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DDRRAAFFTT  RRRREEGGUULLLLOORREE    

PPËËRR    

NNDDAARRJJEENN  EE  LLLLOOGGAARRIIVVEE  

 
Kjo rregullore është nxjerrë në bazë të Ligjit për Komunikime Elektronike, Nr. 04/L-109, neneve 10.4, 
32.1.3 dhe 35, (tutje referuar si  – Ligji), nenit 6.3 të Rregullores mbi Analizat e Tregut dhe Përcaktimin 
e Operatorëve me Fuqi të Ndjeshme në Treg (OFNT) (tutje, referuar si – Rregullorja mbi Analizat e 
Tregut), e miratuar më 20 dhjetor 2010 nga Bordi i Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve 
Elektronike (tutje referuar si Bordi i Autoritetit), duke marrë në konsideratë Direktivën 2002/19/EC të 
Parlamentit Evropian dhe atë të Këshillit të datës 7 mars 2002 mbi Qasjen dhe Interkoneksionin në 
Rrjetet e Komunikimeve Elektronike dhe objekteve tjera përcjellëse (Direktiva mbi Qasjen), (OL L 108, 
2002 4 24, P. 7), Rekomandimin e Komisionit Evropian 98/322/EC të datës 8 prill 1998 mbi 
interkoneksionin në tregun e liberalizuar të telekomunikimeve (Pjesa 2 – Ndarja e llogarive dhe llogaritja 
e kostos), dhe Rekomandimi i Komisionit Evropian 2005/698/EC i datës 19 shtator 2005 mbi Ndarjen e 
llogarive  dhe Sistemet e Llogaritjes së kostos sipas Kornizës Rregullatore për Komunikime 
Elektronike (OL 2005 L 266, p. 64). 

 
Neni 1 

Qëllimi dhe Fushëveprimi i Rregullores 
 

1.1 Rregullat dhe kërkesa në lidhje me ndarjen e Kontabilitetit (tutje referuar si rregulla) synojnë 
krijimin e parakushteve për zbatimin e Ligjit dhe sigurimin  e rregullimit të komunikimeve 
elektronike në fushën e ndarjes së llogarive në respektimin e parimeve të neutralitetit 
teknologjik, ekuivalencës funksionale, proporcionalitetit, rregullimit minimal të 
detyrueshëm, qartësisë ligjore në një treg dinamik, zhvillimin ekonomik, sigurimin e 
konkurrencës efikase, paanshmërinë e kritereve rregullatore, kushtet dhe procedurat, 
transparencën dhe jo-diskriminim. 

 

1.2 Rregullat do të jenë të aplikueshme për ndërmarrjet të cilat kanë fuqi të ndjeshme në tregun 
përkatës, ndaj të cilave sipas ligjit janë imponuar obligimet  në lidhje me detyrimet e ndarjen 
e llogarive (tutje referuar si obligimet e llogaritjes së kostos). 

1.3  Qëllimi kryesor i rregullores është që të zbatojë Ligjin, në lidhje me promovimin e 
investimeve dhe konkurrencën e drejtë në tregun e komunikimeve elektronike në Republikën 
e Kosovës, duke krijuar qartësi ligjore përmes përcaktimit të kornizës transparente për 
analizat e tregut, përcaktimin e ndërmarrjeve me fuqi të ndjeshme në treg (OFNT) dhe 
imponimin e obligimeve  rregullatore ex-ante.  
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1.4 Rregullat nuk do të zëvendësojnë kërkesat ligjore financiare të kontabilitetit të përcaktuara 
nga ligjet në Kosovë. 

1.5 Kjo rregullore merr parasysh aktet relevante ligjore të BE-së (direktivat, rregulloret, 
rekomandimet), dhe praktikat më të mira të vendeve  rajonale dhe ndërkombëtare deri në atë 
masë  që është në konformitet me Ligjin.  

 
Neni 2 

Definicionet 
 

Për qëllim të kësaj rregulloreje, domethënia apo definicioni i secilës fjalë, frazë apo term sipas Ligjit 
gjithashtu do të jetë i zbatueshëm për atë fjalë, frazë apo term edhe në këtë rregullore.   
 
Termet dhe frazat të cilat pasojnë do të kenë kuptimin e mëposhtëm: 
 
‘Sistemi i ndarjes së llogarive’ nënkupton sistemin e kontabilitetit, të nevojshëm me qëllim të 
rregullimit të tregut të komunikimeve elektronike në mënyrë që të ndajë llogaritë e të ardhurave, 
kostove, aseteve dhe detyrimeve sipas njësive të caktuara të biznesit. 
 
‘Periudha raportuese’ do të thotë periudha kohore, që korrespondon me vitin fiskal të ndërmarrjes, 
llogaridhënia e së cilës është përgatitur. 
      
‘Produkti/shërbimi me shumicë’ do të thotë ndonjë produkt/shërbim, i cili u ofrohet operatorëve 
të tjerë të komunikimeve elektronike dhe/ose ofruesve të shërbimeve të komunikimeve 
elektronike, të cilët përdorin atë produkt/shërbim si resurs për sigurimin e ofrimit të 
produktit/shërbimit me pakicë. 
 
‘Produkti/shërbimi final’ do të thotë një produkt/shërbim me shumicë apo pakicë i ofruar për 
përdoruesit e produktit/shërbimit.  
 
‘Teoria Price Squezee’ do të thotë situata kur dallimi në mes të çmimeve të shitjes me pakicë dhe 
çmimeve me shumicë të produkteve/shërbimeve përkatëse, të vendosura nga një ndërmarrje me 
fuqi të ndjeshme në treg nuk është e mjaftueshme ashtu që një ofrues efektiv tjetër i shërbimeve të 
komunikimeve elektronike të jetë në gjendje për të operuar me fitim duke blerë produkte/shërbime 
me shumicë në mënyrë që të ofrojë produkte/shërbimeve të ngjashëm me pakicë në bazë. 
 
‘Rregullimet’ nënkupton rritje ose ulje e vlerës së kapitalit për shkak të ndryshimit të vlerës së një 
aseti fiks, pas vlerësimit të vlerës aktuale të aseteve fikse në fjalë apo rritjes/zvogëlimit të vlerës së 
kapitalit për shkak të ndikimit të përgjithshëm të inflacionit, ose një ndryshim të amortizimit 
dhe/ose kostos së amortizimit (pozitive apo negative), që rezultojnë nga ri-llogaritjet e vlerës së 
aseteve fikse nga ajo e vlerës aktuale. 
 
‘Faktorët e rutimit’  do të thotë vlera, e cila tregon shkallën e përdorimit të komponentëve të rrjetit 
për krijimin e vlerës së një produkti/shërbimi të komunikimeve elektronike. 
 
‘Produkti/shërbimi me pakicë’ do të thotë produkti/shërbimi i cili i ofrohet përdoruesve fundorë. 
 
‘Alokimi indirekt i kostos’ do të thotë alokimi i kostos së ndërmarrjes tek një apo ndërmjet disa 
grupeve të kostos, produkte/shërbime dhe/ose komponentëve të rrjeteve në proporcion sipas 
nxitësve të kostos duke përdorur aktivitetin e paanshëm dhe/ose informacionin financiar për 
identifikimin e vlerës së nxitësit të kostos së një aktiviteti.  



                                                                                 

Faqe 3 nga 30 

AAddrreessaa::  QQyytteezzaa  PPeejjttoonn,,  RRrr..PPaasshhkkoo  VVaassaa  nnrr..  1122,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë,,  RReeppuubblliikkaa  ee  KKoossoovvëëss  

TTeell::  ++  338811  3388  221122--334455;;  FFaaxx::  ++  338811  3388  221122  339999;;    

EE--mmaaiill::  iinnffoo@@aarrkkeepp--kkss..oorrgg;;  wweebb--ssiittee::  wwwwww..aarrkkeepp--kkss..oorrgg   

‘Linja e transmetimit të rrjetit (backbone)’ do të thotë rrjeti publik i telekomunikimit, që lidh 
komponentët e ndara të rrjetit, përveç atyre pjesëve të rrjetit të qasjes (për shembull: linja e 
transmetimit të rrjetit të telefonisë publike fillon në njësinë e shpërndarjes, më së afërmi nga pika e 
terminimit të rrjetit, që tregon thirrjen dhe përfundon në njësinë më të largët të shpërndarjes nga 
lidhja fizike e rrjetit, duke përcaktuar rrugën e thirrjes). 
 
‘Të ardhurat’ do të thotë rritja e përfitimit ekonomik të një ndërmarrjeje gjatë periudhës raportuese, 
e regjistruar me rritje të aseteve apo vlerës së tyre, dhe/ose zvogëlimin e përgjegjësive, që 
rezultojnë me rritjen e vlerës së interesit të pronës, me përjashtim të  kontributit shtesë të pronarëve 
të ndërmarrjes.  
 
‘Produkti/shërbimi’ do të thotë produkti/shërbim i komunikimit publik elektronik dhe/ose ofrimi 
i  rrjeteve të komunikimeve publike elektronike. 
 
‘Kostoja e njësisë së Produktit/shërbimit’ do të thotë shuma e përgjithshme e kostos, së nevojshme 
për ofrimin  e një njësie të veçantë të produktit/shërbimit.   
 
‘Rrjeti  Qasjes’ do të thotë totali i lidhjeve ndërmjet pikave fundore të rrjetit telekomunikues publik 
dhe lidhjeve më të afërta me rrjetin e linjave të transmetimit. Qasja në rrjet fillon në pikën 
terminuese të rrjetit dhe përfundon në njësinë e parë shpërndarëse, më e afërta me lidhjen fizike të 
rrjetit.  
 
‘Grupi i kostos (‘cost pool’)’ do të thotë aktiviteti/procesi i brendshëm kryesor, mbështetës i rrjetit 
ose produkteve/shërbimeve të brendshëm, të cilave, në faza ndërmjetme të alokimit të kostos një 
shumë e caktuar mesatare e kostove indirekte  është e atribuuar në mënyrë që të alokohen kostot 
indirekte  për produktet/shërbimet finale sipas parimit të shkakësisë.  
 
‘Nxitësi i kostos (‘cost driver’)’ do të thotë nxitësi i cili  shkakton kosto specifike që do të ndodh  
dhe e cila përdoret për këto kosto të alokohen për grupin e kostos dhe/ose produktit/shërbimit 
final në sistemin e shpërndarjes së Kostos.    
  
‘Komponentët e rrjetit’ do të thotë çdo element apo pajisje e rrjetit që është pjesë përbërëse e rrjetit 
të telekomunikimeve publike dhe që mund fizikisht apo në mënyrë logjike të identifikohet si një 
element i pavarur (segment) i rrjetit. 
 
‘Grupi i kostos së ndërmjetme të akumuluar’ nënkupton procesin e aktivitetit kryesor të 
brendshëm, mbështetjen e aktiviteteve/proceseve të brendshme, aktivitetin/procesin e brendshëm 
të rrjetit apo produkti/shërbimi i brendshëm, për të cilat një sasi e caktuar e të ardhurave, kostove, 
aseteve ose detyrimeve alokohet gjatë fazës së të ardhurave, shpenzimeve, aktiveve ose pasiveve të 
ndërmjetme për qëllim të alokimit të shumës së tillë për t'i përfunduar produktet/shërbimet. 
 
 ‘Procesi/aktiviteti i brendshëm’ nënkupton procesin/aktivitetin e ndërmjetëm të një ndërmarrjeje 
të nevojshme që ndërmarrja të krijojë vlerat e produktit/shërbimit final, në ofrimin e 
produkteve/shërbimeve finale. 
 

Neni 3 
Objektivat dhe parimet e  përgjithshme  për  ndarjen e llogarive  

 

3.1 Ndërmarrja, gjatë implementimit të sistemit të ndarjes së llogarive  duhet të vë në zbatim 
objektivat dhe parimet e mëposhtme 
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3.2  Objektivat e ndarjes së llogarisë janë si në vijim; 

3.2.1 Të shfaqë rezultatet e aktiviteteve të një njësie biznesi si pjesë relativisht të ndarë të 
biznesit të një ndërmarrjeje gjatë periudhës së kontabilitetit (përgatitja e shkallës së 
kthimit të investimit); 

3.2.2 Të identifikojë transferet e brendshme dhe të paraqesë ekzekutimin e obligimeve jo-
diskriminuese (në rast se obligimi i tillë është vënë). 

3.3 Një ndërmarrje do të implementojë një sistem të ndarjes së llogarive (ndajë llogaritë e saj) 
me qëllim të zbatimit të parimeve të mëposhtme: 

3.3.1. parimi i shkakut - me zbatimin  e parimit të shkakut një ndërmarrje duhet t'i alokojë të 
gjitha kostot, të hyrat, asetet dhe detyrimet e periudhës së llogarisë drejtpërdrejt apo 
indirekt për njësitë e bizneseve dhe produkteve/shërbimeve sipas aktiviteteve, të cilat 
krijojnë kushtet për të fituar të hyra të tilla, krijimi i kostove të tilla, blerjen e aseteve 
apo ekzistimi i detyrimeve; 

3.3.2. parimi i akumulimit - me zbatimin e parimit të akumulimit një ndërmarrje duhet të 
alokojë të gjitha kostot dhe të hyrat e periudhës kontabël për njësinë e biznesit dhe 
produkteve/shërbimeve në bazë të krijimit të të hyrave, pa marrë parasysh faktin për 
pranimin apo pagesën e parave. 

3.3.3. parimi i objektivitetit - me zbatimin e parimit të objektivitetit një ndërmarrje duhet t'i 
alokojë kostot, të hyrat, asetet dhe detyrimet e një periudhe të llogarisë të njësive të 
biznesit dhe produkteve/shërbimeve në mënyrë të pandashme, pa synuar të 
çrregullohen rezultatet e periudhës së kontabël (profit apo humbje) të një 
shërbimi/produkti, pjesë strukturale të shërbimit/produktit, njësia e biznesit, pjesa 
strukturore e njësisë së biznesit dhe pa synuar të influencohet vendimi i marrë nga 
informacionet për përdoruesit e ndarjes së llogarive; 

3.3.4. parimi i stabilitetit - me zbatimin e parimit të stabilitetit një ndërmarrje duhet në 
mënyrë të vazhdueshme të zgjedh sistemin e ndarjes së kostove në periudha të 
ndryshme të kontabilitetit, përveç rasteve të specifikuara në paragrafet 3.3.4.1. dhe 
3.3.4.2. të këtyre rregullave. Sistemi për ndarjen e kostove të përdorura nga një 
ndërmarrës do të jet subjekt i ndryshimeve në qoftë se: 

3.3.4.1.  ngjarje të veçanta që kanë ndodhur përcaktojnë nevojën për të ekzekutuar 
ndryshime logjike të sistemeve të ndarjes së llogarisë, që përdoren nga 
ndërmarrja;  

3.3.4.2. Autoriteti kërkon që të ndërrojë sistemin e përdorur nga ndërmarrja kur 
sistemi është i ndryshueshëm me këto Rregulla apo akte të tjera ligjore të 
Republikës së Kosovës; 

3.3.5. parimi i transparencës - me zbatimin e parimit të transparencës një ndërmarrje duhet 
të alokojë kostot, të hyrat, asetet dhe borxhet e periudhës së kontabilitetit të një njësie 
biznesi dhe produkteve/shërbimeve në atë mënyrë që çdo hap i alokimit të 
shpenzimeve, të të hyrave, aseteve dhe borxheve dhe fjalët përfundimtare të periudhës 
së kontabilitetit duhet të ofrojnë mundësinë për të sqaruar në mënyrë transparente dhe 
në formë të thjeshtë që çdo shpenzim, të hyra, asete dhe borxhe sipas njësive të 
biznesit dhe produkteve/shërbimeve. Një ndërmarrës do të duhet të sigurojë saktësi, 
korrektësi dhe futjen me kohë të të dhënave në sistemin e ndarjes së llogarive;  

3.3.6. parimi i shfrytëzueshmërisë - me zbatimin e këtij parimi të shfrytëzueshmërisë, një 
ndërmarrje duhet të përgatitë një sistem të tillë të ndarjes së llogarive, i cili mund të 
jetë i shfrytëzueshëm, përshtatshëm dhe i kuptueshëm për të dy anët e marrësve dhe 
pranuesve të informacioneve; 
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3.3.7. parimi i sigurisë - një ndërmarrje duhet të sigurojë që informatat e dorëzuara 
reflektojnë drejtpërdrejt gjendjen financiare të ndërmarrjes dhe që nuk përmbajnë 
ndonjë gabim apo shpërputhje, dhe që informacionet që përdoren në sistemin e 
ndarjes së llogarive të jenë të koordinuara me ato të prezentuara në llogaridhënien 
financiare, të përgatitura në bazë të Ligjeve  të Republikës së Kosovës. 

3.4. Të hyrat, kostot, asetet dhe detyrimet  do të llogariten në sistemin e ndarjes së sistemit të 
llogarive vetëm një herë - kur të përgatiten raportet e ndarjes së llogarive atëherë  
kostot e  njëjta, të hyrat, asetet dhe detyrimet nuk do të përfshihen më në sistem.. 

3.5. Në rast se ofruesi i shërbimeve universale, sipas procedurave, të vëna sipas akteve 
ligjore të Republikës së Kosovës synon të paraqesë kërkesë për dëmshpërblim e 
humbjeve të shkaktuara në rast të ofrimit të shërbimeve universale të komunikimeve 
elektronike, ajo ndërmarrje do të specifikojë shërbimet e komunikimeve elektronike në 
sistemin e ndarjes së llogarive në llogari të veçanta. Ofruesi i shërbimeve universale do 
të specifikojë ndaras të gjitha fondet, të cilat janë marrë në bazë të mekanizmit të 
mbulimit të humbjeve në sistemin e ndarjes së llogarive. 

3.6. Një ndërmarrje do të sigurohet që sistemi i ndarjes së llogarive është në përputhje me të 
gjitha kërkesat, në bazë të Rregullave. Ndërmarrja do të krijojë një sistem të ndarjes së 
llogarive, që lejon dorëzimin e informacioneve, të specifikuara në nenin 5 të 
Rregullave dhe qartësimin e ekzekutimit të obligimeve që dalin nga ndarja e llogarive 
dhe parimet e implementimit, të listuara në nenin 3.3 të kësaj Rregullore. 

 
 

Neni 4 
Themelimi i Njësive të Biznesit, sipas të cilave ndahen Llogaritë 

 

4.1.  Ndërmarrjes, së cilës obligimet për ndarjen e llogarive i janë imponuar do të ekzekutojë 
llogaridhënien sipas njësive të mëposhtme të biznesit; 

4.1.1.  njësia e biznesit sipas tregjeve të ndara, në të cilën obligimet e ndarjes së llogarive janë 
imponuar në lidhje me ndërmarrjen. Ndërmarrja do të ndajë të paktën numrin e 
njësive të biznesit sipas tregjeve, në të cilën obligimet e ndarjes së llogarive janë 
imponuar në lidhje me ndërmarrjen; 

4.1.2.  njësia e biznesit e shërbimeve të pa-rregulluara të komunikimeve elektronike, të cilat 
përfshijnë shërbimet e komunikimeve elektronike, të dhëna në tregje, në të cilat 
ndërmarrja nuk ka fuqi të ndjeshme në treg dhe apo në të cilën nuk ka pasur obligime 
të vëna të ndarjes së llogarive për ndërmarrjen; 

4.1.3.  njësia e biznesit e aktiviteteve të tjera, të cilat  përfshijnë të gjitha shërbimet jo-
elektronike, të ofruara nga ndërmarrja;  

4.2.   Në rast se është e nevojshme që të sigurohet që ndërmarrja, për të cilën obligimet e ndarjes 
së llogarisë janë vënë, ekzekuton obligimet e mos-diskriminimit dhe/apo kontrollit të 
çmimeve, atëherë Autoriteti ka të drejtë t'ua kërkojë ndërmarrjeve që t'i ndajnë llogaritë 
sipas njësive të biznesit, të ndara sipas produkteve/shërbimeve, për ofrimin e të cilave 
ndërmarrja nuk është e obliguar t'i ndajë llogaritë, p.sh.: Autoriteti ka të drejtë t'i përshkruaj 
që ndërmarrja, në lidhje me të cilën obligimet e ndarjes së llogarive janë vënë ashtu që të 
detajizohen njësitë e biznesit, të specifikuara në nenin  4.1.2. dhe 4.1.3. të Rregullave. 
Ndërmarrja do të implementojë një kërkesë të tillë të Autoritetit brenda një periudhe të 
arsyeshme kohore, të specifikuar nga Autoriteti. 

4.3. Një ofrues i shërbimeve universale do të ketë llogaritë e ndara sipas njësive të mëposhtme të 
biznesit: 



                                                                                 

Faqe 6 nga 30 

AAddrreessaa::  QQyytteezzaa  PPeejjttoonn,,  RRrr..PPaasshhkkoo  VVaassaa  nnrr..  1122,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë,,  RReeppuubblliikkaa  ee  KKoossoovvëëss  

TTeell::  ++  338811  3388  221122--334455;;  FFaaxx::  ++  338811  3388  221122  339999;;    

EE--mmaaiill::  iinnffoo@@aarrkkeepp--kkss..oorrgg;;  wweebb--ssiittee::  wwwwww..aarrkkeepp--kkss..oorrgg   

4.3.1. njësia e biznesit tek ofruesi i veçantë i shërbimeve të  komunikimeve elektronike 
universale, i specifikuar në Rregulloret për Dispozitat e Shërbimeve Universale 

4.3.2. njësia e biznesit të aktiviteteve të tjera. 
 

Neni 5 
Krijimi i të Ardhurave, Kostove, Aseteve dhe Detyrimeve sipas Njësive të Veçanta të Biznesit 

 
5.1.   Kur detyrimi për ndarjen e llogarive iu është imponuar një ndërmarrje apo një ofruesi të 

shërbimit universal, (në vijim referuar veçmas si një ndërmarrjeje) do të ndajë koston e 
periudhës kontabël të njësive të biznesit dhe të produkteve/ shërbimeve, duke formuar ato 
njësi të biznesit duke iu përmbajtur rregullave për Llogaritjen e Kostos. Kur bëhet llogaritja 
dhe alokimi i kostove në sistemin e ndarjes së llogarive, ndërmarrja duhet veçmas të ndajë 
kthimin e arsyeshëm të investimeve në secilën fazë të alokimit të kostos po ashtu edhe në 
raportet e dorëzuara. 

 
5.2.  Një ndërmarrje do të ndajë të ardhurat e periudhës kontabël direkt në produktet /shërbimet, 

duke formuar njësitë e biznesit dhe duke iu referuar të dhënave të sistemit të rregullimeve 
me konsumatorët dhe informacionet e faturimit. Në rast të pamundësisë së alokimit të 
direkt të të ardhurave të periudhës kontabël ndaj produkteve/shërbimeve, atëherë të 
ardhurat do të ndahen duke përdorur treguesit përkatës të të ardhurave dhe në përputhje 
me parimet, si të renditura në nenin 3.3 të Rregullores. 
 

5.3.  Në rast së Autoriteti, në përputhje me Rregullat për llogaritjen e kostos kërkon që një 
ndërmarrje të menaxhoj llogaritjen e kostos sipas vlerës aktuale, ndërmarrja do të ndajë në 
mënyrë të qartë dhe të përcaktojë shumën e shpenzimeve, që vijnë në shprehje për shkak të 
rregullimeve sipas çdo produktit/shërbimit fundorë dhe çdo produkti/shërbimi të 
brendshëm. Në këtë rast, ndërmarrja duhet të identifikojë vlerën aktuale të kostove dhe 
vlerën e  rregullimeve në bazë të Rregullave për llogaritjen e kostos.  

 
5.4.  Një ndërmarrje do të ndajë në mënyrë direkte asetet e produkteve/ shërbimeve, për ofrimin 

e të cilave, asetet në fjalë janë përdorur gjatë periudhës kontabël. Në rast se nuk është i 
mundur alokimi direkt i aseteve në produkte/ shërbime, alokimi i aseteve do të bëhet duke 
përdorur treguesit përkatës të aseteve dhe në përputhje me parimet, të përmendura në 
paragrafin 3.3 të Rregullores; 

 
5.5.   Një ndërmarrje duhet të alokojë detyrimet, të nevojshme për ofrimin e aktiviteteve të 

produkteve/shërbimeve në mënyrë direkte për ofrimin e atyre produkteve/shërbimeve për 
të cilat detyrimet e tilla janë të nevojshme gjatë periudhës kontabël. Në rast se nuk është i 
mundur alokimi direkt i detyrimeve, të nevojshme gjatë ofrimit të shërbimeve/produkteve, 
atëherë detyrimet e nevojshme për ofrimin e produkteve/shërbimeve do të alokohen duke 
përdorur indikatorët përkatës të detyrimeve si dhe në përputhje me parimet, e specifikuara 
në paragrafin 7 të Rregullores. 

 
5.6.  Një ndërmarrje do të alokojë vlerën e aseteve fikse për njësitë e biznesit, sipas procedurës së 

mëposhtme: 
 

5.7.  në rast se asetet fikse janë përdorur për ofrimin e një shërbimi specifik ose një grup 
shërbimesh, ndërmarrja do të ndajë vlerën e aseteve fikse direkt në njësinë e veçantë të 
biznesit dhe të produktit/shërbimit; ndërsa, në rast se asetet fikse janë të lidhura me njësitë 
e ndryshme të biznesit ose produktit/shërbimit, atëherë vlera e tyre do të ndahet duke 
marrë parasysh shkallën në të cilën asetet janë përdorur në aktivitetet e njësisë të biznesit 
apo në ofrimin e shërbimit/produktit (sipas faktorëve të rutimit);  
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5.8.   ndërmarrja do të alokojë vlerën e aseteve fikse, në lidhje me mbështetjen e aktiviteteve të 
përbashkëta në proporcion me njësitë e biznesit dhe të produkteve/shërbimeve në bazë të 
vlerave të aseteve fikse, direkt dhe indirekt të alokuara për njësi të tilla të biznesit dhe të 
produkteve/shërbimeve; 

 
5.9.   Investimet afatgjata do të alokohen direkt dhe indirekt për njësitë e biznesit ose 

produkteve/shërbimeve, që janë të lidhura me investimet e tilla. Në rast se nuk është i 
mundur alokimi direkt i investimeve afatgjate ndaj njësive të biznesit dhe të 
shërbimeve/produkteve, atëherë investimet e tilla mund të alokohen në aktiviteteve të tjera 
të njësisë së biznesit. 

 
5.10. Asetet qarkulluese do të alokohen direkt me njësitë e biznesit, për aktivitetet e 

produkteve/shërbimeve të asetit qarkullues specifik që është i nevojshëm. Në rast se nuk 
është i mundur alokimi direkt i asetit qarkullues të një njësie të biznesit ose 
produkti/shërbimi, atëherë çdo element i tillë do të ndahet nëpër njësitë e biznesit dhe të 
produkteve/shërbimeve duke përdorur treguesit përkatës të aseteve dhe në përputhje me 
parimet, e listuara në paragrafin 7 të Rregullave. Ndërmarrja duhet t'i ndajë fondet në 
departamentin e financave dhe në bankë në njësitë e biznesit dhe të produkteve/shërbimeve 
duke iu referuar aktivitetit dhe kostove kapitale të periudhës kontabël. 

 
5.11. Detyrimet rrjedhëse do të alokohen drejtpërdrejt tek njësitë e biznesit, për aktivitetet dhe për 

ofrimin e produkteve/shërbimeve detyrimet specifike rrjedhëse janë të nevojshme. Në rast 
se nuk është i mundur alokimi direkt i detyrimeve rrjedhëse tek secili element rrjedhës, 
atëherë është e mundur që ndërmarrja të shfrytëzojë treguesit përkatës të detyrimeve 
rrjedhëse. 

 
5.12. kreditë afat-shkurtra do të alokohen për njësitë e biznesit dhe të produkteve/shërbimeve 

duke iu referuar kostove të veprimtarive dhe kapitalit të periudhës kontabël; 
 
5.13. shumat e pagueshme për ofruesit e produkteve/shërbimeve me shumicë do të ndahen për 

shërbimet/produktet e njësisë së biznesit të rrjetit  bërthamë; 
 
5.14. borxhet nga aktiviteti biznesor i ndërmarrjes do të ndahen për njësitë e biznesit dhe të 

produkteve/shërbimeve duke përdorur bazën e kostove të veprimtarisë së periudhës 
kontabël (me përjashtim të pagesave për kryerjen e punës dhe pagesat ndërkombëtare); 

 
5.15. borxhet ndaj kreditorëve të kapitalit do të alokohen për njësitë e biznesit dhe të 

produkteve/shërbimeve në bazë të kostove të kapitalit të periudhës kontabël; 
 
5.16. pagesa e punës do të ndahet për njësitë e biznesit dhe të produkteve/shërbimeve duke 

përdorur bazën e shumës totale të kostos për pagesës e punës; 
 
5.17. Tatimi i arkëtueshëm me vlerë te shtuar do të alokohet për njësitë e biznesit dhe të 

produkteve/shërbimeve duke përdorur bazën e alokimit të kostos totale, por pa i përfshirë 
kostot e brendshme dhe kostot e pagesës së punës; 
 

5.18. Tatimi me vlerë te shtuar e arkëtueshme do të ndahen për njësitë e biznesit dhe të 
produkteve/shërbimeve duke përdorur bazën e alokimit të kostos totale, duke përjashtuar 
kostot e brendshme dhe kostot e shpërblimit të punës; 
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5.19. shumat tjera të pagueshme do të alokohen për njësitë e biznesit dhe të 
produkteve/shërbimeve duke përdorur treguesit e detyrimeve në bazë të llojit të veçantë të 
shumave të pagueshme; 

 
5.20. provizionet do të alokohen drejtpërdrejt në njësitë e biznesit dhe të produkteve/shërbimeve 

ose duke përdorur indikatorët përkatës te detyrimeve, të vëna për provizionet specifike. 
 

Neni 6 
Identifikimi i Transfereve të Brendshme 

 
6.1. Një ndërmarrje duhet t’i specifikojë qartë transferet e brendshme, në mënyrë që t'i 

mundësojë Autoritetit të bëjë implementimin e sigurt të obligimit të mos-diskriminimit, në 
rast se një obligim i tillë ka qenë i imponuar ndërmarrjes dhe identifikimin e produkteve 
/shërbimeve  të brendshëm të rrjetit dhe/ose komponentëve të rrjetit, të përdorura për 
ofrimin e produkteve/ shërbimeve të veçanta. Një ndërmarrje do të ofrojë një argumentim 
të duhur ekonomik dhe mos-diskriminues për çdo transfer të brendshëm. 

 
6.2. Me qëllim të identifikimin te transfereve të brendshme, një ndërmarrje në sistemin e ndarjes 

së saj të llogarive duhet të ndajë qartë kostot e produkteve/shërbimeve të brendshme 
sipas grupeve të mëposhtme: 

 
6.2.1. produktet/shërbimet e rrjetit të brendshëm të qasjes; 
6.2.2. produktet/shërbimet e rrjetit kryesor (bërthamë) të brendshëm; 
6.2.3. produktet/shërbimet për veprimtaritë/aktivitetet e brendshme me shumicë; 
6.2.4. produktet/shërbimet për veprimtaritë/aktivitetet e brendshme me pakicë; 
6.2.5. produktet/shërbimet për veprimtaritë/aktivitetet e brendshme të përgjithshme; 
6.2.6. produktet/shërbimet e brendshme të tjera; 

 
6.3. Shuma e një transferi të brendshëm përfshin shumën e kostove të produktit/shërbimit të 

brendshëm për njësi të caktuar të matjes së produktit/shërbimit (për shembull, minuta, 
linja, matja e transmetimit të të dhënave, etj.). 

 
6.4. Kur vendosen detajet dhe numri i produkteve/shërbimeve të brendshme në një grup, të 

specifikuar në paragrafin 25 të Rregullave, ndërmarrja do të marrë parasysh specifikat e 
shërbimeve fundore të ofruara, që nënkupton se produktet/shërbimet e brendshme duhet 
t'i japin Autoritetit mundësinë që të identifikojë elementet e rrjetit dhe aktivitetet e 
brendshme të përdorura për ofrimin e shërbimeve specifike dhe gjithashtu të identifikojë 
dallimet teknologjike, në rast se ekzistojnë ato, në mes të produkteve/shërbimeve. 

 
6.5. Një ndërmarrje duhet të llogaritë shumat e transfereve të brendshme në këto faza të 

njëpasnjëshme: 
6.5.1. Identifikimi i shumës së kostove për çdo produkt/shërbim të brendshëm duhet të bëhet 

në përputhje me rregullat për llogaritjen e kostos; 
6.5.2. identifikimi i fushëveprimit të çdo produkti/shërbimi të brendshëm (numri i njësive 

matëse). Për shembull, fushëveprimi i produktit/shërbimit të brendshëm, i mundësuar 
nga një central lokal mund të vlerësohen në bazë të kohëzgjatjes së thirrjeve, transmetuar 
nëpërmjet centralit gjatë periudhës kontabël. 

6.5.3. identifikimi i shumës së transferit të brendshëm duke pjesëtuar vlerën e kostos së 
produktit/shërbimit të brendshëm sipas fushëveprimit të produktit/shërbimit të 
brendshëm 
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6.5.4. Identifikimi i faktorëve të rutimit të produkteve/shërbimeve të veçanta finale - 
koeficienteve, duke treguar shkallën, në të cilën një produkt/shërbim i brendshëm i 
caktuar është përdorur për ofrimin e një produkti/shërbimi specifik final; 

6.5.5. identifikimi i vlerës së transferit të brendshëm të një produkti/shërbimi final të veçantë 
duke marrë parasysh faktorin e rutimit. 

6.6.   Një ndërmarrje mund të identifikojë faktorët e rutimit direkt (duke përdorur  matje nga të 
dhënat e periudhës kontabël) ose indirekt (përmes llogaritjes duke përdorur të dhënat e 
një monitorimi të mjaftueshëm,  gjatë një periudhë kohore jo më të shkurtër se katër javë).  

6.7    Në rast se Autoriteti ka arsye të besojë se periudha kohore e zgjedhur për llogaritjen 
indirekte të faktorëve te rutimit nuk është e mjaftueshme, Autoriteti ka të drejtë të caktojë 
një afat kohor për llogaritjen, e ndryshme nga ajo që është zgjedhur nga ndërmarrja, të 
dhënat e të cilave do të përdoren nga ndërmarrja për llogaritjen e faktorëve të rutimit dhe 
të specifikojë periudhën kohore, gjatë së cilës ndërmarrja do të ekzekutojë ndryshimet e 
nevojshme brenda sistemit të ndarjes llogarive. 

 
Neni 7 

Kërkesat në lidhje me ndarjen e llogarive 
 

7.1.  Një ndërmarrje do të formojë një sistem të ndarjes së llogarive duke i dhënë mundësinë, 
para perfundimit të gjysmës së periudhës aktuale të kontabilitetit (6-mujore), sipas 
kërkesës së Autoriteti Rregullator të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, brenda 
periudhës prej 30 ditësh, të dorëzojnë informatat e sistemit të ndarjes së llogarive për 
gjysmën e përfunduar të periudhës aktuale të kontabilitetit e cila do të lejonte qartësimin e 
ndërmarrësit për të ekzekutuar obligimet e ndarjes së llogarisë. Sipas kërkesës së 
Autoritetit një ndërmarrje, në çdo kohë gjatë periudhës së kontabilitetit, brenda periudhës 
prej 30 ditësh duhet të dorëzojë informatat rreth metodave të ndarjes së të hyrave, 
shpenzimeve, kostove, aseteve dhe detyrimeve, si dhe në bazë të rregullave dhe parimeve, 
mbi të cilat është përdorur sistemi i ndarjes së llogarive. 

 
7.2. Një ndërmarrje do të formojë sistemin e saj të ndarjes së llogarive në atë mënyrë që 

informatat e dorëzuara të qartësojnë që obligimet e vëna janë ekzekutuar. Informatat e 
dorëzuara do të jenë në përputhje me kriteret në vijim: 

 
7.2.1. kriteri i përshtatshmërisë - të dhënat, ato të paraqitura në raporte do të jenë të 

shfrytëzueshme dhe mjaftueshme për pranuesin ashtu që të vlerësohet ndarja e të hyrave, 
kostove, aseteve dhe detyrimeve, të përdorura në aktivitete, të ekzekutuara nga 
ndërmarrja tek njësitë e biznesit.  

 
7.2.2. kriteri i besueshmërisë - informatat e prezantuara do të reflektojnë gjendjen financiare të 

ndërmarrjes, e cila duhet të paraqitet pa ndonjë gabim eventual; 
 
7.2.3. kriteri i krahasueshmërisë - informatat e prezantuara duhet të jenë lehtë të krahasueshme 

për periudhat e ndryshme; 
 
7.2.4. kriteri i ndjeshmërisë - ndërmarrësi do të prezantojë të gjitha informatat e ndjeshme. 

Informacionet do të konsiderohen të ndjeshme në rastet kur prezantimi apo paraqitja me 
gabime e tyre mund të kenë ndikim në vendime apo vlerësime, referuar këtu përgjegjësisë 
së ndarjes së llogarive. 

 
7.3. Ndërmarrja, për të cilën janë imponuar obligimet e ndarjes së llogarive në bazë të ligjit, 

brenda periudhës gjashtë-mujore nga data kur janë caktuar obligimet e tilla, duhet të 
sigurojë përshkrim gjithëpërfshirës për Autoritetin lidhur me sistemin e përdorur të 
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ndarjes së llogarive të një forme të re (tutje referuar si Përshkrimi i Sistemit), duke 
përfshirë elemente, si përshkrime të parimeve të menaxhimit të kontabilitetit, strategjive, 
metodologjive dhe procedurave të aplikuara, metodave të alokimit të llogarive dhe 
elementeve të tjera. Në Përshkrimin e Sistemit ndërmarrja do të specifikojë periudhën 
kohore të vitit fiskal të saj. Në rast se obligimi i ndarjes së llogarive është imponuar në 
relacion me ndërmarrjen para datës së hyrjes në fuqi të Rregullave, atëherë ndërmarrësi 
duhet të sigurojë informatat, të specifikuara në këtë Nen brenda periudhës kohore prej 6 
muajsh nga data e hyrjes në fuqi të Rregullave. 

 
7.4. Përshkrimi i Sistemit do t'u përmbahet parimeve në vijim: 
 
7.4.1. parimi i objektivitetit - Përshkrimi i Sistemit do të reflektojë sistemin e ndarjes së llogarive, 

që shfrytëzohet nga ndërmarrja në mënyrë të pandashme, pa i çrregulluar informacionet, 
të ofruara në Përshkrimin e Sistemit dhe pa tentuar të ndikohen vendimet, të ndërmarra 
nga pranuesi i informacioneve; 

 
7.4.2. parimi i stabilitetit - Përshkrimi i Sistemit do të jetë në fuqi të përhershme, me përjashtim 

të rasteve të specifikuara në Nenet 5.4.1 dhe 5.4.2 të vetë Rregullave të sistemit të ndarjes 
së llogarive, dhe në rastet kur ndryshohen ato apo me kërkesën e Autoritetit që të 
amandamentohet Përshkrimi i Sistemit, në rast se Përshkrimi i Sistemit nuk është në 
harmoni me dispozitat e Rregullave dhe/apo akteve tjera ligjore; 

 
7.4.3. parimi i transparencës – ndërmarrja duhet të përgatitë Përshkrimin e Sistemit në atë 

mënyrë që të sigurojë mundësinë e identifikimit të logjistikës ekonomike të alokimeve të 
qarta të të hyrave, kostove, aseteve dhe detyrimeve të të gjitha llojeve të njësive të biznesit 
dhe periudhave të alokimeve duke filluar nga transferi i të dhënave fillestare deri te 
sistemi i ndarjes së llogarive duke përfunduar në krijimin e të hyrave të përgjithshme, 
kostove, aseteve dhe detyrimeve të shërbimeve/produkteve përfundimtare në njësitë e 
biznesit. 

 
7.4.4. parimi i shfrytëzueshmërisë - një ndërmarrje do të përgatitë një Përshkrim të Sistemit 

gjithëpërfshirës, të qartë dhe të kuptueshëm për pranuesit e informatave të brendshme 
dhe të jashtme. 

 
7.5. Kur sigurohet Përshkrimi i Sistemit për Autoritetin, ndërmarrja duhet t'ia bashkangjit 

anekset si në vijim: 
 
7.5.1. Plani i detajuar llogarive i të hyrave, kostove, aseteve dhe detyrimeve, të aplikuara sipas 

nevojave të aktiviteteve, të përgatitura nga ndërmarrja dhe që shfrytëzohen në aktivitetet e 
saja duke i dhënë ndërmarrjes mundësinë e implementimit të Rregullave; 

 
7.5.2. Matrica ose tabela, e krijuar nga ndërmarrësi që ofron informatat e përmbledhura të 

transfereve të brendshme nga produktet/shërbimet e brendshme për 
produktet/shërbimet; 

 
7.5.3. Raporti mbi alokimin e shpenzimeve të përbashkëta, i përgatitur nga ndërmarrja; 
 
7.5.4. Lista e detajuar e shërbimeve/produkteve në secilën njësi të biznesit dhe përshkrimi i 

shërbimeve/produkteve të tilla. Në rast se ndërmarrja ndryshon listën e 
produkteve/shërbimeve të njësisë së biznesit, ajo do t'ia sigurojë Autoritetit listën e re, 
duke treguar ndryshimet e bëra, brenda periudhës kohore prej 30 ditësh nga gjysma e 
periudhës aktuale të kontabilitetit;  
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7.5.5. Lista e indikatorëve të të hyrave, kostove, aseteve dhe detyrimeve, që tregojnë kuptimin 

ekonomik dhe themelin e secilit indikator; 
 
7.5.6. Format tabelore apo të matricave, të krijuara nga secila fazë e alokimit të të hyrave, 

kostove, aseteve dhe detyrimeve të njësive të biznesit, të cilat ofrojnë informata 
gjithëpërfshirëse në njësitë e alokuara, themeli i alokimit dhe njësitë për të cilat të hyrat, 
kostot, asetet dhe detyrimet janë alokuar. Ndërmarrja duhet të sigurojë që anekset 
(matricat), të përmendura në Paragrafin e tanishëm i jepin Autoritetit mundësinë që të 
identifikojnë qartë dhe lehtë të gjitha fazat (nivelet) e alokimit dhe rialokimit të të hyrave, 
kostove, aseteve dhe detyrimeve sipas mënyrës së përzgjedhur;  

 
7.5.7. Informatat tjera, që vërtetojnë që sistemi i përdorur nga ndërmarrja për alokimin e të 

hyrave, kostove, aseteve dhe detyrimeve për njësitë e biznesit janë në përputhje me 
kërkesat, të cilat sigurohen me Rregullat dhe Përshkrimin e Sistemit që është në përputhje 
me kriteret dhe parimet, e vendosura në nenet 7.2 dhe 7.4 të Rregullave. Anekset e 
Përshkrimit të Sistemit do të mbahen si pjesë integrale prej ku në rast se ndërmarrja 
ndryshon Përshkrimin e Sistemit, atëherë ndërmarrja do të duhet të ndryshojë edhe 
anekset e tilla. 

 
7.6. Një ndërmarrje duhet të informojë Autoritetin për çdo ndryshim të sistemit të përdorur për 

alokimin e të hyrave, kostove, aseteve dhe detyrimeve të njësive të biznesit;  
 

7.6.1. kur dorëzohet Përshkrimi i Sistemit me ndryshime me anekse brenda periudhës prej 30 
ditësh kalendarike nga data e ndryshimeve të tilla, në rast se ato ndryshime rezultojnë të 
dallojnë ndjeshëm me sistemin e alokimit të të hyrave, kostove, aseteve dhe detyrimeve të 
njësive të biznesit; 
 

7.6.2. kur dorëzohet raporti vjetor i ndarjes së llogarive, të përmendur në nenin 7.8 të 
Rregullave, në rast se ndryshimet nuk rezultojnë të dallojnë shumë në krahasim me 
sistemin e përdorur të alokimit të të hyrave, kostove, aseteve dhe detyrimeve për njësitë e 
biznesit. 
 

7.7. Ndërmarrja duhet të alokojë të hyrat, kostot, asetet dhe detyrimet e periudhës kontabël në 
njësitë e biznesit dhe të mbajë përgjegjësitë, e specifikuara në nenin  7.8.1 të Rregullave 
ndaras për secilën njësi biznesi. 
 

7.8. Ndërmarrja, një herë për çdo periudhë kontabël, por jo më vonë se deri në ditën e parë të 
muajit të gjashtë në vijim të periudhës kontabël, do të përgatisë dhe t'i paraqesë Autoritetit 
raportin vjetor të detajuar, i cili do të jetë i mjaftueshëm për të siguruar Autoritetin se 
ndarja e sistemit të kontabilitetit, të përdorura gjatë periudhës kontabël, dmth. Sistemi i 
përdorur për alokimin e të ardhurave, kostove, aseteve dhe detyrimeve të njësive të 
biznesit dhe pjesët e tyre strukturore në përputhje me kërkesat, të parashikuara në 
Rregulloren dhe në aktet tjera ligjore, të miratuar nga Autoriteti (tutje referuar si Raporti 
Vjetor i Ndarjes së Llogarive). Raporti Vjetor i Ndarjes së llogarive do të mbahet si tërësi 
integrale. Ndërmarrja do të shoqërojë  Raportin Vjetor mbi Ndarjen e  Llogarive  me 
shtojcat e mëposhtme: 
 

7.8.1. Deklaratën e menaxhmentit  të ndërmarrjes që sistemi i ndarjes së llogarive dhe 
informacionet, e paraqitur në Raportin Vjetor te Ndarjes se Llogarive është në përputhje 
me aktet ligjore që janë të aplikueshme të Bashkimin Evropian,  dhe që rregullojnë 
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zbatimin e detyrimit  të ndarjes së llogarive, si dhe  zbatimin e dispozitave të Rregullores 
dhe akteve të tjera ligjore,  të cilat  rregullojnë zbatimin e detyrimit për ndarjen e llogarive; 
 

7.8.2. Llogaridhënia e ndarjes së llogarive të ndërmarrjes  përfshinë 
 

7.8.3. llogaridhënien e ndarjes së llogarive të secilës njësi biznesi: 
 
7.8.3.1. pasqyrën e të ardhurave të çdo  njësie biznesi (në bazë të formës 2   se dhënë në 

aneksin 2 të Rregullores) 
 
7.8.3.2.  raportin mbi kapitalin, të angazhuar në aktivitetet e çdo njësie biznesi (sipas 

formularit nr. 2, të dhënë në shtojcën 2 të Rregullores) 
 

7.8.3.3. raportin mbi kthimin e kapitalit nga çdo njësi biznesi (sipas formularit nr. 3, të dhënë 
në Shtojcën 2 të Rregullores). 
 

7.8.3.4. raporti i konsoliduar  
7.8.3.5. pasqyra e konsoliduar e të ardhurave (Fitimit/humbjes) (sipas formularit nr. 4, e 

dhënë në shtojcën 2 të Rregullores); 
 
7.8.3.6. Pasqyra e Konsoliduar mbi kapitalin, e angazhuar në aktivitetet (sipas formularit nr. 5, 

e dhënë në shtojcën 2 të Rregullores); 
 
7.8.4. letër shpjeguese, që përfshinë: 

 
7.8.4.1. Raportin mbi parimet dhe metodat e përdorura për përgatitjen e dokumenteve 

llogaridhënëse të ndarjes së llogarive për njësitë e biznesit; 
 
7.8.4.2.  shpjegime në lidhje me informacionin, të përfshira në llogaridhënien e ndarjes së 

llogarive të ndërmarrjeve; 
 
7.8.4.3. Raportet mbi transferet e brendshme (sipas formave nr. 6, nr. 7, Nr 8, të dhëna në 

Shtojcën 3 të Rregullores); 
 
7.8.4.4. lista e faktorëve të rutimit 
 
7.8.4.5. raportet mbi kostot e produkteve/shërbimeve të brendshme të rrjetit të qasjes dhe rrjetit 

bërthamë (backbone) (sipas formularëve nr. 9, të dhëna në Shtojcën 3 të Rregullores); 
 

7.8.4.6. të ardhurat, shpenzimet, aktivet dhe pasivet e planit kontabël, që përmbajnë të dhënat e 
periudhës kontabël; 

 
7.8.4.7. Format tabelore (matricat), të krijuara për secilën fazë të alokimit të të ardhurave, 

kostove, aseteve dhe detyrimeve të njësive të biznesit, të cilat ofrojnë informacione të plota 
rreth alokimit të artikujve, në bazë të të cilave është bërë alokimi i tyre për nga të ardhurat, 
shpenzimet, aktivet dhe pasivet. Ndërmarrja do të sigurojë që anekset (matricat), e 
specifikuara në këtë nen i japin Autoritetit mundësinë për të identifikuar në mënyrë të 
qartë dhe pa ekuivoke të gjitha fazat (nivele) e alokimit dhe rialokimit  të të ardhurave, 
kostove, aseteve dhe detyrimeve të njësive të biznesit dhe parimeve ekonomike të alokimit 
dhe rialokimin të të ardhurave, kostove, aseteve dhe detyrimeve nga rruga e zgjedhur; 
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7.8.4.8. Raporti mbi produktet/shërbimet finale të çdo njësie të biznesit të periudhës kontabël, 
duke përfshirë emrin e secilit produkt/shërbim, numrin e njësive të 
produkteve/shërbimeve, të dhënë për përdoruesit e shërbimeve gjatë periudhës kontabël, 
shuma e të ardhurave për produktet/shërbimet dhe për një njësi të 
produkteve/shërbimeve, shuma e kostos së përgjithshme për produkte/shërbime dhe për 
një njësi të produkteve/shërbimeve; 

 
7.8.4.9. llogaridhënies vjetore financiare, të përgatitur nga ndërmarrja, në bazë të Ligjit Nr. 

04/L-014 për kontabilitet, raportim financiar dhe auditim. Në rast se ndërmarrja përbëhet 
nga disa persona juridikë, ajo duhet të paraqesë përgjegjshmërinë vjetor financiare të 
secilit prej personave të tillë dhe llogaridhënien e konsoliduar vjetore financiare sipas të 
Ligjit për kontabilitet, raportim financiar dhe auditim; 

   
7.8.4.10. informacione të tjera, duke i dhënë mundësinë për të bërë sa më të qartë se ndërmarrja 

ka kryer detyrimin për ndarjen e llogarive për periudhën kontabël. 
 
7.9. Në rast se ndërmarrja e ka ofruar informacione për periudhën kontabël, të specifikuar në 

nenin 7.8.4.10 të kësaj Rregullore në respektimin e Rregullave për llogaritjen e kostos, 
ndërmarrja nuk do të duhet të paraqesë në mënyrë të përsëritur informacionet për të 
plotësuar dispozitat e Rregullores, megjithatë ndërmarrja do të specifikojë në mënyrë 
ekzakte informacionet (si të dhënat për numrin e faqeve, numrin e aneksit, etj.). 

 
7.10.  Në rast se Autoriteti kërkon me shkrim që, ndërmarrja, brenda periudhës kohore prej 30 

ditësh duhet të ofrojë dokumentet/informacionet shtesë më të detajuara, në krahasim me 
ato të dorëzuara më parë tek Autoriteti. Ndërmarrja duhet të paraqesë informacione, të 
cilat ndëlidhen drejtpërdrejt me temën hulumtuese të Autoritetit duke respektuar afatet 
kohore, të përcaktuar nga Autoriteti. Ndërmarrja do të sigurojë se informacionet e ofruara 
për Autoritetin janë relevante, të sakta, të bazuara mirë, të krahasueshme dhe 
gjithëpërfshirëse. 

 
7.11. Dokumentet, të dorëzuara nga ndërmarrja tek Autoriteti duhet të jenë në përputhshmëri 

me kërkesat e parashikuara në Rregullat për dorëzimin e dokumenteve nga Autoriteti.  
 
7.12. Ndërmarrja duhet t’i bëjë publike Përshkrimin e Sistemit dhe Raportin vjetor mbi ndarjen 

e llogarive, me përjashtim të informacioneve konfidenciale. Ndërmarrja, kur dorëzon 
Përshkrimin e Sistemit dhe Raportin Vjetor mbi Ndarjen e Llogarive tek Autoriteti duhet 
të specifikojë informacionet që do të mbahet konfidenciale duke respektuar kërkesat e 
parapara në aktet ligjore. 

 
7.13. Raporti i dorëzuar vjetor mbi ndarjen e llogarive do të auditohet nga një auditor i  pavarur 

me qëllim të verifikimit nëse ndarja e sistemit të llogarive/kontabilitetit të përdorur nga 
ndërmarrja gjatë periudhës kontabël si dhe nëse Raporti vjetor mbi ndarjen e llogarive 
është në përputhje me Rregulloren (procedurë, tutje referuar si Auditim). Autoriteti mund 
të iniciojë procedurën dhe të marrë pjesë në përzgjedhjen e ndërmarrjes së pavarur të 
auditimit. Ndërmarrja duhet t’i paraqesë të gjitha informacionet, e nevojshme për auditim 
tek Autoritetit dhe t’i kryej obligimet financiare ndaj ndërmarrjes së përzgjedhur 
audituese dhe t’iu përmbahet rregullave të parapara për bashkëpunim me Autoritetin dhe 
ndërmarrjen audituese. Konkluzionet e auditorit do të jenë publike dhe do të publikohet 
në faqen e internetit të Autoritetit. 
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Neni 8 
Dispozita Përfundimtare 

8.1 Nëse Autoriteti  nuk specifikon ndryshe në vendim rreth detyrimit për Ndarjen e Llogarive, 
atëherë ndërmarrja duhet t’i zbatojë dispozitat e kësaj rregulloreje brenda periudhës kohore prej 
gjashtë muajsh që nga data e caktimit të detyrimit për ndarjen e llogarive. Në rast se detyrimi i 
përmendur tanimë është caktuar në lidhje me ndërmarrjen para hyrjes në fuqi të kësaj 
rregulloreje, ndërmarrja duhet ta implementojë këtë Rregullore brenda periudhës kohore të 
përcaktuar me vendim të veçantë të bordit të Autoritetit për implementimin e detyrimit për 
ndarjen e llogarive.  

8.2 Në rast se data e caktimit të detyrimit të llogaritjes së kostos sa i përket ndërmarrjes në fjalë, nuk 
përputhet me datën e fillimit të periudhës së raportimit, atëherë ndërmarrja duhet të përgatitë 
llogaridhënien mbi ndarjen e llogarive për periudhën raportuese, nga data e caktimit të 
detyrimit të llogaritjes së kostos deri në fund të periudhës së kontabël.  

8.3 Autoriteti, gjatë vlerësimit të të dhënave të ofruara nga ndërmarrjet përfshirë këtu edhe të 
dhënat për shumën dhe strukturën e kostove të shkaktuara, mund të përdorë: 

8.3.1. Të dhënat e marra direkt nga sistemi i shpërndarjes së kostos së ndërmarrjes dhe 
informatat tjera të pranuara sipas kësaj rregulloreje, si dhe të akteve tjera ligjore; 

8.3.2. Të dhënat tjera të gatshme mbi kostot korresponduese të produkteve/shërbimeve. 

8.4 Po që se ndërmarrja përbëhet nga dy e më shumë persona juridik dhe detyrimi i ndarjes së 
llogarive i është imponuar të gjithë personat të tillë juridik, atëherë ndërmarrja duhet të 
implementojë një sistem unik të ndarjes së llogarive, duke i eliminuar kështu transaksionet 
ndërmjet personave juridik, të cilat e formojnë ndërmarrjen dhe rezultatet e transaksioneve të 
tilla. 

8.5 Ndërmarrjet të cilat i kanë shkelur kërkesat e paraqitura përmes kësaj Rregulloreje do të jenë 
përgjegjëse sipas mënyrës së përshkruar nga Ligjet e Kosovës.   

8.6 Veprimet e Autoritetit ndaj anashkalimit  në zbatimin të kësaj Rregullore, mund të procedohen 
me  ankesë sipas procedurës së krijuar nga Ligjet e Kosovës.  

NENI  9 
Hyrja në fuqi dhe vlefshmëria  

9.1. Kjo Rregullore hyn në fuqi pas miratimit të saj me një vendim të Bordit të Autoritetit dhe 
mbetet në fuqi derisa një rregullore tjetër të jetë lëshuar.  

 
Prishtinë, 26/11/2013                                                               
                   

                                                                                   Ekrem Hoxha 
                                                                                               Kryetar i Bordit të ARKEP  
                                                                                                     ____________________ 
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ANEKSI 1  
për Rregullat e Ndarjes së Llogarive dhe Kërkesat në lidhje me Ndarjen e Llogarive 

 

ANEKSI 1.1 - RAPORTI PËR TRANSFERET E BRENDSHME 
 

Çasja në rrjetin e shërbimeve/produkteve 

të brendshme 

Rrjeti bërthamë (Backbone) për 

shërbimet/produktet e brendshme 

Aktiviteti i 

brendshëm me 

pakicë për 

shërbimet/produktet 

Aktiviteti i 

brendshëm me 

shumicë për 

shërbimet/produktet 

Aktivitete 

brendshëm gjenerale 

për 

shërbimet/produktet 
Kosto njësi për 

shërbim/produkt, 

LTL Komponenta 

e Rrjetit 

1 

Komponenta 

e Rrjetit  

2 

 

 

… 

Komponenta 

e Rrjetit  

n 

Komponenta 

e Rrjetit  

1 

Komponenta 

e Rrjetit  

2 

 

 

… 

Komponenta 

e Rrjetit 

n 

Aktiviteti 

Nr. 1 

Aktiviteti 

Nr. … 

Aktiviteti 

Nr. 1 

Aktiviteti 

Nr. …. 

Aktiviteti 

Nr.  1 

Aktiviteti 

Nr. …. 

Shuma totale e kostove 
               

Njësia matëse e 

shërbimit/produktit 

(minuta, linja, Mb, etj.) 

               

Horizoni i brendshëm i 

shërbimeve/produkteve 

(numri total i njësive 

matëse) 

               

Shuma e transfereve të 

brendshme (shuma e 

benefiteve për njësi 

matëse) 

               

N
jë

si
a 

e 
B

iz
n

es
it

 N
r.

 1
 

Kosto njësi e 

shërbimit/produktit 

Nr. 1  

               

Faktori i rutimit                

Kosto njësi e 

shërbimit/produktit 

Nr. 2 

               

Faktori i rutimit                

Kosto njësi e 

shërbimit/produktit 

… 
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Faktori i rutimit                
N

jë
si

a 
e 

B
iz

n
es

it
 N

r.
 2

 

Kosto njësi e 

shërbimit/produktit 

Nr. 1  

               

Faktori i rutimit                

Kosto njësi e 

shërbimit/produktit 

Nr. 2 

               

Faktori i rutimit                

…
 

Kosto njësi e 

shërbimit/produktit 

… 

               

Kosto njësi e 

shërbimit/produktit 

Nr. 1  

               

N
jë

si
a 

e 
B

iz
n

es
it

 N
r.

  

Kosto njësi e 

shërbimit/produktit 

Nr. 1 

               

Faktori i rutimit                

Kosto njësi e 

shërbimit/produktit 

… 

               

Faktori i rutimit                
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ANEKSI 2  

për Rregullat e Ndarjes së Llogarive dhe Kërkesat në lidhje me Ndarjen e Llogarive 

ANEKSI 2.1 - FORMULARËT E NDARJES SË LLOGARIVE DHE PËRGJEGJËSITË E NJË 

NDËRMARRJEJE 

ANEKSI 2.1.1 - FORMULARËT PËR PËRGJEGJËSINË E NJËSISË SË BIZNESEVE  

 

Aneksi 2.1.1.1 - Raporti i Profit/humbjeve i …………………………. Njësisë së Biznesit (EUR) 
Formulari Nr. 2 

 
Periudha e 

llogarisë 

Periudha 

paraprake e 

llogarisë 

Komentet 

Të hyrat:    

Shitjet e brendshme*   1 

Shitjet e jashtme   2 

Kostot sipas vlerës së mbajtjes librave financiar:    

Kostot e shërbimit të çasjes në rrjetin e brendshëm:   4 

Arsyeshmëria e kthimit të investimit   5 

Rrjeti bërthamë (Backbone) kostot e brendshme të 

shërbimeve, duke përfshirë: 

  6 

Arsyeshmëria e kthimit të investimit   7 

Aktiviteti i brendshëm me pakicë për kostot e 

shërbimeve, duke përfshirë: 

  8 

Arsyeshmëria e kthimit të investimit   9 

Shpenzimet e shërbimeve nga aktiviteti i 

brendshëm me shumicë: 

  10 

Arsyeshmëria e kthimit të investimit   11 

Shpenzimet e shërbimeve nga aktiviteti general 

(përkrahja e biznesit), duke përfshirë: 

  12 

Arsyeshmëria e kthimit të investimit   13 

Shpenzimet e shërbimeve nga aktiviteteve tjera, 

duke përfshirë: 

  14 

Arsyeshmëria e kthimit të investimit   15 

Rregullimi i shpenzimeve, që ndërlidhen me vlerën 

aktuale: 

   

Mbajtja e aseteve fitimi/humbja   16 

Rregullimi i zhvlerësimit/amortizimit   17 

Rregullimi i arsyeshmërisë së kthimit të investimit   18 

Rregullimet tjera   19 

Total costs, except the reasonable return on 

investments 

Shpenzimet totale, përveç kthimi i arësyeshëm i 

investimeve 

  

20=4-5+6-7+8-9+10-11+12-

13+14-15+16+17+18+19 

Rezultatet e aktiviteteve (profiti/humbja)   21=3-20 

*Note. Internal sales means the costs of the services, which are not provided to other services users but are used for 

satisfaction of the internal needs of a undertaking, including the reasonable return in investments. 

*Shënim: Shitjet e brendshme nënkuptojnë kostot e shërbimeve, të cilat nuk ofrohen për përdorues të shërbime tjera për 

përmbushjen e nevojave të brendshme të një ndërmarrjeje, duke përfshirë kthimin në investim. 
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Aneksi 2.1.1.2 - Raporti mbi Kapitalin e Angazhuar (CE) në Aktivitetet e …………………….. 

njësive të biznesit (EUR) 
Formulari Nr. 2 

 
Periudha e 

kontabilitetit 

Periudha paraprake e 

kontabilitetit 
Komentet 

Asetet Fikse:    

Vlera kontabël e aseteve të prekshme   1 

Rregullimi i vlerës së aseteve të prekshme, të 

ndërlidhura me vlerën e tanishme 

  

2 

Vlera e tanishme e aseteve të prekshme   3=1+2 

Vlera kontabël e aseteve jo të prekshme   4 

Rregullimi i vlerës së aseteve jo të prekshme, të 

ndërlidhura me vlerën e tashme 

  

5 

Vlera e tanishme e aseteve jo të prekshme   6=4+5 

Vlera kontabël e investimeve   7 

Rregullimi i vlerës së investimeve, të ndërlidhura 

me vlerën e tanishme 

  

8 

Vlera e tanishme e investimeve   9=7+8 

Vlera totale e tanishme e aseteve fikse   10=3+6+9 

Asetet e tanishme:    

Inventari    

Shumat e arkëtueshme    

Investimet    

Fondet në kesh dhe në bankë    

Totali i aseteve të tanishme   11 

Shumat e pagueshme   12 

Detyrimet e shtyera   13 

Kapitali i angazhuar në aktivitetet e njësisë së biznesit  
  14=10+11-12-

13 

 

Aneksi 2.1.1.3 - Raporti mbi Kthimin në Kapitalin e Angazhuar (ROCE) në Aktivitetet e 

…………………….. njësive të biznesit (EUR) 
Formulari 3 

 
Periudha e 

kontabilitetit 

Periudha paraprake e 

kontabilitetit 
Komentet 

Rezultati i aktivitetit (fitim ose humbje)   1 

Kapitali i angazhuar në aktivitetet e njësisë së biznesit   2 

Kthimi i tanishëm i kapitalit të angazhuar, në aktivitetet e 

njësisë së biznesit (%) 

   
3=1/2*100% 
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II. RAPORTI I KONSOLIDUAR 

 

Raporti i konsoliduar i pasqyrës së të ardhurave (EUR) 
Formulari Nr. 4 

 
Të hyrat e 

përgjithshme 

Kostot e  

përgjithshme 

Kthimi i arësyeshëm në 

investim 

Rregullimet lidhur me 

llogaritjen e kostos sipas 

vlerës së tanishme 

Rezultati i 

Aktivitetit 

Njësia e 

biznesit Nr. 1   

  

 

Njësia e 

biznesit Nr. 2   

  

 

Njësia e 

biznesit Nr. 3   

  

 

Njësia e 

biznesit Nr. 4   

  

 

…….      

Njësia e 

biznesit Nr. n   

  

 

Totali      

Rregullimet      

Totali       
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Raporti i Konsoliduar mbi Kapitalin e Angazhuar në Aktivitetet (EUR) 
Formulari Nr. 5 

 

V
le

ra
 t

o
ta

le
 e

 t
an

is
h

m
e 

e 

as
et

ev
e 

fi
k

se
 

R
re

g
u

ll
im

i 
i 

as
et

ev
e 

fi
k

se
, 

të
 

n
d

ër
li

d
h
u

ra
 m

e 
v

le
rë

n
 e

 

ta
n

is
h

m
e 

V
le

ra
 e

 t
an

is
h

m
e 

e 
as

et
ev

e 
fi

k
se

 

V
le

ra
 e

 t
an

is
h

m
e 

L
lo

g
ar

it
ë 

e 
p

ag
u

es
h

m
e 

D
et

y
ri

m
et

 e
 s

h
ty

er
a 

K
ap

it
al

i 
i 

an
g

az
h

u
ar

 

Njësia e biznesit Nr. 1        

Njësia e biznesit Nr. 2        

Njësia e biznesit Nr. 3        

Njësia e biznesit Nr. 4        

…….        

Njësia e biznesit Nr. n        

Totali        

Rregullimet        

Ndërmarrja         

 1 2 3=1+2 4 5 6 7=3+4-5-6 
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Aneksi 3  

i Rregullores për Ndarjen e Llogarive dhe kërkesave lidhur me Ndarjen e Llogarive 
 

 

ANEKSI 3.1 - FORMULARËT E RAPORTEVE TË TRANSFEREVE TË BRENDSHME DHE KOSTOVE TË SHËRBIMEVE/PRODUKTEVE 

 

Aneksi 3.1.1 - Raporti i kostove për rrjeti bërthamë të shërbimeve/Produkteve të brendshme 
                                          Formulari Nr.6 

Rrjeti bërthamë i shërbimeve/produkteve të 

brendshme 

Vlera kontabël 

e kostove të 

aktiviteteve, 

EUR 

Rregullimet, 

lidhur me 

vlerën e 

tanishme, 

EUR 

Vlera e 

përgjithshme 

e kostove të 

aktiviteteve, 

EUR 

Vlera e 

tanishme e 

kapitalit të 

angazhuar, 

EUR 

Kthimi në 

capital, % 

Vleëra e 

tanishme e 

kostove të 

kapitalit, 

EUR 

Vlera e 

përgjithshme e 

tanishme e 

aktiviteteve 

dhe kostove të 

kapitalit, EUR 

Numri i 

përgjithshëm 

i njësive 

(minutat) 

Kosto mesatare 

për njësi/minutë, 

EUR për 

njësi/minutë* 

Komponentat e rëndësishëm të rrjetit për thirrje: 

Komunikimi fiks 

Porta ndërkombëtare e sinjalizimit          

Porta tranzite e sinjalizimit                 

Porta digjitale locale e sinjalizimit                 

Platforma inteligjente e rrjetës për shërbimet e 

licensave 
          

  
    

Tjera (…)          

Komunikimi mobil 

Transmetuesi – përsëritësi          

Stacioni bazë          

Stacioni bazë – linku i koneksionit të stacionit 

bazë kontrollues 
     

  
  

Stacioni bazë kontrollues          

Stacioni bazë kontrollues – (fundore) 

komunikimet mobile të qendrës komutuese të 

linkut konektues 

     

  

  

(Fundore) qendra komutuese e komunikimeve 

mobile  
     

  
  

(Fundore) qendra komutuese e komunikimeve          
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Rrjeti bërthamë i shërbimeve/produkteve të 

brendshme 

Vlera kontabël 

e kostove të 

aktiviteteve, 

EUR 

Rregullimet, 

lidhur me 

vlerën e 

tanishme, 

EUR 

Vlera e 

përgjithshme 

e kostove të 

aktiviteteve, 

EUR 

Vlera e 

tanishme e 

kapitalit të 

angazhuar, 

EUR 

Kthimi në 

capital, % 

Vleëra e 

tanishme e 

kostove të 

kapitalit, 

EUR 

Vlera e 

përgjithshme e 

tanishme e 

aktiviteteve 

dhe kostove të 

kapitalit, EUR 

Numri i 

përgjithshëm 

i njësive 

(minutat) 

Kosto mesatare 

për njësi/minutë, 

EUR për 

njësi/minutë* 

mobile – linku i pikës interkonektuese të rrjetit 

Qendra inteligjente e rrjetit          

Databaza e përdoruesve vetanak të rrjetit / 

Qendra identifikuese e përdoruesve të rrjetit 
     

  
  

Qendra identifikuese e pajisjeve të 

komunikimeve mobile 
     

  
  

Kontrollerët e stacioneve bazë – linku 

konektues i stacionit të GPRS 
     

  
  

Stacioni GPRS           

Qendra e porosive të shkurtëra          

Qendra e porosive me zë dhe pajisjet 

interactive të porosive me zë 
     

  
  

Qendra e shërbimeve GSM Pro           

Qendra e shërbimeve ndërkombëtare të 

roaming-ut 
     

  
  

Qasja në qendrën e paketave të të dhënave të 

rrjetit 
     

  
  

Linku i interkoneksionit të rrjetit GPRS          

Qendra e shërbimeve WAP          

Tjera (…)          

Komponentat e rëndësishëm trafikut të rrjetit: 

Komunikimet fikse 

Pajisjet për qasje radio           

Pajisjet radio transmetuese                 

Komutimi i centralit ndërkombëtar                 

Porta e centralit ndërkombëtar                 

Komutimi i centralit tranzit                 

Porta e centralit tranzit                 

Komutimi i centralit lokal dixhital                 
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Rrjeti bërthamë i shërbimeve/produkteve të 

brendshme 

Vlera kontabël 

e kostove të 

aktiviteteve, 

EUR 

Rregullimet, 

lidhur me 

vlerën e 

tanishme, 

EUR 

Vlera e 

përgjithshme 

e kostove të 

aktiviteteve, 

EUR 

Vlera e 

tanishme e 

kapitalit të 

angazhuar, 

EUR 

Kthimi në 

capital, % 

Vleëra e 

tanishme e 

kostove të 

kapitalit, 

EUR 

Vlera e 

përgjithshme e 

tanishme e 

aktiviteteve 

dhe kostove të 

kapitalit, EUR 

Numri i 

përgjithshëm 

i njësive 

(minutat) 

Kosto mesatare 

për njësi/minutë, 

EUR për 

njësi/minutë* 

Porta e centralit lokal digjital                 

Komutimi i centralit lokal analog                  

Porta e centralit lokal analog                 

Nyjet e rrjetit ADSL                 

Serverët e qasjes së thirrjeve përmes IP                 

Ruterët e rrjetit bërthamë IP                 

Ruterët e rrjetit IP kombëtare                 

Pajisjet e rrjetit ATM                 

Pajisjet e rrjetit FR                 

Pajisjet e rrjetit X.25                 

Nyjet lokale DXX                 

Nyjet regjionale DXX                 

Nyjet ‘cluster’ DXX                 

Pajisjet e rrjetit të komunikimeve optike 

‘broadband’ 
          

  
    

VAS Platforma e rrjetit të internetit                  

Platforma e shërbimeve të internetit (ISP)                 

Platforma e rrjetit inteligjent                 

Nyjet e shërbimeve                 

Sistemi i menaxhimit të rrjetit                 

Tjera (…)          

Komunikimet mobile 

Transmetuesit – marrësit          

Stacioni bazë          

Stacioni bazë – linku i koneksionit të stacionit 

bazë kontrollues 
     

  
  

Stacioni bazë kontrollues          

Stacioni bazë kontrollues – (fundore) 

komunikimet mobile të qendrës komutuese të 
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Rrjeti bërthamë i shërbimeve/produkteve të 

brendshme 

Vlera kontabël 

e kostove të 

aktiviteteve, 

EUR 

Rregullimet, 

lidhur me 

vlerën e 

tanishme, 

EUR 

Vlera e 

përgjithshme 

e kostove të 

aktiviteteve, 

EUR 

Vlera e 

tanishme e 

kapitalit të 

angazhuar, 

EUR 

Kthimi në 

capital, % 

Vleëra e 

tanishme e 

kostove të 

kapitalit, 

EUR 

Vlera e 

përgjithshme e 

tanishme e 

aktiviteteve 

dhe kostove të 

kapitalit, EUR 

Numri i 

përgjithshëm 

i njësive 

(minutat) 

Kosto mesatare 

për njësi/minutë, 

EUR për 

njësi/minutë* 

linkut konektues 

(Fundore) qendra komutuese e komunikimeve 

mobile  
     

  
  

(Fundore) qendra komutuese e komunikimeve 

mobile – linku i pikës interkonektuese të rrjetit 
     

  
  

Kontrollerët e stacioneve bazë – linku 

konektues i stacionit të GPRS 
     

  
  

Stacioni GPRS          

Qendra e porosive të shkurtëra          

Qendra e porosive multimediale           

Ndërfaqja për porosi fundore           

Qendra e porosive me zë dhe pajisjet interactive 

të porosive me zë 
     

  
  

Qendra e shërbimeve GSM Pro          

Qendra e shërbimeve ndërkombëtare të 

roaming-ut 
     

  
  

Qasja në qendrën e paketave të të dhënave të 

rrjetit 
     

  
  

Linku i interkoneksionit të rrjetit GPRS           

Qendra e shërbimeve WAP          

Tjera (…)          

Komponentet e rrjetit të transmetimit jo të varura në gjatësi: 

Komunikimet fikse 

Pajisjet shpërndarëse          

Pajisjet përqendruese                 

Pajisjet transmetuese të multipleksimit                  

Pajisjet transmetuese PDH                 

Nyja transmetuese STM-1 (155 Mbps)                  
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Rrjeti bërthamë i shërbimeve/produkteve të 

brendshme 

Vlera kontabël 

e kostove të 

aktiviteteve, 

EUR 

Rregullimet, 

lidhur me 

vlerën e 

tanishme, 

EUR 

Vlera e 

përgjithshme 

e kostove të 

aktiviteteve, 

EUR 

Vlera e 

tanishme e 

kapitalit të 

angazhuar, 

EUR 

Kthimi në 

capital, % 

Vleëra e 

tanishme e 

kostove të 

kapitalit, 

EUR 

Vlera e 

përgjithshme e 

tanishme e 

aktiviteteve 

dhe kostove të 

kapitalit, EUR 

Numri i 

përgjithshëm 

i njësive 

(minutat) 

Kosto mesatare 

për njësi/minutë, 

EUR për 

njësi/minutë* 

Nyja transmetuese STM-4 (622 Mbps)                  

Nyja transmetuese STM-16 (2488 Mbps)                  

Pajisjet e sinkronizimit                  

Tjera (…)          

Komponentet e rrjetit të transmetimit të varura në gjatësi: 

Komunikimet fikse 

Tubacion          

Kabllot nacionale të bakrit në largësi të mëdha                 

Kabllot ndërkombëtarë të bakrit                 

Fibrat lokal të komunikimit                 

Fibrat kombëtar nacional në distanca të mëdha                 

Fibrat ndërkombëtar të komunikimeve                 

Tjera (…)          

Komunikimet mobile 

Stacionet bazë – stacioni bazë i kontrollerit të 

linkut konektues 
     

  
  

Stacioni bazë i kontrollerit – (fundor) qendra 

komutuese e komunikimeve mobile e linkut 

konektues  

     

  

  

(Fundore) qendra komutuese e komunikimeve 

mobile – pika e linkut të interkoneksionit të 

rrjetit 

     

  

  

Kontrolleri i stacionit bazë – linku i 

koneksionit të stacionit GPRS 
          

  
    

Tjera (…)          

Komponentat e rrjetit jo transmetueshme: 
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Rrjeti bërthamë i shërbimeve/produkteve të 

brendshme 

Vlera kontabël 

e kostove të 

aktiviteteve, 

EUR 

Rregullimet, 

lidhur me 

vlerën e 

tanishme, 

EUR 

Vlera e 

përgjithshme 

e kostove të 

aktiviteteve, 

EUR 

Vlera e 

tanishme e 

kapitalit të 

angazhuar, 

EUR 

Kthimi në 

capital, % 

Vleëra e 

tanishme e 

kostove të 

kapitalit, 

EUR 

Vlera e 

përgjithshme e 

tanishme e 

aktiviteteve 

dhe kostove të 

kapitalit, EUR 

Numri i 

përgjithshëm 

i njësive 

(minutat) 

Kosto mesatare 

për njësi/minutë, 

EUR për 

njësi/minutë* 

Komunikimet mobile 

Transmetuesi – marrësi          

Stacioni bazë          

Stacioni bazë kontrollues          

(Fundore) qendra komutuese e komunikimeve 

mobile 
          

  
    

Qendra e rrjetit inteligjent          

Databaza e përdoruesve vetanak të rrjetit / 

Qendra identifikuese e përdoruesve të rrjetit 
     

  
  

Qendra identifikuese e pajisjeve të 

komunikimeve mobile 
     

  
  

Stacioni GPRS          

Qendra e porosive të shkurtëra          

Qendra multimediale e porosive           

Ndërfaqja e porosive fundore          

Qendra e porosive me zë dhe pajisjet 

interactive të porosive me zë 
     

  
  

Qendra e shërbimeve GSM Pro           

Qendra e shërbimeve ndërkombëtare të 

roaming-ut 
     

  
  

Qasja në qendrën e paketave të të dhënave të 

rrjetit 
     

  
  

Linku i interkoneksionit të rrjetit GPRS                 

Qendra e shërbimeve WAP          

Tjera (…)          

Tipet tjera:          

Komunikimet fikse dhe mobile 

Shtyllat          

Konstruksionet                 
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Rrjeti bërthamë i shërbimeve/produkteve të 

brendshme 

Vlera kontabël 

e kostove të 

aktiviteteve, 

EUR 

Rregullimet, 

lidhur me 

vlerën e 

tanishme, 

EUR 

Vlera e 

përgjithshme 

e kostove të 

aktiviteteve, 

EUR 

Vlera e 

tanishme e 

kapitalit të 

angazhuar, 

EUR 

Kthimi në 

capital, % 

Vleëra e 

tanishme e 

kostove të 

kapitalit, 

EUR 

Vlera e 

përgjithshme e 

tanishme e 

aktiviteteve 

dhe kostove të 

kapitalit, EUR 

Numri i 

përgjithshëm 

i njësive 

(minutat) 

Kosto mesatare 

për njësi/minutë, 

EUR për 

njësi/minutë* 

Pajisjet e furnizimit me energji                 

Tjera (…)          

Totali                 
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Aneksi 3.1.2 - Raporti transfereve të brendshme të rrjetit bërthamë 
Formulari Nr. 7  

FAKTORËT E  

PËRDORIMIT 

Numri i komponentave tw 

rëndësishëm të rrjetit për 

thirrje* 

Komponentat e 

rëndësishëm të trafikut të 

rrjetit* 

Komponentet e rrjetit të 

transmetimit jo të varura në 

gjatësi* 

Komponentet e rrjetit të 

transmetimit të varura në 

gjatësi* 

Komponentat e rrjetit jo 

transmetueshme* 

Lloje 

tjera* 

Kostoja mesatare për 

njësi/minutë, EUR për njësi 

(min.)** 

                                                          

                                           
Aktiviteti i përgjithshëm dhe 

kostot kapitale, EUR**                                          

                                           
Faktorët e përdorimit (rutimi 

apo përqindja) 

                  

                                        

                                           
Shërbimet me pakicë:                                                           

 Thirrjet lokale                                          

 Thirrjet kombëtare në distanca 

të mëdha                                          

Thirrjet ndërkombëtare                                          

Thirrjet drejt rrjetit të 

komunikimeve telefonike 

mobile                                          

Thirrjet drejt rrjetit telefonik të 

telefonisë fikse                                          

Shërbimet e thirrjeve nga 

kabinat telefonike                                          

Shërbimet e porosive të 

shkurtëra (SMS)                                          

Shërbimet tjera                                          

Shërbimet e interkoneksionit të 

rrjetës: 

                                                          

 Origjinimi lokal                                          

 Origjinimi nacional                                          

 Terminimi lokal                                          

 Terminimi nacional                                          

 Tranzit lokal                                          

 Tranzit nacional                                          

 Shërbime tjera                                          

* Në këtë kolonë komponentat e rrjetit duhet të dallohen për shkak që ato janë të prezentuara në Raportin e Kostove të Komponentave të Rrjetit Bërthamë si dhe faktori, që tregon përdorimin e 

komponentave të veçanta të rrjetit për një shërbim/produkt të caktuar duhet të specifikohet për secilin komponent të rrjetit.  

** Marrë nga komponentat e llogarive të kostos së rrjetit bërthamë.  



                                                                                 

Faqe 9 nga 30 

AAddrreessaa::  QQyytteezzaa  PPeejjttoonn,,  RRrr..PPaasshhkkoo  VVaassaa  nnrr..  1122,,  1100  000000  PPrriisshhttiinnëë,,  RReeppuubblliikkaa  ee  KKoossoovvëëss  

TTeell::  ++  338811  3388  221122--334455;;  FFaaxx::  ++  338811  3388  221122  339999;;    

EE--mmaaiill::  iinnffoo@@aarrkkeepp--kkss..oorrgg;;  wweebb--ssiittee::  wwwwww..aarrkkeepp--kkss..oorrgg   

Aneksi 3.1.3 - Raporti transfereve të brendshme të komponenteve të rrjetit bërthamë të varura në gjatësi 
                Formulari Nr. 8 

    1 2 3 4=1+2+3 5 6 7=4*5 8=4*6 

Komponentat e 

rrjetit jo 

transmetueshme

* 

Lloje tjera* 
KOSTO MESATARE 

Numri i 

komponentave të 

rëndësishëm të 

rrjetit për thirrje* 

Komponentat e 

rëndësishëm të 

trafikut të rrjetit* 

Komponentet e rrjetit të 

transmetimit jo të varura 

në gjatësi* 

Komponentet e rrjetit të 

transmetimit të varura në 

gjatësi* 

Totali 

K
o

h
a 

g
ra

d
ie

n
te

 ‘
p

ea
k

’ 

K
o

h
a 

g
ra

d
ie

n
te

 ‘
o

ff
-

p
ea

k
’ 

K
o

st
o

t 
e 

tr
an

sm
et

im
it

 

n
ë 

k
o
h

ën
 ‘

p
ea

k
’,

 E
U

R
 

p
er

  
m

in
 

K
o

st
o

t 
e 

tr
an

sm
et

im
it

 

n
ë 

k
o
h

ën
 ‘

o
ff

 p
ea

k
’,

 

E
U

R
 p

er
  

m
in

 

Kostot mesatare, EUR për 

njësi/min** 

                                                                      

                                                     
Shërbimet me pakicë:                                                                       

Thirrjet lokale                                                    

Thirrjet nacionale në largësi 

të mëdha                                                    

Thirrjet ndërkombëtare                                                    

Thirrjet drejt rrjetit të 

komunikimeve telefonike 

mobile                                                     

Thirrjet drejt rrjetit 

telefonik të telefonisë fikse                                                    

Shërbimet e thirrjeve nga 

kabinat telefonike                                                    

Shërbimet e porosive të 

shkurtëra (SMS)                                                    

Shërbimet tjera                                                    

Shërbimet e 

interkoneksionit të rrjetës: 

                                                                      

 Origjinimi                                                    

 Tranzitimi                                    

 Terminimi                                                    

 Shërbimet tjera (…)                                                    

* Në këtë kolonë, komponentat e rrjetit duhet të dallojnë pasi që prezentohen si pjesë e Raportit të Kostos së Komponentave të Rrjetit Bërthamë dhe secila kosto e komponentës së rrjetës do të 

kalkulohet për shërbimin specifik, duke shumëzuar koston mesatare për njësi (minutë), të prezantuar në Raportin e Kostos së Rrjetit Bërthamë nga faktorët e shfrytëzimit, të specifikuar në Raportin e 

Kostos së Rrjetit Bërtham (në raportin e faktorit të shfrytëzimit). 

** Kostot përllogariten duke shumëzuar koston mesatare për njësi (minutë), të llogaritur në Raportin e Kostos së Komponentave të Rrjetit Bërthamë nga faktorët e shfrytëzimit, të specifikuar në 

Raportin e Kostos së Shërbimeve të Rrjetit (në raportin e faktorëve të shfrytëzimit). 
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Aneksi 3.1.4 - Raporti i Kostos për Transferet e Brendshme Çasje në Rrjet të Varura nga Gjatësia  
Formulari Nr. 9 

 

Njësia e 

parapaguesit

* 

Rrjeti për çasje brez-gushtë (<2MB) Rrjeti për çasje brezgjerë (>2MB) Lloje tjera* 

Komponentat e 

rrjetit të varura nga 

gjatësia* 

Komponentat e 

rrjetit jo të varura 

nga gjatësia* 

Komponentat e rrjetit 

të varura nga 

gjatësia* 

Komponentat e rrjetit 

jo të varura nga 

gjatësia* 

 

Kosto mesatare ekuivalente për linjë **       

Kosto totale**       
       

Faktorët e shfrytëzimit:       

Shërbimet me pakicë:       

Linja për qasje në rrjetin telefonik publik komutues (PSTN)       

Linja për qasje në rrjetin e shërbimeve të integruara (ISDN)       

Linjat me qira analoge       

Linjat analoge digjitale       

Shërbimet tjera       

Shërbimet me shumicë:       

Shërbimi ‘bitstream’       

Linjat lokale me qasje tërësisht të ndarë (‘fully unbundled’)       

Linjat lokale me qasje pjesërisht të ndarë (‘partially unbundled’)       

Shërbimet tjera       
  

    

 

Kostot e shërbimeve mesatare***:       

Shërbimet me pakicë:       

Linja për qasje në rrjetin telefonik publik komutues (PSTN)       

Linja për qasje në rrjetin e shërbimeve të integruara (ISDN)       

Linjat me qira analoge       

Linjat analoge digjitale       

Shërbimet tjera       

Shërbimet me shumicë:       

Shërbimi ‘bitstream’       

Linjat lokale me qasje tërësisht të ndarë (‘fully unbundled’)       

Linjat lokale me qasje pjesërisht të ndarë (‘partially unbundled’)       

Shërbimet tjera       

* Në këtë kolonë komponentat e rrjetit duhet të jenë të ndara ashtu siç janë të prezantuara në Raportin e Kostos për Qasje në Rrjet.  

** Nga Raporti i Kostos për Qasje në Komponentat e Rrjetit.  

*** Kosto mesatare e shërbimit do të përllogaritet duke shumëzuar koston ekuvalente me një linjë mesatare, të përllogaritur në Raportin e Kostos së Komponentave të Rrjetit të Qasjes. 


