARKEP Raportin e 

pasqyrave financiare të audituara nga auditori i pavarur. 

4.2 Ndërmarrjet e vogla, të cilat ofrojnë rrjete dhe/ose shërbime publike të komunikimeve 

elektronike janë të detyruara që të paraqesin pranë ARKEP Raportin e pasqyrave 

financiare të përgatitura dhe nënshkruara nga kontabilisti i certifikuar së bashku me 

kopjen e certifikatës se lëshuar për kontabilistin nga institucioni përgjegjës. 

4.3 Mikro-ndërmarrjet, të cilat ofrojnë rrjete dhe/ose shërbime publike të komunikimeve 

elektronike janë të detyruara që të paraqesin pranë ARKEP Formularin e deklarimit të 

tatimit dhe pagesën e tatimit në fitim. 

4.4 Ndërmarrjet, të cilat ofrojnë rrjete dhe/ose shërbime publike të komunikimeve 

elektronike, duhet të dorëzojnë raportet financiare pranë ARKEP brenda afatit prej 

nëntëdhjetë (90) ditësh pas përfundimit të vitit kalendarik, respektivisht deri me 31 mars 

të çdo viti. 

Neni 5 
Llogaritja e nivelit të pagesës vjetore 

 

5.1 ARKEP deri më 10 Prill të çdo viti bënë llogaritjen e nivelit të pagesës vjetore për 

mbikëqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike për ndërmarrjet, të cilat ofrojnë rrjete 

dhe/ose shërbime të komunikimeve elektronike. 

5.2 Niveli i pagesës vjetore për mbikëqyrje të tregut të komunikimeve elektronike përcaktohet 

në përqindje dhe miratohet nga Bordi i ARKEP më së voni deri më 10 Prill të çdo viti 

kalendarik.  

5.3 Niveli i pagesës vjetore për mbikëqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike llogaritet 

sipas formulës; 
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NVP - Niveli i pagesës vjetore të mbikëqyrjes së tregut të komunikimeve elektronike (në%)  

KAV - Kosto administrative vjetore e ARKEP, që do të financohet nga pagesat për mbikëqyrjen e 
tregut të komunikimeve elektronike.  

AV - Shuma e të ardhurave vjetore të të gjitha ndërmarrjeve që ofrojnë rrjete dhe/ose shërbime 
publike për komunikime elektronike, të cilat kanë qarkullim mbi njëqind mijë euro (100,000 €). 

Neni 6 
Llogaritja e pagesës për ndërmarrjet 

6.1 Deri më 15 Prill të çdo viti, ARKEP bënë llogaritjen dhe faturimin e pagesës për çdo 
ndërmarrje që ofron rrjete dhe/ose shërbime të komunikimeve elektronike, në përputhje 
me dispozitat e kësaj rregulloreje. 

6.2 Pagesa vjetore që bënë ndërmarrja llogaritet sipas formulës; 

 

PV - Pagesa vjetore e ndërmarrjes për mbikëqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike  

AV - Të ardhurat vjetore të ndërmarrjes sipas bilancit vjetor.  

NPV – Niveli i pagesës vjetore i miratuar nga Bordi i ARKEP. 

Neni 7 
Faturimi dhe Pagesa 

 

7.1 Jo më vonë se data 16 Prill të çdo viti ARKEP duhet të dërgojë ndërmarrjeve faturën e 

pagesës për mbikëqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike. 

7.2 Ndërmarrja duhet të bëjë pagesën vjetore për mbikëqyrjen e tregut të komunikimeve 

elektronike pranë ARKEP më së voni deri më datë 30 Prill të çdo viti. 

Neni 8 
Mos përmbushja e obligimeve 

8.1 Mos dorëzimi pranë ARKEP i raportit vjetor financiar në përputhje dhe brenda afateve të 

përcaktuar në këtë rregullore, si dhe mos-pagesës së plotë të shumës për mbikëqyrjen e 

tregut  nga ana e ndërmarrjes në përputhje me faturën e dërguar nga ARKEP, përbën 

shkelje administrative. 

8.2 Në rast të konstatimit të mos-përmbushjeve të referuara si në paragrafin 8.1 të këtij neni, 

atëherë ARKEP do të veprojë në përputhje me nenin 103 të Ligjit dhe rregullores/ve të 

miratuara nga ARKEP mbi sanksionet ekonomike. 
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Neni 9 
Njësitë përgjegjëse për zbatimin e rregullores 

9.1 Njësitë përgjegjëse në ARKEP për zbatimin e kësaj rregulloreje janë; Departamenti i 

Komunikimeve Elektronike dhe Zyra e Financave.  

9.2 Njësitë përgjegjëse të referuara në paragrafin 1) të këtij neni, sipas procedurës dhe afateve 

të parashikuara në këtë rregullore raportojnë rregullisht tek Kryetari i Bordit lidhur me 

ecurinë e zbatimit të procesit për llogaritjen dhe pagesat e realizuara për mbikëqyrjen e 

tregut të komunikimeve elektronike.  

Neni 10 
Dispozitat përfundimtare 

10.1 Ndaj veprimit apo mosveprimit të ARKEP në lidhje me aplikimin dhe zbatimin e kësaj 
Rregulloreje mund të bëhet ankesë në procedurën e përcaktuar nga ky ligj dhe ligjet tjera 

në Republikës së Kosovës. 

Neni 11 
Hyrja në fuqi dhe vlefshmëri 

11.1 Kjo rregullore hyn në fuqi pas miratimit të saj me një vendim të Bordit të ARKEP dhe           
mbetet në fuqi deri në nxjerrjen e një rregullore tjetër.  

11.2 Kjo rregullore e shfuqizon pjesërisht Rregulloren për Licenca dhe Autorizime Nr. 182/07 
dhe Ndryshimet dhe Plotësimet e Rregullores për Licenca dhe Autorizime të miratuara 

sipas vendimit Nr.70.  

 

 

Prishtinë, 16 Prill, 2013           

  

                     Ekrem Hoxha 
Kryetari i Bordit të ARKEP 

             
          ______________________ 


