


Manaxhimi 
Financiar i OJF-ve 

dhe Kuadri Rregullator
Botimi i dytë



© Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim

Ky publikim është përgatitur me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për 
Shqipërinë. Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi vetëm e autorëve  dhe në asnjë 

Tiranë, Korrik 2016

Shtypur në shtypshkronjën Mediaprint.
ISBN: 

 

978-9928-08-258-9



Përmbajtja
i.  Hyrje 5

ii. Fjalorth 7

1.  Kontabiliteti për OJF-të 12
1.1 Kontabiliteti dhe mbajtja e llogarive  12
1.2 Proçesi i kontabilitetit dhe i raportimit 17
1.3 Organizata dhe burimet e kërkuara 
  për kontabilitet të përshtatshëm 19

2.  Metodat e Kontabilitetit dhe Pasqyrat Financiare 26
2.1 Metodat e Kontabilitetit 26
2.2 Pasqyrat financiare 28

3.  Proçesi i Buxhetimit 35
3.1 Planifikimi i pasqyrës së të ardhurave dhe shpenzimeve 35
3.2 Planifikimi i bilancit 38
3.3 Përdorimi i buxhetimit si një rregull i planifikimit dhe monitorimit 40

4.  Analiza Financiare dhe Monitorimi 41
4.1 Analiza financiare përmes raporteve apo indikatorëve 41
4.2 Lloje të tjera të analizës operacionale dhe financiare 44

5.  Kontrollet e brendshme dhe proçedura të tjera 45
5.1 Kontrollet kryesore të kontabilitetit dhe proçesi i raportimit 45
5.2 Elementët kryesorë të manualit të kontabilitetit dhe raportimit 47

6.  Zbatimi i legjislacionit fiskal dhe rregullave të ngjashme 48
6.1 Kuadri rregullator për organizatat jo-fitimprurëse 48
6.2 Çështjet kyçe të përmbushjes së kërkesave të legjislacionit fiskal 58
6.3 Çështje kyçe të raportimit dhe kontrollit 58

3



4



5

Manaxhimi Financiar i OJF-ve dhe Kuadri Rregullator

i. HYRJE
Qëllimi i këtij publikimi është të ndihmojë OJF-të në menaxhimin eficent të burimeve 
finaciare. OJF-të gjithnjë e më shumë veprojnë në një mjedis konkurues, që ndryshon 
me shpejtësi. Për të qenë të suksesshëm në këtë mjedis sfidues, do të duhet të sigurojnë 
përdorimin më të mirë dhe efiçent të burimeve financiare.

Ky është vetëm një publikim dhe në këtë kuptim, çdo organizatë është unike në bazë të 
madhësisë dhe strukturës organizative prandaj do të duhet të zhvillojnë përmbajtje të 
veçantë që të përputhet me mjediset e tyre.

Çfarë është manaxhimi financiar?

Manaxhimi financiar është më shumë se mbajtja e shënimeve të kontabilitetit. Ai është 
një pjesë thelbësore e manaxhimit organizativ dhe nuk mund të shihet si një detyrë e 
veçantë vetëm e stafit të financës. Manaxhimi financiar përfshin planifikimin, organizimin, 
kontrollimin dhe monitorimin e burimeve financiare, në mënyrë që të arrihen objektivat 
organizative dhe përfshin një sërë taktikash financiare. Një manaxhim efektiv financiar 
do të mund të arrihet vetëm nëse kemi një plan të shëndoshë organizativ. Plan në 
këtë kontekst do të thotë që të jenë vendosur dhe dakorduar objektivat, zhvilluar dhe 
vlerësuar politikat, strategjitë, taktikat dhe veprimet për arritjen e këtyre objektivave.

Manaxhimi i shëndoshë financiar do t`ju përfshijë në operacionet afatshkurtra të 
planifikimit dhe planifikimin strategjik afatgjatë. Ky planifikim financiar duhet të bëhet 
pjesë e procesit të planifikimit të vazhdueshëm të organizatës. 

Praktika e mirë në manaxhimin financiar do të:
• Ndihmojë manaxherët të përdorin efektivisht dhe në mënyrë efiçente burimet për 

të arritur qëllimet;
• Përmbushë angazhimet ndaj bashkëpunëtorëve;
• Ndihmojë OJF-të të jenë më të përgjegjshme ndaj mbështetësve, financuesve 

(donatorëve) dhe bashkëpunëtorëve të tjerë; 
• Fitojë respektin dhe besimin e agjencive financuese, partnerëve dhe atyre të cilëve 

u shërbejnë; 
• Krijojë avantazhe për OJF-të në konkurrencën për burimet; dhe 
• Ndihmojë OJF-të të përgatiten për qëndrueshmëri financiare afat-gjatë. 

Kush duhet ta përdorë këtë publikim dhe kur?

Ky publikim është një prezantim i sistemeve të kontabilitetit dhe të raportimit, kontrolleve 
të brendshme, proçesit të buxhetimit, analizave financiare dhe sistemit tatimor që ndikojnë 
OJF-të në Shqipëri dhe synon t’u japë përdoruesve një kuptim bazë të disa prej koncepteve 
të përmendura më sipër. Shumë manaxherë, në pozicione drejtuese në OJF kanë të bëjnë 
me një shumëllojshmëri dhe volum transaksionesh dhe kërkesa të ndryshme për raportim, 
që kërkojnë njohuri dhe eksperiencë rreth manaxhimit dhe përdorimit të informacionit të 
kontabilitetit dhe atij financiar.



6

Manaxhimi Financiar i OJF-ve dhe Kuadri Rregullator
Kush duhet ta përdorë këtë publikim?

Ky publikim duhet të përdoret nga drejtuesit, manaxherët e projekteve, financierë të 
çdo projekti/organizate, si dhe nga grupe të ndryshme interesi që duan të thellojnë 
informacionin dhe njohuritë e tyre mbi manaxhimin financiar të OJF-ve.

Kur është i vlefshëm përdorimi i këtij publikimi?

Ky publikim është i vlefshëm kur dikush dëshiron të familjarizohet me: 
• Konceptet kryesore të sistemit dhe manaxhimit financiar;
• Çfarë është e nevojshme për ngritjen e sistemeve të kontabilitetit dhe të raportimit; 
• Rëndësinë e informacionit financiar dhe përdorimin e këtij informacioni si një mjet 

në vendim-marrje, buxhetim dhe proçese të tjera menaxheriale;
• Rëndësinë e kontrolleve të brendshme;  
• Kuadrin ligjor që rregullon veprimtarinë dhe raportimin e organizatave. Aspektin 

specifik të kontrollit financiar dhe përgjegjshmërinë. 
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ii. FJALORTH*

Llogari Një rregjistrim i transaksioneve financiare, ose i shkruar në 
një libër të hartuar për atë qëllim ose i hedhur në një dosje 
kompjuterike/sistem kompjuterik. 

Kod Llogarie Një sistem numerik i përdorur për të përshkruar dhe 
klasifikuar llojet e ndryshme të transaksioneve financiare, 
të grupuara sipas aktiveve, detyrimeve, të ardhurave dhe 
shpenzimeve. 

Llogari të 
arkëtueshme

Një transaksion në të cilin një shërbim ose mall shitet te një 
klient me një marrëveshje që shuma e detyrueshme do të 
paguhet në një datë më të vonshme. Gjithashtu, kjo njihet 
edhe si shitje mbi llogari.

Ditar i Llogarive të 
Pagueshme
dhe Ditar  i 
Llogarive të 
Arkëtueshme

Regjistron të ardhurat dhe shpenzimet e kryera por të 
papaguara. Këto janë të nevojshme për grupimin e të 
ardhurave dhe/ose shpenzimeve të kryera por të papaguara 
që janë të shumta, për t’u gjurmuar në mënyrë efektive 
nëpërmjet ditarit të përgjithshëm. 

Periudha e 
kontabilitetit 

Një periudhë e specifikuar për rregjistrimin dhe raportimin 
e aktiviteteve financiare për një kohë të caktuar. 

Shpenzime të 
kryera por të 
papaguara

Shpenzime të bëra për një periudhë kontabiliteti, të 
cilat nuk janë paguar ende ose faturuar. E kundërta për 
parapagesat. 

Shpërndarje Ndarje e kostove midis dy ose më shumë qendra kostoje 
në raport propocional me përfitimin e llogaritur që do të 
merret. 

Aktive Çdo zotërim ose pretendim ndaj të tjerëve, që është me 
vlerë për organizatën si rezultat i ngjarjeve të shkuara. 
Përfitimet e ardhshme ekonomike pritet të merren nga 
aktivet (duke i përdorur ato ose duke i kthyer në kesh). 

Regjistër i aktiveve Një listë e Aktiveve të Qëndrueshme të organizatës, që jep 
zakonisht detaje të kategorive, vlerave, numrave serialë, 
vendndodhjes, datës së blerjes, etj. 

Audit Kontroll vjetor i librave të kontabilitetit mbi llogaritë nga 
një auditor i pavarur. 

* Fjalori përmbledh disa nga konceptet më të rëndësishme të përdorura në publikim.
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Autorizim Ky është proçesi i aprovimit mbi transaksionet, normalisht 

vendimi për të blerë ose për të kryer shpenzime. 
Ruajtja (back up) Ruajtja është aktiviteti i kopjimit të dosjeve ose bazave të 

të dhënave, në mënyrë që ato të ruhen në rast të prishjes së 
pajisjes ose katastrofave të tjera. 

Bilanci Një përmbledhje e pozitës fianciare të një organizate 
në një datë të caktuar, që tregon aktivet e zotëruara nga 
organizata, detyrimet ose borxhet ndaj të tjerëve dhe 
aktivet neto. 

Libri i Bankës/
Arkës 

Një regjistër që rregjistron të gjitha transaksionet që kalojnë 
nëpërmjet llogarisë së bankës/arkës. 

Bashkërendimi/
kuadrimi i Bankës 

Proçesi i harmonizimit të hyrjeve dhe bilancit në Librin e 
Bankës në deklaratën e bankës për hyrjet dhe bilancin në 
një datë specifike. Vepron si një kontroll i kompletimit, 
ekzistencës dhe saktësisë së hyrjeve në Librin e Bankës.
 

Buxhet Një shumë parash që një organizatë planifikon të marrë 
dhe të shpenzojë për një set qëllimesh në një periudhë të 
caktuar kohore. 

Shpenzimet 
kapitale 

Shpenzimet për pajisjet, pronën dhe aktivet e tjera fikse që 
do të përdoren për të mbështetur aktivitetet për më shumë 
se një periudhë kontabiliteti.  

Qarkullimi i parasë Ndryshimi midis keshit të marrë dhe keshit të shpenzuar në 
një periudhë sipas kategorive ose operacioneve (aktivitetet 
operacionale, investuese dhe të financës). 
 

Mungesa dhe 
teprica e parasë

Situatë në të cilën sasia fizike e keshit ndryshon nga sasia e 
keshit të rregjistruar në libër. Mungesa ose teprica e keshit 
zbulohet kur numërimi fizik i keshit në fund të ditës nuk 
përputhet me keshin e regjistruar. 

Plani i Llogarive Një listë e të gjitha kodeve të llogarive dhe kodeve të 
qendrës së kostos që përdoren në një sistem kontabiliteti të 
organizatës.  

Qendrat e kostos Një sistem që përdoret në një sistem kontabiliteti për të 
dalluar midis aktiviteteve ose projekteve të ndryshme për 
të përcaktuar se ku kanë ndodhur kostot ose janë “fituar’ të 
ardhurat.   

Kreditor Kushdo të cilit organizata i detyrohet para. 
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Aktivet korente Kesh dhe aktivet e tjera afat-shkurtra të kthyeshme 

lehtësisht në kesh. Në teori, ato mund të konvertohen në 
kesh brenda një viti. 
  

Detyrimet korente Burimet afatshkurtra të “financimeve” (p.sh., nga furnitorët, 
huatë) në pritje për t’u paguar në 12 muajt e ardhshëm. 

Debitor Çdo person ose palë tjetër që i detyrohet para organizatës. 
Amortizim Një përqindje e kostos origjinale të një aseti fiks që 

ngarkohet si një shpenzim për organizatën në Llogarinë e të 
Ardhurave & Shpenzimeve të periudhës raportuese. 

Kosto Direkte Një kosto që mund të alokohet specifikisht në një aktivitet, 
departament ose projekt. 

Donacion në natyrë Kur një grant ose kontribut për një projekt bëhet në formën 
e të mirave ose shërbimeve, dhe jo në grant apo donacion 
në kesh.  

Kontabilitet 
Financiar 

Raportimi i pozitës financiare dhe performancës së një 
organizate nëpërmjet pasqyrave financiare të lëshuara për 
përdoruesit e jashtëm mbi baza periodike. 

Aktivet të 
qëndrueshme 

Njësitë (si pajisjet, makinat ose ndërtesat) që zotërohen nga 
një organizatë që ruan një pjesë domethënëse të vlerës së 
tyre monetare dhe që mund të përdoret (përfitimet e marra) 
për më shumë se një vit. Njihet gjithashtu edhe si Aktivet e 
Prekshme ose Pajisjet dhe Ndërtesat në Pronësi.  

Hardware Termi  hardware përshkruan aspektet fizike të kompjuterave 
dhe pajisjeve që lidhen me to. 

Pasqyra e të 
Ardhurave & 
Shpenzimeve

Përmbledh transaksionet e të ardhurave dhe shpenzimeve 
për periudhën e kontabilitetit, duke u përshtatur për (në 
rast të kontabilitetit me bazë keshin e modifikuar dhe 
të të drejtave të konstatuara) transaksionet që nuk janë 
përfunduar ose që kanë ndodhur në një periudhë tjetër 
kontabiliteti por që janë pjesë e periudhës së raportimit.  

Kostot Indirekte Një kosto që nuk mund të alokohet specifikisht në një 
aktivitet, program ose projekt.  

Aktivet Jo të 
Prekshme

Përshkruajnë aktivet që nuk kanë një ekzistencë fizike, të 
prekshme. Shembuj të aktiveve të paprekshme mund të 
përfshijnë emrin e mirë, vlerën e imazhit ose privilegjin, etj. 
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Faturë Dokument që i jepet ose i dërgohet një klienti dhe tregon 

pagesat e specifikuara për të mirat dhe shërbimet e 
paraqitura. 

Hyrje në ditar  Një hyrje në librat e llogarisë që mbulon një transaksion 
monetar ose jo-monetar.  

Detyrimet “Detyrimet” janë detyrimet aktuale si rezultat i ngjarjeve të 
kaluara që organizata do të paguajë në të ardhmen. Këto 
janë shuma që organizata u detyrohet të tjerëve, përfshi 
grantet e marra në avancë, huatë, shpenzimet e kryera por 
të papaguara dhe faturat e papaguara. 

Likuiditet Niveli i keshit dhe aktiveve gati për t’u konvertuar në kesh 
krahasuar me kërkesat për keshin e disponueshëm, p.sh, për 
të paguar faturat dhe detyrimet e tjera. 

Raporti i 
Likuiditetit 

Një matje e likuiditetit të siguruar duke pjesëtuar debitorët, 
keshin dhe investimet afat shkurtra nga detyrimet aktuale.   

Kontabiliteti 
Manaxherial 

Procesi i identifikimit, matjes, analizës, interpretimit dhe 
komunikimit të informacionit për arritjen e qëllimeve të një 
organizate. 

Aktivet Aktuale 
neto/ose kapitali 
aktiv

Fondet e disponueshme për të realizuar veprimet e 
përditshme të organizatës. Zakonisht, përcaktohen si aktivet 
aktuale pa detyrimet aktuale.  

Ditari i Pagave Rregjistron të gjitha transaksionet e lidhura me pagat. 
Kjo mund të jetë e nevojshme me rritjen e numrit të 
transaksioneve të pagave dhe ky numër bëhet shumë i madh 
për t’u trajtuar në mënyrë të arsyeshme brenda ditarit të 
disbursimeve të keshit.  
 

Libri i Arkës Listimi i përditshëm i veprimeve me arkën. 

Parapagime Shumat e paguara në avancë – p.sh, këstet e sigurimit vjetor, 
qeratë, etj. 

Faturë Një dëftesë e shkruar ose e printuar që një artikull, shërbim 
ose shumë e caktuar parash është marrë; të dyja palët në 
transaksion duhet të kenë një kopje të faturës. 

Llogaria e Arkëtimeve 
& Pagesave

Një përmbledhje e librit të mjeteve monetare (arkë&bankë) 
për periudhën me balancat e hapjes dhe mbylljes. 
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Bashkërendim/
kuadrim

Mekanizëm kontrollues që verifikon integritetin e pjesëve 
të ndryshme të një sistemi kontabiliteti. Më fjalë të tjera: 
Pajtimi i dy ose më shumë të dhënave duke identifikuar çdo 
ndryshim. 

Rezervat Fondet e lëna mënjanë nga tepricat e rezultuara në vitet 
e mëparshme ose fondet e lëna mënjanë për mbulimin e 
disa aktiviteteve specifike (p.sh., zëvendësimi i aktiveve të 
qëndrueshme, pagesat e detyrimeve, etj.).   

Fondet e Kufizuara Fondet e ardhura që kanë bashkëngjitur kushte për mënyrën 
se si do të përdoren, zakonisht me një kërkesë për të 
raportuar te donatori.   

Programe 
(Software)

Software është një term i përgjithshëm për lloje të 
ndryshme të programeve të përdorura për të vepruar 
kompjuterat dhe pajisjet që lidhen me to.  

Bilanc verifikues Lista e balancave të debiteve dhe krediteve të llogarive 
individuale nominale nga e cila përgatiten pasqyrat fianciare. 

Fondet e 
Pakufizuara 

Fondet e mbajtura për qëllimet e përgjithshme të 
organizatës, për t’u shpenzuar brenda objektivave të 
vendosur. 

Mospërputhje Diferenca midis buxhetit dhe shumës aktuale të të 
ardhurave dhe shpenzimeve. 

Kapitali Punues Diferenca midis aktiveve korente me detyrimeve korente.  
Fund-viti Pika e ndërprerjes për periudhën e kontabilitetit financiar 

vjetor. 
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I. KONTABILITETI PËR OJF-TË

1.1  Kontabiliteti dhe mbajtja e llogarive 

Kontabiliteti është sistemi i identifikimit, mbledhjes, regjistrimit dhe raportimit të 
transaksioneve financiare. Ai përfshin fillimin e transaksionit, njohjen e tij, proçesimin 
dhe paraqitjen në pasqyrat financiare. 

Mbajtja e llogarive është proçesi i regjistrimit të transaksioneve financiare dhe i 
mbajtjes së të dhënave financiare. Mbajtja e llogarive nënkupton gjetjen e metodave të 
përshtatshme për të ruajtur informacionin financiar në mënyrë që organizata mund të 
tregojë se kush është burimi i të ardhurave dhe si i ka shpenzuar ato.   

OJF-të dhe mbajtja e llogarive/kontabiliteti 

Për shumë OJF, mbajtja e llogarive/kontabiliteti është një pjesë qendrore e manaxhimit, 
raportimit, dhe përgjegjshmërisë ndaj shtetit, donatorëve, etj. Kushdo që është përgjegjës 
për financat e një organizate, duhet të kuptojë mjaftueshëm rreth mbajtjes së llogarive 
dhe kontabilitetit për të siguruar që raportimi financiar, si një mjet manaxhimi, përdoret 
në mënyrë të përshtatshme nga manaxheri dhe është i bazuar në informacion të plotë, 
të saktë dhe të vlefshëm.  

Sistemet e llogarimbajtjes/kontabilitetit bëjnë të mundur që manaxheri i organizatës të 
monitorojë nëse: 
• Strategjia financiare dhe proçesi i buxhetimit punon në mënyrë të përshtatshme; 
• Organizata është financiarisht e shëndetshme; dhe 
• Fondet e organizatës janë shpenzuar mirë për arritjen e qëllimeve dhe objektivave.  

Një sistem i mirë i mbajtjes së llogarive/kontabiliteti, do të sigurojë: 
• Fakte të dokumentuara të burimeve, detyrimeve, faturave dhe pagesave; 
• Raporte të rregullta për të gjitha palët ndaj të cilave organizata duhet të jetë e 

përgjegjshme; 
• Informacion për marrjen e vendimeve lidhur me mirëmanaxhimin e fondeve.

Sistemi i /kontabilitetit duhet të ngrihet bazuar në: 
• Natyrën dhe shumëllojshmërinë e burimeve financiare ;
• Nevojat raportuese dhe manaxhuese; 
• Madhësinë dhe nivelin hierarkik brenda organizatës;
• Kërkesat kontraktuale të organizatës.

Mbajtja e llogarive/kontabiliteti kërkohet kryesisht për arsyet e mëposhtme: 

a) Akses në informacion 
Të gjitha organizatat duhet të mbajnë të dhëna për transaksionet e tyre financiare në mënyrë 
që të aksesojnë informacionin që përfshin por që nuk është i limituar vetëm në: 
• Aktivet dhe Detyrimet – ose Burimet dhe Detyrimet e organizatës. 
• Të Ardhurat dhe Shpenzimet – cilat janë burimet e fondeve dhe si shpërndahen ato 

nën kategori të ndryshme dhe cili është produkti i veprimeve (tepricë apo defiçit).
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b) Mjet manaxhimi dhe monitorimi
• Buxhetimi dhe planifikimi - informacioni për kontabilitetin financiar do t’i ndihmojë 

manaxherët të bëjnë planifikime për të ardhmen. Rezultatet e vitit paraardhës mund 
të përdoren si një bazë e mirë planifikimi për të ardhmen.  

• Monitorim i të ardhurave dhe shpenzimeve kundrejt buxheteve të aprovuara (sipas 
donatorëve, projekteve, etj.). 

• Kontroll mbi aktivet dhe detyrimet e organizatës, mbi shpenzimet, dhe për rrjedhojë 
mbi keqpërdorimin e fondeve, mashtrimeve të mundshme, etj.  

• U jep mundësi mbështetësve të kuptojnë më shumë rreth veprimeve të OJF-së dhe 
pozitës financiare të saj. 

c) Besueshmëri  
OJF- të duhet të sigurojnë besueshmëri duke treguar transparencë dhe kompetencë në 
manaxhimin e fondeve të tyre. Mbajtja e të dhënave financiare të sakta do të sigurojë 
integritetin, përgjegjshmërinë dhe qëndrueshmërinë e organizatës.

d) Kërkesat ligjore 
OJF- të duhet të sigurojnë plotësimin e detyrimit ligjor për të mbajtur, dorëzuar dhe/
ose publikuar rezultatet financiare të OJF-së. Agjencitë/organizatat donatore, pothuajse 
gjithmonë kërkojnë përgatitjen e paketave specifike raportuese të audituara si kusht për 
dhënien e granteve dhe mbështetjen e mëtejshme të aktiviteteve të organizatës. 

Dokumentat mbështetës 
Çdo organizatë duhet të mbajë dosje kryesisht për dokumentat e mëposhtëm origjinalë 
për të mbështetur çdo transaksion që realizohet: 

- Faturë ose Mandat arkëtimi për paratë e marra/Faturë ose Mandat pagese për 
paratë e paguara; 

- Faturë, Kontrata për shërbimet, mallrat e marra, të çertifikuara dhe të vulosura kur 
paguhen; 

- Pasqyra bankare – për të gjitha pagesat, fondet e marra dhe transaksione të tjera në 
para.

Librat e llogarive 
Kërkesat minimale për librat e OJF-ve, veçanërisht nëse ato janë shumë të vogla dhe 
raportojnë mbi llogaritë me kontabilitet me bazë keshi, janë:  
• Libër Banke për çdo llogari bankare; 
• Libër i arkës. 

Çdo sistem për mbajtjen e llogarive ka nevojë për një sistem të mirë dokumentimi. Më 
poshtë janë listuar disa nga kërkesat për mbajtjen e të dhënave për disa nga elementët 
kryesorë të kontabilitetit të OJF-ve.  

Libri i Bankës është libri bazë i llogarisë për regjistrimin e transaksioneve bankare. Është 
normale të mbahet një libër banke i ndarë për çdo llogari bankare sepse kjo e bën më të 
lehtë rakordimin dhe monitorimin e çdo llogarie në fund të muajit. Për të regjistruar një 
transaksion financiar në një libër banke, duhen dokumentat e mëposhëm:
• Pasqyrat bankare, të rradhitura sipas rendit kohor;  
• Lëvizjet e depozitave, të rradhitura sipas rendit kohor; 
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• Kërkesat për çeqe, të rradhitura sipas rendit numerik bashkë me: 

- një faturë; 
- dokumenta të tjerë që mbeshtesin transakisonin bankar;
- çekun e paguar;
- dokumenta të tjerë. 

Balanca hapëse më 
01.muaji.viti -

Debi Kredi Balanca Datë Paguar Përshkrimi

         -         

Libri i arkës mbahet në mënyrë të ngjashme si të dhënat e Librit të Bankës. Për të 
regjistruar një transaksion në libër arke, nevojiten si më poshtë: 
• Mandat pagesat/arkëtimet për arkën, të rradhitura sipas rendit numerik në librin e 

arkës;
• Faturat e blerjes dhe të tjera dokumenta që justifikojnë një transaksion të kryer 

nëpërmjet arkës.

Datë REF. # Kodi Përshkrimi Debit Credit Balance

   
Balanca hapëse  
01.muaji.viti   -

Për arsye se të dyja grupet e të dhënave eventualisht duhet të kombinohen për të 
prodhuar raporte financiare, është e nevojshme që librat të azhornohen në mënyrë të 
vazhdueshme.

Për organizatat më të mëdha me aktivitete komplekse dhe kërkesa raportimi, personel të 
paguar, mjete dhe inventare, kur është e nevojshme, duhet gjithashtu të mbahen si pjesë 
e një sistemi të plotë llogarimbajtje këto dokumenta:  
• Libri i llogarive;
• Ditar ose Libër Ditor (Faturat e Keshit/Ditar Disbursimesh, Ditar për Disbursimin 

e Kesh-it, Ditar Listë Pagash, Ditar për Llogaritë e Pagueshme & Ditar për Llogaritë 
e Arkëtueshme, etj.); 

• Regjistër të Aktiveve të Qëndrueshme (Apo Asetet Fikse); 
• Libër Inventari. 

Baza për të vendosur nevojat për librat është kompleksiteti i aktivitetit financiar dhe 
metoda e kontabilitetit që përdoret mbi bazën e të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara 
apo mbi bazën e arkëtimeve dhe pagesave (mbi baza monetare), koncepte që shpjegohen 
më poshtë në detaje në këtë publikim.

Më poshtë janë të listuara aktivitetet e kontabilitetit dhe mbajtjes së llogarive që duhet 
të bëhen mbi baza periodike.
  
Mbi baza ditore

Detyrat e mbajtes së llogarive/kontabilitetit që duhet të kryhen çdo ditë mund të 
karakterizohen kryesisht në kategoritë e mëposhtme: 
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• Faturimi i parave të hyra;
• Mbajtja e një sistemi për arkën;
• Mbajtja e lëvizjeve/transaksioneve bankare;
• Shkrimi i çeqeve bazuar në format e aprovuara të kërkesave për çeqe.

Mandat pagesat e përdorura duhet të jenë me datë dhe çdo mandat pagese duhet të ketë 
një numër të printuar. Çdo faturë duhet të ketë një dublikant, e cila mbahet kur fatura 
origjinale i jepet personit ose organizatës që bën pagesën. Të gjithë librat e faturave 
dhe dokumentat mbështetës të tyre që mbështesin çdo transaksion, duhet të sigurohen 
mirë. Disa prej pagesave bëhen nëpërmjet llogarive bankare, në këto raste nuk është 
e nevojshme të merret një mandat pagese sepse deklarata e bankës shërben për këtë 
qëllim.   

Faturat e arkës duhet të kenë dokumenta mbështetës të bashkëngjitura dhe duhet të 
vendosen sipas një rendi kronologjik. Struktura drejtuese e OJF-së duhet të vendosë se 
sa shumë para duhet të mbahet në zyrë dhe sasinë e transaksioneve që duhet të kryhen 
nëpërmjet arkës. Dokumentat e arkës duhet gjithashtu, të mbahen në vend të sigurt 
(p.sh. në një kasafortë të mbyllur), të ruajtur në një vend të mbyllur dhe që duhet të 
bashkërendohet periodikisht (lëvizjet me dokumentacionin mbështetës dhe balanca në 
fund të periudhës). 

Duhet të mbahen dhe regjistrohen lëvizjet e bankës nëpërmjet dokumentave mbështetës. 
Libri i bankës përdoret për të regjistruar transaksionet e kontabilitetit që lidhen me të. 
Përvec kësaj, kërkohet koordinimi periodik i lëvizjeve nëpërmjet deklaratave bankare 
dhe librit të bankës (i shpjeguar në transaksionet me bazë mujore më poshtë).   

Është një detyrë e mbajtësve të llogarive/kontabilistëve, përgatitja e çeqeve bazuar në 
format e aprovuara për kërkesat e çeqeve. Çeku duhet t’i jepet firmëtarit të autorizuar 
për firmë me formën e kërkesës për çek bashkëngjitur. Personat përgjegjës për firmosjen 
nuk duhet të firmosin çeqe në rast se ata nuk e dinë qëllimin e pagesës që lidhet me atë 
çek. Libri i çeqeve duhet të mbahet në mënyrë të sigurt dhe të bashkërendohet herë pas 
here.  
Detyrat e rregistrimit të transaksoneve  të llogarive/kontabilitetit mund të karakterizohen 
si më poshtë: 

Rakordimi i Arkës 
• Një listë e veprimeve të arkës që paraqet të gjitha shpenzimet e kryera nëpërmjet 

arkës sipas kategorive. Lista plotësohet duke përdorur informacion mbi mandatet 
e arkës. 

• Proçedurat e numërimit të parasë në arkë. Paraja në arkë numërohet, identifikohen 
diferencat, që mund të jenë pozitive apo negative dhe adresohen këto diferenca.  

• Dokumentimi/sistemimi: Mandatet e arkës dhe dokumentacioni mbështetës 
dokumentohen dhe ruhen në një vend të sigurtë. 

Rakordimi i llogarive të Bankës:
Libri i Bankës duhet të kontrollohet kundrejt të dhënave të bankës. Ky quhet “kuadrimi 
i bankës”. Qëllimi është të sigurohemi që të dhënat që ka organizata të përputhen me të 
dhënat e bankës dhe për të evituar gabimin e bërë nga kontabilistët apo banka.
Proçesi i kuadrimit arrihet duke marrë balancën e deklaratës së bankës për një datë të 
caktuar dhe duke e krahasuar atë me bilancin mbyllës të Librit të Bankës për të njëjtën 
datë. Nëse ka ndonjë diferencë midis të dhënave të këtyre dy balancave mbyllëse, ky 
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ndryshim duhet shpjeguar. Në praktikë,  ndryshimet ndodhin për shkak të vonesave në 
kohë, si:
• Paratë e vendosura në bankë nga organizata, të cilat ende nuk janë shfaqur në të 

dhënat e bankës; 
• Çeqet e lëshuara nga organizata por që nuk janë paraqitur akoma nga marrësi;
• Komisionet bankare dhe interesat e aplikuara; ose 
• Gabimet nga banka ose gjatë rregjistrimit të hyrjeve në Librin e Bankës. 

Të dhëna të tjera
Të dhënat e tjera, zakonisht rregullimet e hyrjeve në fund të raportimit mujor, regjistrohen 
siç duhet (në rastin e kontabilitetit me bazë arkëtimesh dhe pagesash të modifikuar apo 
të të drejtave të konstatuara).

Raportimi 
Përgatitja e raporteve  në mbështetje të manaxhimit të brendshëm dhe raporte të tjera. 
Këto përfshijnë:
• Situatë financiare mujore të projekteve dhe sipas kërkesave të donatorëve; 
• Analizë e mospërputhjeve që tregojnë ndryshimet midis të ardhurave dhe 

shpenzimeve aktuale si dhe të ardhurave dhe shpenzimeve të buxhetuara në nivel 
projekti dhe organizate;

• Parashikimi i nevojave të parasë bazuar në shpenzimet e planifikuara për periudhën 
kohore në fjalë. 

Mbi baza vjetore

Detyrat e kontabilitetit dhe mbajtjes së llogarive që duhet të kryhen në bazë vjetore 
mund të kategorizohen dhe përmblidhen në kategoritë e mëposhtme: 
• Përgatitja e pasqyrave financiare vjetore, që jep një pamje të qartë të të ardhurave, 

shpenzimeve, aktiveve dhe detyrimeve për atë vit (në varësi të madhësisë së OJF-ve1). 
• Përgatitja e raporteve për donatorët, projektet (sipas kërkesave të donatorëve
• Aprovimi i pasqyrave financiare nga organi më i lartë drejtues. 
• Organizimi i një auditi të pavaruar për çertifikimin e pasqyrave financiare si pjesë e 

praktikave më të mira, ndonëse nuk përbën detyrim ligjor.

Lista e aktiveve/aktivet e qëndrueshme të organizatës, zakonisht jep detaje për 
kategorinë, vlerën, numrin serial, vendndodhjen /përdoruesin, datën e blerjes të çdo 
aktivi të qëndrueshëm të blerë nga organizata. 

Për të plotësuar librin e aktiveve të qëndrueshme, nevojiten si më poshtë: 
• Një regjistër aktivesh të qëndrueshme, që jep një përshkrim të detajuar të çdo mjeti, 

datën e blerjes, vlerën, kategoritë (p.sh. kompjuterat, fotokopjet, mobiljet, makinat, 
etj.), etj. 

• Dokumenti original i blerjes (fatura, kontrata). 

Për të plotësuar një libër grantesh, nevojiten si më poshtë: 

1. Sipas Standartit Kombëtar të kontabilitetit , organizatat ndahen sipas turnover-OJF me total të aktivit apo total  të të ardhurave më të madhe se 5 
milion Lekë në vit duhet të zbatojnë kontabilitetin mbi bazën e të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara. OJF e tjera mund të përdorin kontabilitetin 
mbi bazën e arketim pagesave (kontabiliteti mbi baza monetare).
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• Një dosje grantesh, në rend alfabetik, me një seksion për çdo grant; dhe 
• Brenda tij, seksione për buxhetet, kontratat, kërkesat, etj.  

Lista e pagave. Punëdhënësi ka detyrim ligjor të mbajë të dhëna për të gjitha pagat dhe 
detyrimet e lidhura me to (tatimi mbi ardhurat personale, kontributi për sigurimet 
shoqërore dhe shëndetësore të punëdhënësit dhe punëmarrësit.), dhe të derdhë detyrimet 
tek strukturat përkatëse shtetërore. Nëse një detyrim i tillë nuk respektohet atëherë 
punëdhënësi penalizohet nëpërmjet gjobës nga autoriteti tatimor. Personeli përgjegjës i 
OJF-së për manaxhimin e financave duhet të jetë i familjarizuar dhe i informuar në kohë 
me natyrën dhe nivelin e detyrimeve që lidhen me pagat e punonjësve. Për të plotësuar 
listën e pagave nevojiten si më poshtë:   
• kontratat individuale të punës;  
• tabelat e llogaritjes së listës së pagave;
• dokumentacioni original i pagimit të pagave dhe detyrimet që lidhen me to.  

1.2 Proçesi i kontabilitetit dhe i raportimit

Sistemi i kontabilitetit  

Qëllimet e sistemit të kontabilitetit janë për të siguruar që të dhënat financiare të hidhen 
në mënyrën e duhur në sistemin e kontabilitetit nëpërmjet të dhënave dhe që raportet 
financiare të domosdoshme për manaxherin dhe palët e treta të përgatiten në kohë 
dhe në mënyrën e duhur. Këto adresohen si pjesë e  procedurave financiare dhe të 
kontabilitetit.

Sistemi i kontabilitetit është i përbërë nga  plani i llogarive, ditare, regjistër shpenzimesh, 
libra, etj. dhe një seri proçesesh dhe procedurash të caktuara për stafin dhe/ose ekspertët 
e jashtëm.
 
Manuali i Proçedurave Financiare dhe Kontabilitetit është dokument i politikave dhe 
proçeduarave për trajtimin e transaksioneve financiare. Manuali mund të jetë një 
përshkrim i thjeshtë i mënyrës se si trajtohen funksionet financiare (p.sh., regjistrimi 
dhe pagesa e faturave, lëvizja e parasë, transferimi i parasë midis llogarive, raportimi, 
etj.), niveli i autoritetit në autorizimin e pagesave, llogaritë, shumat, etj. Manuali është 
gjithashtu i domosdoshëm kur ka një ndryshim në stafin e manaxhimit financiar, duke 
bërë të mundur sigurimin e qëndrueshmërisë (elementët e këtij manuali janë detajuar më 
poshtë në këtë publikim).  

Cikli i Kontabilitetit 

Cikli i kontabilitetit mund të prezantohet skematikisht si më poshtë: 
 Merr 
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 financiar   

 

Analizo  
transaksionin 

  
  
 

Regjistro  
transaksionin 
në ditare   

 
 

Posto  
informacionin  
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Aspektet rutinë të ciklit të kontabilitetit (regjistrimi i transaksioneve, postimi, etj.) 
zakonisht bëhen nga llogaritari ose kontabilistët që hedhin të dhënat. Manaxheri i financës 
fokusohet në aspektet më analitike të cikli të kontabilitetit (analiza e transaksioneve, 
përgatitja e pasqyrave financiare). Shumë organizata të vogla/OJF mbështeten në një 
individ për të kryer të gjitha këto funksione.

Komponentët Kryesorë të një Sistemi Kontabiliteti 

Sistemi i kontabilitetit përfshin kryesisht komponentët e mëposhtëm: 
Plani i Llogarive është një listë që përfshin çdo artikull që ruan sistemi i kontabilitetit. 
Llogaritë janë të grupuara në pesë kategori; Aktivet, Detyrimet, Aktivet Neto (ose 
Balanca e Fondeve), Të Ardhurat dhe Shpenzimet. Çdo llogarie i caktohet një numër i 
identifikueshëm për përdorim brenda sistemit të kontabilitetit. Këto llogari janë baza e 
përgatitjes së pasqyrave financiare (të trajtuara më poshtë në këtë publikim).   

Libri i llogarive organizon informacionin për llogari (çdo llogari është element i planit të 
llogarive). Plani i llogarive vepron si një pasqyrë lënde për librin e llogarive. 

Ditaret përdoren për të regjistruar sistematikisht të gjitha transaksionet kontabël para 
se ato të futen në librin e llogarive. Ditaret organizojnë informacionin në mënyrë 
kronologjike dhe sipas llojit të transaksionit. Pastaj, nga Ditaret, informacioni 
transferohet (manualisht ose automatikisht) në librin e llogarive. Proçesi i transferimit të 
informacionit nga ditarët tek regjistri i përgjithshëm quhet “postim”. 

Përdorimi i Librave të Kontabilitetit për Raportim 

Duke përdorur kontabilitetin organizatat kryesisht: 
• Sigurojnë llogaritje të saktë të praktikave manaxhuese financiare për bashkëpunëtorët; 
• Parandalojnë keqpërdorimin e parasë/fondeve të marra; 
• Sigurojnë një mjet manaxhimi për drejtuesin dhe manaxherët e organizatës dhe të 

projektit. 

Sic është shpjeguar më sipër, një pjesë e qëllimit të mbajtjes së librave është të sigurojë 
raporte mujore dhe vjetore për manaxherët, donatorët dhe drejtuesit (p.sh. Bordi) 
mbi financat e organizatës. Raportet duhet të strukturohen në një mënyrë që është e 
kuptueshme për përdoruesin, për manaxherët jo-financierë dhe drejtuesit me njohuri 
të kufizuara mbi çështjet e raportimit financiar. Informacioni i ofruar në këto raporte 
duhet t’i aftësojë manaxherët dhe drejtuesit e organizatës të marrin vendime rreth 
drejtimit të organizatës. 
Raportet financiare të gjeneruara nga sistemi i kontabilitetit/mbajtjes së llogarive duhet 
të fuqizojnë/ndihmojnë për t’iu përgjigjur pyetjeve të tilla, si:  
• A ka mospërputhje midis buxhetit dhe të ardhurave dhe shpenzimeve aktuale? 

Nëse po, pse? A duhet të ndërmarrim veprime dhe çfarë veprimesh duhen marrë?  
• A po shpenzohen fondet e donatorëve sipas qëllimit të caktuar? Nëse jo, pse? A 

duhet të ndërmerret ndonjë veprim në lidhje më këtë çështje? 
• Cilat janë burimet dhe detyrimet në një moment të caktuar (Analiza e bilancit)?
• Mund të vazhdojmë të veprojmë dhe të bëjmë punën që duhet të bëjmë? 
• A është e shëndetshme pozita jonë financiare dhe si mund të mbahet/përmirësohet 

kjo pozitë? 
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• A kemi një shpërndarje të mirë të burimeve të të ardhurave? A jemi shumë të varur 

nga një burim i vetëm? 
• A ka mundësi të ndodhë ndonjë problem me qarkullimin e parasë? Nëse po, çfarë 

mund të bëjmë për ta manaxhuar në mënyrën e duhur?  

Përveç analizës së pasqyrave financiare, për të bërë më mirë analizën e duhur të pyetjeve 
të listuara më sipër, ekzistojnë raporte financiare që mund të ndihmojnë. Pasqyrat 
financiare përdoren si një bazë për të llogaritur raportet financiare. Për më shumë detaje 
mbi analizën proporcionale referojuni seksionit 4 më poshtë.  

1.3 Organizata dhe burimet e kërkuara për kontabilitet të përshtatshëm

Sigurimi i një strukture dhe kornize për sistemin e kontabilitetit 

Manaxheri, bazuar në nevojat dhe kërkesat e raportimit duhet të sigurojë një strukturë 
dhe kornizë për sistemin e kontabilitetit/mbajtjes së llogarive. Për të bërë një gjë të tillë, 
duhet të përcaktohen minimalisht: 

• Mënyra e organizimit të kontabilitetit (në strukturën e organizatës apo e kontraktuar);
• Sistemet e përdorura (manuale apo të kompjuterizuara);
• Baza për raportim (kontabilitet me bazë arkëtim pagesash, keshi të modifikuar ose 

kontabiliteti i të drejtave të konstatuara-accual basis). Titujt nën të cilat përmblidhet 
informacioni financiar që reflektohet në planin e llogarive duhet të jetë i njëjtë me 
ato në buxhetin tuaj;  

• Mënyra në të cilën alokohen shpenzimet dhe të ardhurat, në detaje apo lump sum.

Kontabiliteti/mbajtja e llogarive në zyrë kundrejt atij nga burime të jashtme 

Kontabiliteti dhe mbajtja e llogarive për një OJF mund të bëhet nga llogaritarë/
kontabilistë të punësuar nga organizata ose nga dikush që ofron shërbime kontabiliteti/
mbajtje të llogarive.

Avantazhet e një kontabilisti/llogaritari të punësuar janë:
• I disponueshëm në çdo kohë;
• Kostoja e punësimit të tij/saj mbetet e njëjtë pavarësisht frekuencës së transaksioneve, 

çështjeve raportuese, veçanërisht kur aktivitetet rriten; 
• Në rast të transaksioneve financiare të komplikuara, duhet një person i përhershëm 

që të merret me problemet dhe çështjet që lindin. 

Avantazhet e përdorimit të shërbimeve të kontabilitetit/mbajtjes së llogarive nga burime 
të jashtme janë: 
• Eksperienca e organizatave të tilla në mbajtjen e llogarive/kontabilitetit.
• Është më shumë kosto-efektive, përveç rasteve kur financat janë të mëdha dhe 

komplekse.  
• Shërbimi i duhur duhet të ofrojë njerëz që kanë eksperiencë dhe të mësuar për të 

shpjeguar çështjet financiare tek njerëzit jo me eksperiencë financiare. 
• Një shërbim kontabiliteti mund të ndihmojë me manaxhimin financiar, buxhetimin, 

monitorimin dhe shërbime të tjera të lidhura me të përveç shërbimeve të 
kontabilitetit/mbajtjes së llogarive. 
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Disa organizata, veçanërisht nëse kontabiliteti dhe raportimi është kompleks, përdorin 
edhe kontabilitetin/mbajtjen e llogarive të brendshëm për t’u marrë me mbajtjen e 
të dhënave ditore, edhe kompani të kontraktuara për të ofruar këshillim për çëshjet 
kryesore, informacion të përmbledhur dhe këshilla (si: përgatitja e pasqyrave financiare, 
përgatitja e deklaratave të aplikueshme për organizatën, etj.). 

Kur punësohet një kontabilist/llogaritar, në varësi të pozicionit që ju ofroni, duhet të 
merren në konsideratë si më poshtë: 
• Kontrolli i referencave të kandidatëve të mundshëm;
• Vet-besimi i kandidatit për detyrat e propozuara; 
• Pritshmëritë dhe vizioni i kandidatit për tre deri në pesë vitet e ardhshme;
• Ekspertiza financiare në organizata të ngjashme dhe arsyet e largimit nga ato; 
• Aftësia e kandidatit për të përdorur sistemin që ju keni ose doni të përdorni 

(eksperienca të ngjashme me sistemet që ju keni në përdorim); 
• Periudha e provës për të paktën tre muaj. 

Kur kontraktohet një kompani shërbimesh duhet të merren në konsideratë si më poshtë: 
• Kontrolli i referencave të kandidatëve të mundshëm;
• Eksperienca për t’u marrë me llojin e organizatës tuaj (eksperienca të ngjashme me 

organizata të njohura); 
• Aftësia për të ofruar mbështetje të vazhdueshme, në termat e kohës dhe shërbimeve 

shtesë (manaxhim, analizë, taksa, etj.); 
• Krahasoni çmimet midis kandidatëve në mënyrë që të merrni shërbimin më të mirë 

me çmimin më të mirë të mundshëm brenda termave të referencës. 

Kontabiliteti kompjuterik kundrejt atij manual
Mënyra më e përshtatshme për regjistrimin e transaksioneve financiare dhe raportimin 
e rezultateve financiare do të varet nga faktorë të ndryshëm si, volumi i transaksioneve 
dhe kapaciteti i stafit. Më poshtë janë përmbledhur mënyrat tradicionale të mbajtjes së 
të dhënave:
• Sistemet manuale ku mbajtja e llogarive dhe kontabiliteti mbahen në mënyrë 

manuale, duke përdorur format tradicionale. Kjo metodë mund të jetë më 
e thjeshtë për OJF-të e reja por do të kërkojë modifikime kur OJF-ja të 
zhvillohet. Tabelat në programet kompjuterike si Exceli mund të jenë një metodë 
programatike tranzicionale. Kjo metodë ndihmon në automatizimin e një pjese të 
ciklit/proçesit të kontabilitetit. 

• Programe të dedikuar për kontabilitet tentojnë të jenë më efektive për OJF-të e 
mëdha me shumë projekte dhe linja buxheti. 

Një sistem manual i mbajtjes së të dhënave kërkon një grup të plotë të dokumentave 
të kontabilitetit si ditarin e veprimeve, librin e llogarive, bilancin verifikues, pasqyrat 
financiare që kërkojnë një mënyrë shumë strikte për t’u ndjekur, për të bërë të mundur 
zinxhirin regjistrues.  

Një sistem i kompjuterizuar për mbajtjen e të dhënave mund të thjeshtëzojë proçesin 
e futjes së të dhënave, mbledhjen, proçesimin dhe raportimin dhe tabelat mund ta 
bëjnë shumë më të lehtë lejimin e shumë skenarëve të ndryshëm gjatë planifikimit të 
buxheteve. Një sistem i kompjuterizuar bën gjithashtu të mundur prodhimin e raporteve 
të ndryshëm për t’u përshtatur me nevojat e organizatës.   
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Gjatë kompjuterizimit të kontabilitetit duhet të konsiderohen elementët e mëposhtëm: 

Koha: ndërtimi i një sistemi të kompjuterizuar kërkon kohë të konsiderueshme dhe 
për një periudhë kohe rekomandohet kryerja e një testi paralel (të proçedohet në të 
njëjtën kohë me sistemin manual dhe atë kompjuterik për të parandaluar gabimet 
dhe katastrofat në informacion në periudhën e tranzicionit).  
Njohuritë e stafit për kontabilitetin: personi që hedh të dhënat kontabël duhet të kuptojë 
mbajtjen e llogarive, dokumentimin, shkrimin dhe përgatitjen e raporteve. 
Aftësitë e manaxhimit të dokumentave: Proçesi i mbajtjes së të dhënave dhe dokumentacioni 
mbështetës duhet të mbahet në mënyrën e duhur.  
Përmirësimi i sistemeve që përdoren sipas nevojave: Rekomandohet përditësimi dhe 
përmirësimi i programeve.  
Njohuritë teknike: Dikush në organizatë duhet të ketë njohuri mbi programet dhe 
pajisjet kompjuterike, proçeset e krijimit të kopjeve rezervë dhe çështjeve të tjera 
teknike për mbajtjen e sistemeve dhe kontabilitetit dhe të dhënat raportuese.  

Përveç elementëve të listuar më sipër, kompjuterizimi është ndoshta rruga më e mirë që 
duhet të ndiqet, përveç rasteve kur librat e organizatës janë shumë të thjeshtë dhe numri 
i transaksioneve shumë i pakët. Në treg ekzistojnë sisteme që ndihmojnë në mbajtjen e 
kontabilitetit të OJF-ve: si Alpha Busines, BILANC, etj. Elementët e mëposhtëm duhet 
të merren në konsideratë për të gjetur trajtimin e duhur për një OJF:  

Struktura organizative: struktura manaxheriale, numri i stafit, funksionet e tyre, 
struktura operacionale (p.sh., departament, degë, funksion, pozicione, etj.). 
Aktivitetet e organizatës: numri dhe lloji i projekteve dhe programeve. 
Volumi dhe lloji i transaksioneve financiare: numri i transaksioneve, mënyra se si paguhen 
mallrat dhe shërbimet (me para në dorë, në llogari të furnitorit ose të dyja), aktivet 
në manaxhim, ekzistenca e detyrimeve, etj.  
Kërkesat raportuese: numri i raporteve, numri i donatorëve, kërkesat statutore; për të 
gjitha këto sa shpesh dhe në çfarë formati duhet të prodhohen raportet financiare 
për bashkëpunëtorë të ndryshëm? 
Burimet e organizatës: çfarë burimesh financiare, pajisje dhe burime njerëzore janë në 
dispozicion për të ndihmuar në manaxhimin e financave? 
Kostot: cilat janë fondet në dispozicion për t’u investuar në sisteme, pajisje dhe 
programe. 

Përveç kësaj, të gjthë elementët e përmendur më sipër do të ndihmojnë për të vendosur 
mënyrën më të përshtatshme për mbajtjen e të dhënave të kontabilitetit, strukturën 
koduese për transaksionet, politikat e kontabilitetit dhe formatet e raportimit financiar. 

Kontabiliteti Financiar kundrejt Kontabilitetit Manaxherial 

Në mënyrë që proçesi i manaxhimit financiar të realizohet në mënyrë efektive, sistemet 
dhe proçedurat financiare duhet të mbulojnë dy aspekte të kontabilitetit: Kontabiliteti 
Financiar dhe Kontabiliteti Manaxherial.  

Kontabiliteti Financiar: Kontabiliteti Financiar përshkruan sistemet dhe proçedurat që 
përdoren për të mbajtur gjurmë të transaksioneve financiare të cilat realizohen brenda 
organizatës. Siç është shpjeguar më sipër në këtë seksion, të dhënat e kontabilitetit 
financiar mund të mbahen duke përdorur një sistem manual ose të kompjuterizuar 
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(software i dedikuar) ose një kombinim i të dy metodave. Edhe pse është e rëndësishme 
të veprohet sipas disa standarteve dhe marrëveshjeve të caktuara të kontabilitetit, sistemi 
aktual i adoptuar do të varet nga ekspertiza dhe burimet në dispozicion, volumi dhe lloji 
i transaksioneve, kërkesat raportuese të manaxherëve dhe detyrimet ndaj donatorëve. 

Kontabiliteti Manaxherial: Kontabiliteti Manaxherial është proçesi i identifikimit, matjes, 
analizës, interpretimit dhe komunikimit të informacionit për realizimin e qëllimeve të 
organizatës. Kontabiliteti manaxherial merr të dhënat e mbledhura nga kontabiliteti 
financiar, krahason rezultatet me buxhetin dhe më pas analizon informacionin për 
proçesin e vendim-marrjes dhe për qëllime kontrolli.   

Këto duhet të prodhohen mbi baza të rregullta – zakonisht mbi baza mujore ose 
tremujore në varësi të nevojave të organizatës – dhe sa më shpejt të jetë e mundur 
para periudhës së raportimit në mënyrë që të dhënat të jenë relevante për ndryshimet e 
nevojshme. 

Kontabiliteti Financiar kundrejt Kontabilitetit Manaxherial

Kontabiliteti Financiar: Kontabiliteti Manaxherial: 
Klasifikon transaksionet  Përcakton arsyet për ndryshimet, nëse ka 
Regjistron transaksionet Krahason rezultatet kundrejt objektivave
Bashkërendon të dhënat Identifikon veprimet korrigjuese 
Përmbledh transaksionet  Buxhetim & Planifikim 
Përgatit dhe prezanton  të dhënat 
financiare 

Analizon informacionin 

Plani i Llogarive, Bilanci i Detajuar dhe Qendrat e Kostos

Plani i Llogarive: Hartimi i Planit të Llogarive është një mjet organizimi shumë i 
rëndësishëm për kontabilitetin dhe proçeset raportuese. Ekzistojnë shumë lloje të 
ndryshme të transaksioneve financiare që ndodhin në një OJF dhe sa më komplekse 
të jenë aktivitetet e OJF-së aq më kompleks do të jenë kontabiliteti dhe raportimi në 
mënyrë që të reflektojnë në mënyrën e duhur aktivitetet. 

PLANI I LLOGARIVE STANDARTE
Nr. Llo
-garie

Emërtimi i Llogarisë Grupi Tipi

101 Kapitali i paguar Kapitali, rezervat Kapital i vetë

106 Rezerva nga rivlerësimi Kapitali, rezervat Rezervë

109 Rezultati i ushtrimit Kapitali, rezervat Rezultate

20 AA Jomateriale Aktive Afatgjatë AA Jomaterial

21 AA materiale Aktive Afatgjatë AA Material i paluajtshëm

2188 Të tjera Aktive Afatgjatë AA Material i luajtshëm

23 AA në proçes Aktive Afatgjatë AA në Proçes

24 AA biologjike Aktive Afatgjatë AA të tjera

26 AA Financiare Aktive Afatgjatë AA Financiar
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280 Amortizimi i AA jomaterialë Aktive Afatgjatë Amortizim i AA

29 Zhvlerësimi i AA Aktive Afatgjatë Zhvlerësim i AA

31 Materiale Inventarë Materiale

32 Inventari i imët dhe ambalazhet Inventarë Objekt inventari

33 Prodhimi në proçes Inventarë Prodhim ne Proçes

34 Produkte Inventarë Produkte

35 Malllra Inventarë Mallra

36 Aktive biologjike (afatshkurtër) Inventarë Inventarë të tjerë

37 Inventar i pambërritur ose tek të 
tretët

Inventarë Inventarë të tjerë

38 Diferenca nga cmimet e 
magazinimit

Inventarë Diferenca/Zhvlerësim i inventarëve

39 Zhvlerësimi i inventarëve Inventarë Diferenca/Zhvlerësim i inventarëve
40 Detyrime tregtare Të Tretët Detyrime tregtare (Furnitorë)

41  Te drejta tregtare Të Tretët Të drejta tregtare (Klientë)

42 Detyrime ndaj personelit Të Tretët Personeli

43 Detyrime për sigurime shoqërore Të Tretët Sigurime shoqerore

44 Shteti për tatime dhe taksa Të Tretët Shteti (taksa, tatime)

45 Të drejta dhe detyrime ndaj 
palëve të lidhura

Të Tretët Grupe, ortakë

460 Qera financiare Të Tretët Debitorë, kreditorë të ndryshëm
461 Huamarrje afatshkurtëra Hua, grande Huamarrje afatshkurtër

464 Detyrime për blerjet e letrave me 
vlerë

Të Tretët Debitorë, kreditorë të ndryshëm

465 Të drejta për t’u arkëtuar nga 
shitjet e letrave me vlerë Të Tretët Debitorë, kreditorë të ndryshëm

4661 Grante Afatshkurtër Hua, grande Grant afatshkurtër

4662 Grante Afatgjatë Hua, grande Grant afatgjatë

467 Debitorë të tjerë, kreditorë të 
tjerë Të Tretët Debitorë, kreditorë të ndryshëm

468 Huamarrjet afatgjata Hua, grande Huamarrje afatgjatë

469 Huadhënie afatshkurtër Hua, grande Huadhënie afatshkurtër

47 Llogari të përkohshme ose në 
pritje Të Tretët Në pritje, rregulluese

48 Të ardhura dhe shpenzime të 
llogaritura Të Tretët Në pritje, rregulluese

49 Zhvlerësim i të drejtave dhe 
detyrimeve Të Tretët Zhvlerësim i të drejtave dhe detyrimeve

50 Letra me vlerë afatshkurtëra Likuiditete Letra me Vlerë

51 Banka dhe institucione të tjera 
financiare Likuiditete Banka (inst.financiare)

53 Vlera në arkë Likuiditete Arka
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58 Xhirime të brendshme Likuiditete Xhirime të brendëshme

59 Zhvlerësimi i aktiveve financiare Likuiditete Zhvlerësime financiare

60 Blerje/Shpenzime të konsumuara Shpenzime Blerje (të konsumuara)

61 Shërbime nga të tretët Shpenzime Shërbime nga të tretë

62 Shërbime të tjera Shpenzime Shërbime nga të tretë

63 Tatime dhe taksa Shpenzime Tatime dhe Taksa

64 Shpenzime për personelin Shpenzime Shpenzime për personelin

65 Shpenzime të tjera të veçanta 
korrente Shpenzime Shpenzime të tjera

66 Shpenzime financiare Shpenzime Shpenzime financiare

67 Shpenzime të tjera jo korrente* Shpenzime Shpenzime të tjera

68 Zhvlerësime dhe amortizim Shpenzime Amortizim, zhvlerësim

69 Tatimi mbi fitimin Shpenzime Tatime dhe Taksa

72 Prodhimi i aktiveve afatgjatë Të Ardhura Prodhim AA

73 Të ardhura nga grantet Të Ardhura Të tjera jo financiare

75 Të ardhura të tjera korrente Të Ardhura Të tjera jo financiare

76 Të ardhura financiare Të Ardhura Të ardhura financiare

77 Të ardhura të tjera jo korrente Të Ardhura Të tjera jo financiare

890 Bilanci i Çeljes Jashtë Bilancit Bilanci i çeljes

891 Bilanci i Mbylljes Jashtë Bilancit Bilanci i mbylljes

Për të manaxhuar të gjitha aktivitetet financiare të OJF-së në mënyrën e duhur dhe 
për të përdorur informacionin financiar, ndihmon klasifikimi dhe grupimi i llojeve të 
ndryshme të burimeve dhe detyrimeve, fondeve dhe përdorimit të fondeve, në një seri 
kategorish të parapërcaktuara ose llogari të reflektuara në diagramën e llogarive. Çdo 
llogarie (psh. Nr.7 “të ardhurat) i caktohet një numër identifikues për përdorim brenda 
sistemit të kontabilitetit. Përveç disa marrëveshjeve të caktuara lidhur me numërimin 
dhe rendin në të cilin duhet të prezantohet informacioni, mund të hartohet diagrama e 
llogarive sipas nevojave specifike të organizatës. Vetëm informacioni i regjistruar me një 
kod llogarie nga diagrama e llogarive do të rregjistrohet në të dhëna financiare, dhe nga 
atje në raportet financiare. 

Çdo transaksion financiar që realizohet, rregjistrohet në librat e llogarive dhe 
kategorizohet sipas kornizës së kontabilitetit në Planin e Llogarive. Zakonisht, të njëjtat 
kategori përdoren në buxhetin dhe raportet financiare të organizatës, duke siguruar 
konsistencë dhe transparencë. 

Siç është përmendur më sipër, bazuar në nevojat e organizatës Planet e Llogarive 
mund të jenë të ndryshme. Tipikisht, formati do të përfshijë emrin e llogarisë, numrin 
e referencës dhe një përshkrim për përdorimin e llogarisë. Në mënyrë që të vendoset 
se çfarë do të përfshihet në planin e llogarive duhet të merren në konsideratë pyetjet e 
mëposhtme: 
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• Çfarë vendimesh financiare, vlerësime dhe analiza duhet të bëni mbi baza të 

rregullta? 
• Çfarë raportesh kërkohen (nga manaxhimi/donatorët/legjislacioni) për të 

përgatitur dhe sa shpesh? 
• Çfarë niveli detajesh kërkohet? 
• Cili është kapaciteti i organizatës për gjurmimin e të dhënave financiare? 

Mënyra më e mirë për të hartuar një plan llogarish është që fillimisht të merret në 
konsideratë se çfarë raportesh doni të përgatisni për të kënaqur kërkesat e jashtme dhe 
për t’ju ndihmuar me vlerësimin e brendshëm manaxherial dhe vendimmarrjen. Më pas, 
mund të përcaktohet se çfarë kategorish do të përfshihen në raportet që planifikohen 
të prodhohen. Për shembull, plani i llogarive duhet të lidhet me kategoritë e buxhetit të 
organizatës në mënyrë që të përgatiten lehtësisht raportet që krahasojnë buxhetin me të 
ardhurat dhe shpenzimet aktuale.
Llogaritë sintetike (grupimi i llogarive analitike të diagramës së llogarive ose “artikujt 
e të njëjtës familje”) janë specifikisht të nevojshme për prezantimin e informacionit 
të përmbledhur. Metoda e përdorur e kodimit ndjek të njëjtën llogjikë duke përdorur 
një grup numrash për të njëjtën familje artikujsh. Këta tituj familjesh përdoren për 
plotësimin e komponentëve kryesorë të bilancit të detajuar dhe pasqyrave financiare si 
Bilanci dhe Të ardhurat dhe Shpenzimet (të shpjeguara në më shumë detaje më poshtë 
në këtë publikim).

Bilanci verifikues: Në një sistem manual të gjitha balancat nga ditari i përgjithshëm janë 
grupuar mbi baza mujore për t’u siguruar që balancat e debiteve të jenë të barabarta me 
balancat e krediteve. Pas finalizimit dhe bashkërendimit të bilancit të detajuar, pasqyrat 
financiare mund të përgatiten duke përdorur shumat e bilancit të detajuar. Sistemet 
e kompjuterizuara të kontabilitetit gati gjithmonë prodhojnë automatikisht një bilanc 
verifikues si një raport bashkërendues kontrolli.

Qendrat e kostos: Qendrat e kostos janë tipikisht të aplikuara nga projektet/programet, 
funksionet ose departamentet që kanë buxhetin e tyre dhe burime financiare. Elementet 
bazë për të vendosur mbi një strukturë të qendrës së kostos janë diagrama organizative 
dhe marrëveshjet/kërkesat e donatorëve. Disa grante jepen për një qëllim specifik 
(fonde të kufizuara) sepse mund të përdoren vetëm për një aktivitet të posaçëm për 
të cilin është rënë dakord midis palëve dhe është detajuar në marrëveshjet e projektit/
programit. Në këtë rast, organizata duhet të tregojë te donatori se si janë përdorur 
fondet prandaj fonde të tilla duhet të llogariten në mënyrë të ndarë. Kjo njihet si 
“kontabiliteti i fondeve” dhe kërkon njohuri specifike kur ngrihen sisteme kontabiliteti 
për të identifikuar, mbajtur dhe ndarë informacionin e nevojshëm.
Në rrethana të tilla, mund të jetë e përshtatshme të identifikohen aktivitetet brenda 
organizatës nëpërmjet qendrave të kostos. Struktura e qendrës së kostos duhet të 
hartohet në mënyrë të tillë që të parandalojë që mbajtja e të dhënave të bëhet një barrë 
dhe joproduktive. Çdo qendër kostoje i vihet një kod unik për ta identifikuar brenda të 
dhënave. Me vendosjen e sistemeve të qendrave të kostos, kur një transaksion financiar 
futet në të dhënat e kontabilitetit jo vetëm kategorizohet nga lloji i të ardhurave dhe 
shpenzimeve por gjithashtu klasifikohet sipas fondeve, departamentit ose projektit. Kjo 
nënkupton që raportet financiare të ndara mund të jenë më të lehta për t’u prodhuar 
për çdo qendër kostoje, duke i ndihmuar manaxherët të monitorojnë fushën e tyrë të 
përgjegjësive dhe të raportojnë te donatorët e projektit. 
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Përveç kësaj, bazuar në kërkesat e raportimit financiar, duhet gjithashtu të klasifikohen 
kostot relevante, si ato Direkte ashtu edhe ato Indirekte.

Kostot Direkte janë ato kosto të cilat janë drejtpërdrejtë të lidhura më një aktivitet 
specifik dhe mund të ngarkohen direkt te Qendra relevante e Kostos. Për shembull: në 
një projekt trainimi, kostot e qerasë së sallës për një trainim dhe pagesa e trainerit. 

Kostot Indirekte janë ato kosto të një natyre më të përgjithshme dhe të lidhura me 
organizatën si një e tërë ose me më shumë se një aktivitet që realizohen në të njëjtën 
kohë nga organizata. Për shembull: qeraja e zyrës, pagesa e auditit, rroga e Drejtorit 
Ekzekutiv, etj. Zakonisht, këto formojnë ato që njihen si kostot operative.
Dallimi midis këtyre dy lloj kostosh në llogari ndihmon manaxherët të planifikojnë, 
monitorojnë dhe kontrollojnë si duhet burimet e projektit. Në përgjithësi, kostot 
operative duhet të ndahen midis projekteve të ndryshme në një mënyrë të drejtë dhe 
të justifikueshme. Ekzistojnë mënyra të ndryshme për ta bërë këtë gjë, si psh: ndarja e 
kostove sipas madhësisë së çdo buxheti projekti, sistemet e kohëshënuesave bazuar në 
kohën e përdorur për çdo projekt, etj. 

II. METODAT E KONTABILITETIT DHE PASQYRAT   
 FINANCIARE
2.1  Metodat e Kontabilitetit

Siç përmendet më sipër, të dhënat e kontabilitetit mund të mbahen në një format 
manual ose në një format të kompjuterizuar në një nga shumë paketat e llogarive në 
dispozicion. Ekzistojnë metodat e mëposhtme kryesore për mbajtjen e llogarive: 

Kontabiliteti me bazë arkëtimesh dhe pagesash: Fokusi i Kontabilitetit me bazë 
arkëtimesh dhe pagesash është mbi qarkullimin e parasë. Kështu, kurdo që mblidhet 
paraja, e ardhura njihet sikur është fituar. Një bazë e ngjashme përdoret edhe për 
njohjen e shpenzimeve, që do të thotë kurdo që paraja disbursohet/paguhet, 
shpenzimi që lidhet me të njihet sikur është kryer.

Kjo është mënyra më e thjeshtë për të mbajtur të dhënat e kontabilitetit dhe nuk kërkon 
aftësi të avancuara për mbajtjen e kontabilitetit. Nën këtë metodë, politika e organizatës 
është të përgatisë Pasqyrën e të Ardhurave dhe Shpenzimeve sipas kontabilitetit mbi 
baza arkëtimesh dhe pagesash. Mbi këtë bazë, të ardhurat njihen kur merren (fizikisht) 
dhe jo kur fitohen, dhe shpenzimet njihen kur paguhen dhe jo kur realizohen. Për më 
shumë detaje, veçoritë kryesore të kontabilitetit me bazë keshin janë:  

• Transaksionet e pagesave rregjistrohen në një Libër Banke (ose Libër Arke) kur 
bëhen dhe transaksionet e të ardhurave kur merren. 

• Sistemi nuk llogarit diferencat kohore dhe çdo faturë që mund të jetë e vonuar. 
• Sistemi nuk mban një të dhënë të çdo paraje të marrë hua (detyrimet) ose aktivet e 

organizatës dhe llogaritë që lidhen me to, p.sh. amortizimi, parapagesat, detyrimet 
e shpenzimeve të kryera por të papaguara, etj.  

• Sistemi nuk mund të rregjistrojë transaksionet jo në para si donacione në natyrë. 

Kur përmblidhen, të dhënat prodhojnë Pasqyrën e të ardhurave dhe Shpenzimeve (ose 
Deklaratën e Burimeve dhe Përdorimit të Fondeve) për një periudhë të caktuar. Kjo, 
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thjesht tregon lëvizjen e parasë brenda dhe jashtë organizatës dhe balancat e parasë në 
një moment të caktuar. 
  

Kontabiliteti  mbi bazën e të drejtave të konstatuara: Në kontabilitetin me parimin e 
të drejtave të konstatuara, testi për të ardhurat është kur ato janë fituar. Të ardhurat 
gjenerohen si rezultat i performancës së një biznesi në një shkëmbim ekonomik. 
Kështu, një biznes hyn në një marrëveshje kontraktuale për të shkëmbyer një 
performancë për një qëllim të caktuar, e cila do të kulminojë me marrjen e parasë. 
Kur ai përfundon atë performancë, atëherë ai ka të drejtë të marrë paratë; në këtë 
moment e ka fituar si një të ardhur pavarësisht nëse paraja është arkëtuar apo jo. 
Në atë kohë njihet e ardhura. Njohja e shpenzimeve bëhet në mënyrë të ngjashme. 

Kur përdoret kontabiliteti me bazë të këtij parimi, elementet e transaksioneve njihen 
apo kategorizohen si aktive, detyrime, kapital, të ardhura dhe shpenzime (elementët 
bazë të pasqyrave financiare). Nën këtë metodë, organizatat kanë disa gjykime në 
lidhje me atë se kur njihen të ardhurat dhe shpenzimet, por ka rregulla dhe parime që 
qeverisin principin e njohjes. Përveç kësaj, nën këtë metodë, kompanitë/organizatat 
kërkohet të bëjnë vlerësime të kujdesshme kundrejt të ardhurave që janë regjistruar por 
që nuk mund të merren, që quhen shpenzime të një borxhi të keq. Për më shumë detaje, 
veçoritë kryesore të kontabilitetit me bazë të parimit të të drejtave të konstatuara janë: 

• Shpenzimet janë regjistruar në “Librin e llogarive” kur ndodhin e jo kur paguhet 
fatura dhe kur të ardhurat fitohen dhe jo kur arkëtohen/merren; 

• Duke njohur detyrimet financiare dhe aktivet kur ato ndodhin jo kur paguhen apo 
merren, kjo e kapërcen problemin e diferencave në kohë, duke dhënë një pamje të 
vërtetë të situatës financiare;  

• Sistemi mund të trajtojë të gjitha transaksionet dhe rregullimet për të siguruar 
njohjen në kohë të elementëve të pasqyrave financiare; 

• Sistemi automatikisht ndërton informacion të përditësuar mbi aktivet dhe 
detyrimet. 

Këto të dhëna sigurojnë minimalisht një Llogari të Ardhurash dhe Shpenzimesh duke 
përmbledhur të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet që kanë ndodhur për një periudhë të 
dhënë kohe; dhe një Bilanc që tregon, përveç të tjerash, aktivet, detyrimet dhe aktivet 
neto të organizatës në ditën e fundit të periudhës raportuese.   

Kontabiliteti i arkëtimeve dhe pagesave të modifikuar: Shumë OJF adoptojnë 
trajtimin e “ndërmjetëm” midis dy metodave të sipërpërmendura. Ato përdorin 
llogaritë me para në dorë gjatë vitit dhe më pas (shpesh me ndihmën e ekspertëve 
dhe auditit) konvertojnë të dhënat e përmbledhura në fund të vitit mbi bazën e të 
drejtave të konstatuara për llogaritë finale dhe auditin.  

Kur përdoret metoda e arkëtim pagesave e modifikuar si baza e kontabilitetit, elementët 
njihen kryesisht si të ardhura dhe shpenzime. Në datën e raportimit, duhet të bëhen 
disa modifikime të caktuara për të përgatitur bilancin e organizatës. Kjo përfshin 
identifikimin e shpenzimeve të kryera por të papaguara, parapagimeve, aktiveve fikse, 
huatë dhe grantet e pashpenzuara, etj. Tiparet kryesore janë: 
• Transaksionet e pagesave janë regjistruar në Libër Banke/Arke kur bëhen 

dhe transaksionet e të ardhurave kur merren, përveç rasteve të granteve të 
pashpenzuara që janë shtyrë.  
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• Sistemi modifikohet për të mbajtur një regjistrim të parasë së detyrueshme dhe/

ose të drejtave të organizatës dhe llogarive të lidhura me to p.sh. amortizimi, 
parapagimet, etj. 

Me Bazë Arkëtim Pagesash dhe me Bazë të të Drejtave të Konstatuara dallojnë në 
mënyrën në të cilën ato merren me çështjen se kur njihen të ardhurat dhe shpenzimet. 
Në mënyrë të kuptueshme, kjo prodhon informacionin financiar të ndryshëm, kështu 
që duhet të njihen bazat e kontabilitetit për të kuptuar më mirë raportet financiare.

Kategoritë Të Drejta të Konstatuara Arkëtim Pagesa

Llojet e transaksionit Mbi bazën e parasë dhe 
pagesës së shtyrë

Vetëm mbi bazën e parasë

Terminologjia Të ardhurat & Shpenzimet Hyrje dhe Pagesat 
Libri kryesor i 
llogarive 

Libri i Përgjithshëm i 
Llogarive

Libri i Bankës (ose i arkës)  

Niveli i aftësive Mbajta e avancuar e llogarive Mbajtja e llogarive bazike 
Transaksionet jo me 
para në dorë 

Po Jo 

Aktivet & Detyrimet Po Jo 
Raportet e prodhuara Të ardhurat & Shpenzimet /

Bilanci
Llogaritë e hyrje daljeve/
SoSUF 

Për llojet e mëposhtme të transaksioneve do të regjistrohen të ardhurat dhe shpenzimet 
kur: 

Lloji i Transaksionit: Raportet e Të Drejtave 
të Konstatuara

Raportet e Arkëtim 
Pagesave

Të ardhurat/Faturat:   

Faturë/ Kredit Memo Data e faturës Data e transaksionit të pagesës 
së faturës

Pagesa e faturës Data e faturës Data e transaksionit të pagesës 
së faturës

Shpenzimet/Pagesat:   
Fatura hyrëse/Fatura e 
depozitës

Data e faturës/faturë 
depozitë Data e pagesës së faturës

Pagesa e kartës së 
kreditit Data e pagesës me kartës Data e pagesës me kartë

Shkrimi i çekut Data e çekut Data e çekut
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2.2 Pasqyrat financiare

Pasqyrat financiare janë produkt i kontabilitetit financiar. Ato janë një përmbledhje 
e të gjitha transaksioneve për një periudhë specifike dhe tregojnë pozitën financiare 
dhe rezultatet e aktiviteteve të organizatës. Pasqyrat financiare mund të mbulojnë çdo 
periudhë kohore – për shembull, një muaj, një tremujor ose një vit. 

Raporti kryesor relevant për raportimin e OJF-ve të kontabilitetit mbi bazë arkëtim pagesash 
është:  

• Pasqyra e Të ardhurave & Shpenzimeve (ose Pasqyra e Burimeve & Përdorimit të 
Fondeve). 

Kjo pasqyrë përmban një përmbledhje të informacionit në lidhje me fondet e marra 
dhe shpenzimet sipas kategorive kryesore. Mbi baza vjetore këtij raporti i janë shtuar 
shënime në pasqyrat financiare me shpjegime të detajuara të elementëve të pasqyrave të 
përmendura më sipër. 

Raportet kryesore relevante për raportimin e OJF-ve të kontablitetit me bazë keshin e 
modifikuar ose të parimit të të drejtave të konstatuara janë:

• Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve; 
• Pasqyra e bilancit; 
• Fluksi i mjeteve monetare, nëse kërkohet;  
• Lëvizjet e aktiveve neto, nëse kërkohet. 

Mbi baza vjetore, raporteve të përmendura më sipër u shtohen shënime të Pasqyrave 
financiare me shpjegime të detajuara të bazës së përgatitjes dhe elementë të Pasqyrave 
financiare. Së bashku, këto Pasqyra përmbajnë informacion që përdoret për performimin: 
analizat e raporteve dhe të tendencave; analiza aktuale kundrejt buxhetit dhe analiza të 
tjera financiare. Pasqyrat financiare si pjesë e paketës së raporteve financiare përdoren 
për një sërë lexuesish që përfshijnë, por jo vetëm:   

Përdoruesit
 

Arsyet

Manaxherët e OJF-ve •	 Për të kontrolluar se si po përdoren fondet e 
projektit/ programit, veçanërisht krahasuar me 
planet origjinale dhe buxhetet. 

•	 T’i ndihmojë për planet dhe planifikimet për të 
ardhmen. 

Bordi •	 Për të kontrolluar, kuptuar dhe ndjekur se si po 
përdoren burimet për të arritur objektivat e OJF-së. 

Stafi Financiar •	 Për të kontrolluar saktësinë e transaksioneve gjatë 
periudhës. 

•	 Për t’u siguruar që ka mjaftueshëm para në bankë 
për të blerë gjërat për të cilat OJF-ja ka nevojë që të 
realizojë programet e saj. 
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Donatorët •	 Për t’u siguruar që fondet/grantet e tyre po 

përdoren siç është rënë dakord dhe që objektivat e 
projektit janë realizuar. 

•	 Për të konsideruar nëse dhe si të mbështesin 
organizatën në të ardhmen. 

Qeveria dhe strukturat 
e tjera rregullatore

•	 Për t’u siguruar që OJF-ja paguan çdo taksë të 
detyrueshme. 

•	 Për t’u siguruar që OJF-ja nuk po abuzon me 
statusin e saj si një organizatë “jo-fitimprurëse”. 

Përfituesit e projektit •	 Për të ditur se çfarë kostosh kanë shërbimet që ata 
marrin dhe për të vendosur nëse kjo është një vlerë 
e mirë për komunitetin e tyre. 

Stafi i projektit •	 Për të kuptuar pamjen e plotë dhe ku qëndron 
kontributi i tyre. 

•	 Për të ditur se sa para dhe burime janë në 
dispozicion për projektet e tyre dhe çfarë është 
shpenzuar deri tani. 

Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve 

Kjo pasqyrë prodhohet nga një bilanc vërtetues (siç përshkruhet më sipër) kur përdoret 
sistemi i kontabilitetit i bazuar në parimin e të drejtave të konstatuara ose është i bazuar 
në lëvizjet e bankës dhe të arkës për mbajtje llogarish shumë të thjeshta.    

Në kontabilitetin me bazën e parimit të të drejtave të konstatuara dhe në kontabilitetin 
me bazë keshin e modifikuar kjo pasqyrë paraqet si një përmbledhje: 

• Të gjitha kategoritë e të ardhurave dhe shpenzimeve që u përkasin periudhës së 
raportimit;  

• Të gjitha të ardhurat që nuk janë marrë ende, por që i përkasin periudhës 
raportuese; dhe  

• Të gjitha pagesat që ende nuk janë paguar, por që i përkasin asaj periudhe 
raportuese. 

Njësitë e të ardhurave zakonisht shfaqen të parat në listë, të ndjekura nga përmbledhja 
e njësive të shpenzimeve. Ndryshimi midis të ardhurave totale dhe shpenzimeve totale 
shfaqet në linjën e fundit dhe shprehet ndryshe edhe si: 

• ‘tejkalim i të ardhurave mbi shpenzimet’ kur ka një bilanc pozitiv; ose 
• ‘tejkalim i shpenzimeve mbi të ardhurat’ kur ka një bilanc negativ.  

Kjo shifër e tejkaluar përfshihet më pas në Pasqyrën e Bilancit nën titullin Fonde të 
Akumuluara.
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Në kontabilitetin me bazë keshi kjo pasqyrë që quhet Pasqyra e Burimeve dhe Përdorimit 
te Fondeve regjistron si një përmbledhje: 
• të gjitha kategoritë e të ardhurave dhe shpenzimeve që janë marrë dhe paguar gjatë 

periudhës; 
• gjendja e parasë/ mjeteve monetare në fillim të periudhës raportuese; 
• gjendja e parasë/ mjeteve monetare në fund të periudhës raportuese. 

Njësitë e të ardhurave zakonisht shfaqen të parat në listë, të ndjekura nga përmbledhja 
e njësive të shpenzimeve. Ndryshimi midis të ardhurave totale dhe shpenzimeve totale 
shfaqet në linjën e fundit dhe shprehet ndryshe edhe si:  

• ‘tejkalim i të ardhurave mbi shpenzimet’ kur ka një bilanc pozitiv; ose 
• ‘tejkalim i shpenzimeve mbi të ardhurat’ kur ka një bilanc negativ/defiçit. 

Kjo shifër/balancë tejkalimi më pas shtohet në “Gjendjen e mjeteve monetare në 
fillim të periudhës” që rezulton në “Gjendjen e mjeteve monetare në fund të periudhës 
raportuese”.

Nëse llogaritë vjetore të një OJF-je tregojnë tejkalim të lartë fondesh (dhe për rrjedhojë 
ka mjete monetare në dispozicion), mund të krijohet përshtypja se organizata ka burime 
të mira ose nuk mund të shfrytëzojë fondet e marra në një mënyrë efektive dhe donatorët 
mund të mos jenë të interesuar për të dhënë mbështetje për iniciativa ose projekte të 
reja. Gjithsesi, mund të ketë arsye të mira se përse një organizatë ka tejkalim në rezerva 
mjetesh monetare – si: fonde të vendosura mënjanë për të zëvendësuar pajisjet ose 
për krijimin e një fondi në rast detyrimesh ligjore, ka projekte në vazhdim me fonde të 
parapaguara, etj. Duhet të sigurohet një shpjegim i saktë dhe i detajuar për të siguruar 
donatorët potencialë që mbështetja e tyre nevojitet vërtetë.
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Tabela më poshtë përmbledh komponentët kryesorë dhe formatin tipik të një Pasqyre 
Burimesh dhe Përdorim Fondesh në kontabilitetin me bazë arkëtimesh dhe pagesash.

Periudha Kufi2

Burimet e fondeve:
Transferta nga zyra qendrore 1.1
Fonde nga donacionet 1.2
Fonde nga shitja e aktiveve ose inventari 1.3
Fonde të tjera 1.4

(1) 
Përdorimi i fondeve:

Shpenzimet e projektit/programit* 2.1
Shpenzimet administrative** 2.2

(2)
Tejkalimi/ (defiçit) i arkëtimeve mbi disbursimet (3)=(1)-(2)

Gjendja në arkë dhe në banka në fillim të vitit (4)

Gjendja në arkë dhe në banka në fund të vitit (5) = (3)+(4)

Tabela më poshtë përmbledh komponentët kryesorë dhe formatin tipik të një Pasqyre 
Të ardhurash dhe Shpenzimesh në kontabilitetin me bazë parimin e të drejtave të 
konstatuara dhe me bazë arkëtim pagesash e modifikuar: 

Periudha Kufi
Burimet e fondeve:

Transferta nga zyra qendrore 1.1
Fonde nga donacionet 1.2
Fonde nga shitja e aktiveve ose inventari 1.3
Fonde të tjera 1.4

(1) 
Përdorimi i fondeve:

Shpenzimet e projektit/programit* 2.1
Shpenzimet administrative** 2.2

(2)
Tejkalimi / (defiçit) i arkëtimeve mbi disbursimet (3)=(1)-(2)

Kjo paraqitje tejkalim/deficit (3) më pas përfshihet në Pasqyrën e Bilancit nën titullin 
Fonde të Akumuluara (shiko më poshtë).

*Shpenzimet e projektit kategorizohen më tej sipas kërkesave të projektit/programit 
**Shpenzimet administrative kategorizohen më tej sipas kategorive kryesore të 
shpenzimeve (p.sh. qeratë, rrogat, pajisjet, etj.)

2. Zakonisht, kërkohen dy periudha pasuese për qëllime raportimi, periudha aktuale dhe e mëparshme.
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Bilanci/Pasqyra e pozicionit financiar
Qëllimi i bilancit është të vlerësohet pozita financiare – ose “sasia neto”– e një organizate 
në një datë të caktuar. Bilanci është një listë e të gjitha aktiveve, detyrimeve dhe aktiveve 
neto të një organizate në një datë të caktuar. Ai siguron një “pamje të shpejtë momenti” 
të pozitës financiare të një organizate në atë ditë. 

Aktivet
Aktivet janë njësitë e prekshme dhe të paprekshme që një organizatë ka si burime, që 
përfshin, por jo vetëm, mjetet monetare (në arkë dhe në bankë), llogaritë e arkëtueshme 
(ose klientët), inventaret, pajisjet dhe pronat. Aktivet janë zakonisht të listuara në rend 
zbritës të likuiditetit. Kjo do të thotë që paratë dhe aktive e tjera që janë lehtësisht të 
konvertuara në para listohen të parat, dhe aktivet si prona dhe pajisje listohen të fundit.   

Detyrimet
Detyrimet janë detyrime ndaj kreditorëve, që përfshijnë, por jo vetëm, huatë dhe 
llogaritë e pagueshme. Detyrimet janë të ndara në detyrime afatshkurtra dhe afatgjata. 
Detyrimet afatshkurtra pra, ato detyrime që i bien për t’u paguar vitin tjetër, zakonisht 
listohen të parat, të ndjekura nga detyrimet afatgjata. Llogaritë e pagueshme dhe taksat 
e pagueshme të pagave zakonisht listohen para të pagueshmeve të tjera. Të ardhurat e 
shtyra dhe detyrime të tjera shpesh vendosen më poshtë në listë.

Aktivet neto (ose Balanca e Fondeve)
Aktivet neto, formalisht të referuara si balanca/t e fondeve, reflektojnë vlerën financiare 
të organizatës. Ato përfaqësojnë bilancin që mbetet pasi detyrimet janë zbritur nga 
aktivet e organizatës. Programet e kontabilitetit, të hartuara duke patur parasysh jo-
fitimprurëset, mund të raportojnë aktivet neto nën titullin “kapital”.    

Elementët e Bilancit tregohen në dy pjesë. Një pjesë regjistron të gjitha bilancet mbi 
llogaritë e aktiveve; tjetra regjistron të gjitha bilancet mbi llogaritë e detyrimeve plus 
aktivet neto (duke përfshirë kapitalin (nëse ka) dhe të ardhurat e akumuluara, dhe 
bilancin e llogarisë së shpenzimeve gjatë vitit). Bilanci do të prezantohet edhe me 
Aktivet e listuara në të majtë dhe Detyrimet të prezantuara në të djathtë të faqes, ose 
më shumë zakonisht në ditët e sotme, të listuara poshtë faqes me Aktivet e prezantuara 
në fillim Detyrimet më pas dhe Aktivet neto pas tyre (siç është edhe në shembullin në 
faqen tjetër). 
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Tabela më poshtë përmbledh komponentët kryesorë dhe formatin tipik të një bilanci 
në datën raportuese: 

Aktivet Bilanci në:
Ditën/muajin/vitin3

AKTIVET jo 
monetare: 

Aktivet më pak likuide – ato që kanë një 
përdorim/rigjenerim që zgjat më shumë se një 
vit (p.sh. aktivet fikse, aktivet e paprekshme) (1)

AKTIVET 
monetare: 

Aktivet më likuide – zakonisht mund të 
konvertohen në para brenda një viti. 
 

(2)

- Mjete monetare Fondet e mbajtura si para në arkë ose në bankë. 2.1

- Të arketueshme Paratë e detyrueshme ndaj organizatës si huatë 
ose faturat e klientëve të papaguara (mallra ose 
shërbime). 

2.2

- Parapagesat Vlera e njësive e paguar për një avancë si një 
këst sigurimesh, qera, etj. 
 

2.3

- Grantet e marra Grante të detyrueshme ndaj organizatës 
për projekte që kanë filluar në periudhën 
raportuese.  

2.4

- Inventarët/ 
Stoqet 

Vlera e materialeve/mallrave gjysëm të gatshme 
ose të gatshme për shitje.

2.5

Aktivet Totale 3= (1) + (2)

Detyrimet
Detyrimet afat-gjata Detyrimet e organizatës të pagueshme pas më 

shumë se një viti (p.sh., huatë, grantet afatgjata 
që duhet të shpenzohen në një periudhë më 
shumë se një vjeçare). 

               (4)

Detyrimet afat-
shkurtra: 

Detyrime të pagueshme brenda një viti. (5)

- Të  pagueshme Paratë e detyrueshme nga organizata në fund 
të vitit si mbitërheqjet nga banka, faturat e 
papaguara. 
 

5.1

- Grantet të marra 
në avancë 

Grantet e marra për një qëllim specifik por 
akoma të pashpenzuara plotësisht, kështu që 
kalojnë për vitin tjetër financiar. 

5.2

Detyrimet totale (6)=(4)+(5)

Aktivet neto (7)
- Rezervat Paratë e lëna mënjanë për qëllime specifike, 

p.sh. zëvendësimi i pajisjeve. 
7.1

- Fondet e 
akumuluara 

Tepricat e të ardhurave mbi shpenzimet e bëra 
që nga hapja e organizatës. 

7.2

Total    i Detyrimeve dhe aktiveve neto (8)=(6)+(7)=(3)

3. Zakonisht, kërkohen dy periudha pasuese për qëllime raportimi, periudha aktuale dhe e mëparshme ose data e fundit të vitit.



35

Manaxhimi Financiar i OJF-ve dhe Kuadri Rregullator

III. PROÇESI I BUXHETIMIT
Përgatitja e buxhetit luan një rol të rëndësishëm në proçesin e planifikimit të një 
organizate. Organizatat të cilat kanë një kuptim të qartë të aktiviteteve të tyre të ardhshme 
janë të afta të përgatisin buxhete të detajuara dhe të përshtatshme. Këto buxhete bëhen 
pika e referimit të aktiviteteve operacionale financiare të këtyre organizatave. Dy llojet e 
mëposhtme të proçeseve përdoren në përgatitjen e buxhetit.

Nga Lart-Poshtë: Nën këtë lloj proçesi target grupet e duhura vendosen nga nivelet 
më të larta qeverisëse të një organizate bazuar në objektivat strategjike të organizatës. 
Elementet e detajuara të buxhetit ndjekin target grupet e përcaktuara në mënyrë të tillë 
që të paraqesin efektet e një target grupi të caktuar për të ardhurat, shpenzimet, dhe 
detyrimet.  

Nga Poshtë-Lart: Në këtë moment një organizatë fillon projektimin e nevojave dhe 
rezultateve potenciale të njësive të vogla në organizatë. Nevoja apo rezultate të tilla 
janë të pranishme në planet operative në nivelet e njësive. Të dhënat që rezultojnë nga 
projektimet e njësive të vogla janë më pas bashkuar për të arritur të dhënat për të gjithë 
organizatën.

Pavarësisht se cila nga metodat përdoret, buxheti nuk mund të përgatitet pa një 
planifikim të mirëfilltë të organizatës. Objektivat, strategjitë, planet operacionale dhe 
aktivitetet duhet të dalin qartë në një proçes të menduar mirë që përfshin në një mënyrë 
apo tjetër nivelet e organizatës. Produkti i proçesit të planifikimit të organizatës është 
impakt kryesor për hartimin e buxhetit.

Shumë organizata bëjnë analizën e diferencave mes buxhetit dhe planeve të organizatës 
në mënyrë që të kuptojnë qartë dobësitë në buxhet apo në planet e organizatës të cilat 
kanë nevojë të adresohen përmes metodave të ndryshme duke përfshirë: 
• strategjitë operacionale të ndryshimit;
• burimet e nevojshme;
• shkurtimi i kostove të programeve në vazhdim;
• shtyrja ose përshpejtimi i aktiviteteve të caktuara, etj. 

Gjatë përgatitjes së buxhetit, organizata duhet të përdorë informacione kontabël të 
mëparshme apo dhe të dhëna të tjera historike të cilat janë të nevojshme për të nxjerrë 
supozime të qëndrueshme për periudhën e ardhshme. Në këtë mënyrë, kategoritë 
e të ardhurave, shpenzimeve, aktiveve dhe detyrimeve të përdorura gjatë proçesit të 
buxhetimit duhet të jenë të ngjashme me pasqyrat financiare të paraqitura nga organizata.

3.1 Planifikimi i pasqyrës së të ardhurave dhe shpenzimeve

Sikurse u theksua dhe më sipër Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve liston të 
ardhurat dhe shpenzimet e organizatës në një mënyrë të tillë që të japë informacionin 
e nevojshëm për përdoruesit gjatë vendimmarrjes. Bazuar në objektivat dhe planet e 
vendosura për periudhën apo vitin e ardhshëm, organizata duhet të përgatisë pasqyrën 
e të ardhurave dhe shpenzimeve të planifikuara (buxhetuara). Në këtë mënyrë mund të 
fillohet nga projektimi i të ardhurave apo projektimi i shpenzimeve.
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Planifikimi i të ardhurave

Shumë organizata biznesi i projektojnë të ardhurat e tyre duke filluar nga të ardhurat. Të 
ardhurat e projektuara vijnë si rezultat i analizës së numrit të njësive të projektuara për 
t’u shitur nga produktet dhe shërbimet e ndryshme që ofron njësia në treg shumëzuar 
me çmimet respektive. Një përpjekje e veçantë shkon dhe në përcaktimin e numrit të 
saktë të njësive që kompania duhet të projektojë sikurse dhe të çmimit ku ai numër 
njësish mund të shitet. Të dy faktorët ndikohen direkt nga njëri-tjetri përmes rregullave 
të kërkuara dhe të ofruara të cilat karakterizojnë tregun. 

Në mënyrë të ngjashme, një OJF mund të fillojë projektimin e saj për pasqyrën e të 
ardhurave vjetore duke marrë në konsideratë projektin që synon të zbatojë për periudhën 
e ardhshme sikurse një kompani merr në konsideratë produktet apo shërbimet e 
saj. Si përfundim, në mënyrë që të projektojë se çfarë të ardhurash do të arrihen për 
periudhën e ardhshme OJF-ja mund t’i ndajë këto projekte në: të kontraktuara dhe jo 
të kontraktuara. Projektet e kontraktuara mund të ngarkohen me të ardhura deri në 
100% të vlerës së tyre meqenëse fakti që janë të kontraktuara i bën të sigurtë. Projekte 
të tjera jo të kontraktuara mund të shënohen si mundësi për t’u financuar apo zbatuar në 
periudhën e ardhshme dhe ndarja e të ardhurave duhet të jetë në mënyrë proporcionale 
me mundësinë e shënuar. Një shembull i një metode të tillë është paraqitur më poshtë:    

OJF “XXX” ka kontraktuar projektet A dhe B me dy donatorë të ndryshëm për shumat 
përkatëse të financimit 300,000 Euro dhe 100,000 Euro për periudhën e ardhshme. 
Përveç kësaj, po kërkon të marrë financime dhe për projektet C, D dhe E që synon 
të zbatojë për periudhën e ardhshme. Projekti C do sjellë fonde prej 50,000 Euro dhe 
ka shumë mundësi që të financohet, kështu që organizata e ka shënuar mundësinë e 
tij 80%. Projekti D do të sjellë fonde prej 200,000 Euro dhe ka shumë mundësi që do 
të financohet kështu që organizata e ka shënuar mundësinë e tij 50%. Organizata nuk 
është e sigurtë se sa është mundësia që projekti E të financohet apo zbatohet kështu që 
e ka shënuar 0% mundësinë për kohën në vijim. Nëse projekti E financohet do të sjellë 
të ardhura prej 100,000 Euro. 

Bazuar në totalin e të ardhurave për periudhën e ardhshme OJF-ja duhet të llogarisë si 
më poshtë: 
+  EUR 300,000 x 100%  (për projektin A)
+  EUR 100,000 x 100%  (për projektin B)
+  EUR 50,000 x 80%      (për projektin C) 
+ EUR 200,000 x 50%     (për projektin D) 
+ EUR 100,000 x 0%       (për projektin E)
= EUR 540,000 

Vini re, që në këtë rast organizata ishte konservative në vënien e mundësive ndaj 
projekteve jo të kontraktuara. Kjo është një zgjedhje që çdo organizatë e bën duke u 
bazuar në planin strategjik të saj, por është e këshillueshme që planifikimi i të ardhurave 
vjetore të jetë relativisht konservativ. Mundësitë e vendosura bëhen pesha me të cilën 
çdo projekt është i ngarkuar nga të ardhurat e organizatës. 

Shpenzimet direkte duhen vënë me të njëjtën peshë (mundësi) për shpenzime, lidhur kjo 
dhe me të ardhurat. Në shembullin më poshtë, nëse Projekti C do të kishte shpenzime 
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direkte për shumën prej 30,000 Euro atëherë 80% e këtij shpenzimi (pra 24,000 Euro) 
duhet të ngarkohen në shpenzime.  

Shpenzimet indirekte nuk do të ndryshojnë në lidhje direkte me nivelin e të ardhurave. 
Praktikisht ato mbeten të njëjta dhe ndikohen më shumë  nga ndryshimet e çmimeve 
të të mirave apo shërbimeve të blera. Megjithatë, sikurse organizata rritet, mbështetja 
ndaj aktiviteteve të saj apo aktivitetet indirekte mund të kenë nevojë të rriten gjithashtu 
duke sjellë kështu një rritje të shpenzimeve indirekte. Në mënyrë të detajuar kjo ndodh 
në një proçes me hapa.  P.sh, shpenzimet e stafit administrativ përfaqësojnë shpenzime 
indirekte. Kur një organizatë rritet, rriten dhe pozicionet e stafit administrativ dhe në 
këtë mënyrë rriten dhe shpenzimet indirekte.   

Projektimi nga të ardhurat preferohet kur gjenerimi i të ardhurave të përgjithshme të 
organizatës është kryesisht një rezultat i aktiviteteve të mbledhjeve të fondeve të cilat 
përfshijnë shitjen e produkteve apo sigurimin e shërbimeve. 

Planifikimi nga shpenzimet

Shumë organizata përgatisin një buxhet kostosh/shpenzimesh për vitin e ardhshëm 
dhe pastaj kërkojnë financime për ato shpenzime nga donatorë. Kostot/Shpenzimet 
buxhetohen për të adresuar aktivitete për vitin e ardhshëm në linjë me objektivat dhe 
strategjitë e OJF-së. 

Disa nga financimet mund të sigurohen nga donatorë me të cilët organizata punon mbi 
baza të rregullta, por dhe aty mund të ketë boshllëqe të financimit. Për të kuptuar qartë 
se si kostot/ shpenzimet janë të lidhura me financimin duhet përdorur një kalendar i 
përshtatshëm si në shembullin e mëposhtëm.
Organizata “YYY”ka planifikuar kostot/shpenzimet e mëposhtme për aktivitetet e saj 
gjatë vitit të ardhshëm dhe bazuar në kontaktet e saj me donatorët ka siguruar fondet e 
mëposhtme: 

Kategoritë e 
shpenzimeve

Kosto të 
planifikuara 

       Fonde të kufizuara
X Y Z

Boshllëqet 
në financim

Pagat e stafit të 
programit 100,000 30,000 30,000 20,000 20,000 

Pagat e stafit 
administrativ

30,000 10,000 7,000 13,000   -   

Qera zyre 20,000 15,000 5,000 5,000 (5,000)

Materiale zyre 20,000 5,000 5,000 -   10,000 
Transporti 30,000 5,000 10,000 10,000 5,000 
Komunikimi 15,000 7,000 5,000 3,000 -   
Total 215,000 72,000 62,000 51,000 30,000 

Sikurse dhe u paraqit në tabelë, shpenzime të caktuara janë të mbuluara totalisht nga 
donatori përkatës ndërsa shpenzime të tjera si “ Pagat e stafit të Programit” nuk janë 
totalisht të mbuluara ose kanë një nivel të financimit të dyfishtë sikurse është “Qera 
zyre”. 

Varet nga OJF-ja të sigurojë fonde të tjera për të mbuluar boshllëqet që ekzistojnë. 
Nëse sigurohen fonde të pakufizuara, do të ishte e përshtatshme të mbulohen secila 
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nga boshllëqet/hapësirat bazuar në prioritete. OJF-ja duhet të jetë e aftë të negociojë 
me donatorë për rishpërndarjen e shumës së fondit të dyfishtë për “Qera Zyre” apo 
dhe kategori të tjera të cilat kanë hapësira financimi. Është në dorë të organizatës që të 
sigurojë financime të tjera për të mbuluar problemin e financimit që ekziston.

Boshllëqet e financimit mund të mbushen duke balancuar fondet e mbetura nga 
projektet e implementuara më parë dhe që janë në përdorim nga organizata.

Nëse organizata beson që boshllëqet e financimit nuk mund të mbushen, atëherë mund 
të përdoren strategji alternative për të ulur shpenzimet.

Nëse organizata po përgatit pasqyrat financiare në bazë të parimit të të drejtave të 
konstatuara atëherë ka disa kategori të caktuara në pasqyrën e të ardhurave të cilat janë 
rezultat i ndryshimeve të bilancit. Një rast tipik është amortizimi. Amortizimi është 
shpenzim i paraqitur në pasqyrën e të ardhurave që llogaritet nga shumëzimi i aktiveve 
të qëndrueshme të prezantuara në pasqyrën e bilancit me raportin e amortizimit të 
lidhur me to. Shpenzime të tilla janë shpenzime jo me para në dorë dhe shërbejnë për 
të shpërndarë gjatë jetës së përdorimit të një aktivi të qëndrueshëm koston e blerjes së 
tij. Zhvlerësimi duhet marrë në kosideratë kur planifikohet Pasqyra e të Ardhurave dhe 
Shpenzimeve mbi këtë parim.

3.2 Planifikimi i bilancit

Bilanci i organizatës paraqet burimet dhe detyrimet e mbledhura nga organizata përmes 
aktiviteteve. Bilanci buxhetohet kur organizata përgatit pasqyra financiare mbi bazën e 
të drejtave të konstatuara ose të arkëtim pagesave të modifikuar (koncepte të shpjeguar 
më sipër në këtë publikim). Të gjitha bilancet kanë një balancë hapje të llogaritur nga 
transaksionet deri në fund të periudhës së caktuar apo vitit. Si pjesë e përgatitjes së 
buxhetit organizata ka si qëllim të llogarisë bilancin në fund të periudhës apo vitit që 
vjen. Për të planifikuar bilancin e organizatës mund të përdoren secila nga dy mënyrat e 
mëposhtme, të ndara ose të kombinuara:

Projekte të bazuara në nivelin e burimeve të nevojshme për vazhdimësinë e aktiviteteve

Sipas kësaj metode, organizata synon të identifikojë nivelet e aktiveve dhe detyrimeve të 
cilat janë të përshtatshme për madhësinë e veprimeve për vitin e ardhshëm. Shembuj të 
analizave të tilla janë: 

Balanca e parasë: Duhet përcaktuar si niveli i nevojshëm i parave të cilat mund të jenë 
të nevojshme të mbajnë një nivel të mirë likuiditeti. Si i tillë duhet mbajtur në nivele 
të ngjashme me ato të viteve të mëparshme nëse organizata në periudhën e ardhshme 
synon të mbajë në nivel rritje nivelin e transaksioneve të parave.

Llogaritë e arkëtueshme (përfshirë këtu dhe grantet): niveli i llogarive të arkëtueshme varet 
shumë nga të ardhurat e organizatës dhe praktikat e saj të mbledhjes së të ardhurave. 
Nëse praktikat e të mbledhurit janë po të njëjtat atëherë niveli i të arkëtueshmeve për 
vitin në vazhdim mund të llogaritet duke përdorur koefiçientin e llogarive të arkëtueshme 
mbi të ardhurat e vitit të kaluar, duke e zbatuar kështu atë koefiçient mbi të ardhurat për 
vitin e ardhshëm.  
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Llogaritë e pagueshme (detyrimet): niveli i llogarive të pagueshme varet shumë nga shpenzimet 
e organizatës dhe praktikat e saj të pagesave. Nëse praktikat e pagesave janë të njëjtat, 
niveli i llogarive të pagueshme për vitin e ardhshëm mund të llogaritet duke përdorur 
koeficientin e llogarive të pagueshme mbi shpenzimet e vitit të kaluar dhe duke e zbatuar 
atë koeficent mbi shpenzimet e vitit të ardhshëm. P.sh, nëse koeficienti i llogarive të 
pagueshme mbi shpenzimet e vitit të kaluar ishte 5% dhe shpenzimet e planifikuara për 
vitin e ardhshëm janë 100,000 Euro balanca e llogarive të pagueshme mund të llogaritet 
rreth 5,000 Euro (pra: 100,000 Euro x 5%).   

Aktivet e qëndrueshme (pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme): organizatat zakonisht fillojnë 
me një inventar aktivesh të qëndrueshme, dhe bazuar në eksperiencë duhet të dinë se 
çfarë lloj apo sasie aktivesh janë të nevojshmë për një nivel apo aktivitet të caktuar. 
Bazuar në njohuri të tilla, nivelin dhe llojin e aktiviteteve të parashikuara për vitin e 
ardhshëm organizata mund të vendosë një listë artikujsh të aktiveve me detajet e sasive 
dhe kostot për njësi të cilat reflektojnë nevojat e organizatës. Nga kjo listë artikujsh, 
bilanci për aktivet e qëndrueshme mund të llogaritet lehtë.

Plani bazuar në lëvizjet e parashikuara të llogarive të bilancit
Meqënëse llogaritë e bilancit e kanë një bilanc të hapjes, njohuri të mira të transaksioneve 
që ndodhin gjatë gjithë vitit mund të ndihmojnë në llogaritjen e bilancit të këtyre llogarive 
në fund të vitit. Kjo vlen veçanërisht për ato llogari të cilat ruajnë një numër të vogël 
transaksionesh apo për cilin nivel apo lloj transaksionesh janë të lehta për t’u planifikuar.

Disa shembuj janë të paraqitur më poshtë:

- Llogaritë e arkëtueshme: mund të llogariten sipas ekuacionit të mëposhtëm:

Llogaritë e arkëtueshme në fund të vitit = Llogaritë e arkëtueshme në fillim të vitit + 
të ardhurat (nga shitjet dhe donacionet) – para e arkëtuar (nga shitjet dhe donacionet).

Nëse organizata mendon të llogarisë provizione për humbje nga të arkëtueshme të 
pambledhura apo zbatimi i politikave të fshirjes nga bilanci të llogarive të provizionuara, 
ekuacioni është si më poshtë: 

Llogaritë e arkëtueshme në fund të vitit (neto) = Llogaritë e arkëtueshme në fillim të 
vitit (bruto) + të ardhurat (nga shitjet dhe donacionet) – para e arkëtuar  (nga shitjet dhe 
donacionet) – llogaritë e arkëtueshme të fshira nga bilanci – provizione për llogaritë e 
arkëtueshme të pambledhura.

-Në mënyrë të ngjashme, llogaritë e pagueshme mund të llogariten me ekuacionin e 
mëposhtëm:

Llogaritë e pagueshme në fund të vitit = Llogaritë e pagueshme në fillim të vitit + 
shpenzimet (duke përjashtuar këtu transaksionet jo kesh të tilla si amortizimi) – paratë 
të paguara për shpenzimet.

Aktivet e qëndrueshme mund të llogariten me anë të ekuacionit të mëposhtëm:

Aktivet e qëndrueshme në fund të vitit (bruto) = Aktivet e qëndrueshme në fillim të vitit  
(bruto) + aktivet e qëndrueshme të blera/shtuara gjatë vitit  - aktivet e qëndrueshme të 
nxjerra nga përdorimi gjatë vitit.
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Ndërkohë që aktivet e qëndrueshme neto duhet të llogariten duke zbritur nga aktivet 
e qëndrueshme bruto (llogaritur më sipër), amortizimin e akumuluar në fund të vitit, e 
cila llogaritet si më poshtë:

Amortizimi i akumuluar në fund të vitit = Amortizimi i akumuluar në fillim të vitit + 
amortizimi i vitit– amortizimin e akumuluar nga aktivet e nxjerra jashtë përdorimit.

-Kapitali apo Aktivet neto mund të llogaritet përmes ekuacionit të mëposhtëm:

Kapitali apo Aktivet neto në fund të vitit = Kapitali apo Aktivet neto në fillim të 
vitit + përfitimet (tepricat) apo humbjet e vitit/periudhës – çdo shumë të shpërndarë 
themeluesve apo pronarëve. 

-Borxhet e Mbetura zakonisht llogariten në fund pasi paraqesin boshllëkun e fondit 
që duhet siguruar. Kështu, një praktikë e zakonshme përdoret për t’i llogaritur këto 
mbetje, dhe përdoret ekuacioni i mëposhtëm:

Borxhet e mbetura = Aktivet totale – kapitali apo aktivet neto – llogaritë e pagueshme 
dhe borxhe të tjera të llogaritura individualisht.

Në shumë raste përdoret një kombinim i të dyja metodave në mënyrë që të sigurohet 
që ka një përputhje mes pasqyrës së të ardhurave dhe bilancit, ndërkohë që shifrat 
paraqesin nivelin e parashikuar të aktiviteteve për periudhën e ardhshme të vitit.

3.3 Përdorimi i buxhetimit si një rregull i planifikimit dhe monitorimit

Buxhetet janë një mjet i rëndësishëm i planifikimit. Ata paraqesin anën financiare të 
planeve strategjike dhe operacionale të organizatës. Buxhetet të cilët paraqesin humbje 
tregojnë një aktivitet që nuk është i qëndrueshëm në një periudhë atafgjatë, ndërsa 
buxhetet të cilat rezultojnë me fitim të japin sigurinë e vazhdimësisë së organizatës.

Disa lloj analizash të tjera që janë të nevojshme të bëhen me buxhetin janë paraqitur 
më poshtë: 

- Analiza e mospërputhjeve: Në mbarimin e buxhetit është mirë të ndërtohet një analizë 
e mospërputhjeve mes efekteve të parashikuara të strategjive, planeve dhe numrave 
të buxhetit aktual. Mospërputhjet adresohen në mënyrë të tillë që të bëjnë ndryshime 
të përshtatshme për strategjitë dhe planet operacionale ose duke rregulluar buxhetin 
sipas nevojës. 

- Analiza e ndjeshmërisë rreth supozimeve kryesore: Kjo ndihmon të kuptohet qartë 
se çfarë efekti kanë disa supozime mbi një sërë llogaritjesh të projektuara.  Në varësi 
të efektit të magnitudës që ka secili set supozimesh mund të zhvillohen strategji të 
ndryshme duke zvogëluar rrezikun e ngjarjeve të ndryshme që mund të kenë impakt 
negativ mbi buxhetin dhe operacionet. 

- Situatat e ngjashme/Tregu: Krahasimi i rezultateve me ato të vitit të kaluar apo dhe 
me të organizatave të tjera të ngjashme. Ky proçes krahasimi është i nevojshëm për 
të kuptuar nëse numrat e planifikuar janë realisht të arritshëm. 

Buxheti mund të përdoret si një mjet për monitorimin e performancës së veprimeve 
të organizatës. Monitorime të tilla mund të arrihen duke krahasuar llogaritë dhe 
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operacionet e buxhetuara me rezultate aktuale mbi baza periodike (p.sh. javore, mujore, 
tremujore, gjysmë vjeçare etj). Nëse buxheti është i përgatitur mirë atëherë llojet e 
llogarive të paraqitura në buxhet janë të njëjta më ato të paraqitura në pasqyrat financiare 
të përgatitura rregullisht. Përveç kësaj, buxheti duhet të ketë detaje të mjaftueshme 
në nivelin e veprimeve që ndikojnë në një zë të caktuar të buxhetit. Disa shembuj të 
funksionimit të monitorimit përmes analizës së buxhetit kundrejt asaj ekzistuese janë si 
më poshtë: 

Rezultatet aktuale 
krahasuese ndaj 
buxhetit

Arsye potenciale të 
rezultateve Veprime rregulluese

Shpenzimet 
aktuale i tejkalojnë 
shpenzimet e 
buxhetit

- Çmimet e mallrave dhe 
shërbimeve janë rritur.

-Zbatimi i projektit po ecën më 
shpejt se parashikimet.

- Gjeni burime nga 
furnizues të ndryshëm.

- Ngadalësoni zbatimin e 
projektit nëse kjo i vendos 
veprimet në një rrugë të 
papërshtatshme.

Të ardhurat aktuale 
janë nën nivelet e 
buxhetit

- Aprovimi i projekteve nga 
donatorët aktualë është shtyrë.

- Shitjet e produkteve në 
inventar janë ulur si rezultat i 
çmimeve të ulëta të tregut.

- Dërgoni projekte në 
donatorë alternativë të 
cilët kanë një proces më të 
lehtë aprovimi.

- Merrni në konsideratë 
uljen e çmimeve për të  
qenë në linjë me tregun. 

Llogaritë e 
pagueshme 
(detyrimet) aktuale 
po i tejkalojnë 
parashikimet e 
buxhetit

- Organizata po vuan problemet 
afatshkurtra të likuiditetit.

- Buxheti ka nënvlerësuar 
nivelin e këtyre detyrimeve.

- Nëse është e mundur 
ngadalësoni proçesin e 
blerjeve.

-  Rregulloni buxhetin dhe 
gjeni burime alternative 
për të financuar detyrimet 
financiare.

IV. ANALIZA FINANCIARE DHE MONITORIMI
4.1 Analiza financiare përmes raporteve apo indikatorëve

Raportet dhe indikatorët kryesorë të performancës janë masa si financiare ashtu edhe jo-
financiare të përdorura nga manaxherët për të vlerësuar progresin përkundrejt qëllimeve 
dhe veprimeve financiare. Ata përfaqësojnë një formë sasiore të analizës, ku cilësia e një 
analize të tillë është e varur nga cilësia e të dhënave të përdorura. Për t’i dhënë kuptim 
rezultatit të këtyre raporteve organizata mund të krahasojë atë me buxhetet, vitet e 
kaluara apo organizata të tjera të ngjashme, studimeve të praktikave më të mira, etj.  

Më poshtë janë listuar disa raporte të cilat mund të përdoren për të analizuar:
• Qëndrueshmërinë dhe forcën financiare
• Efiçencën dhe performancën e veprimeve
• Cilësinë dhe përdorimin e burimeve të organizatës.
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Qëndrueshmëria dhe forca financiare

Përshkrim  Mënyra e llogaritjes Çfarë përdoret për vlerësim

Kapitali apo 
aktivet neto mbi 
të Ardhurat totale

Kapitali apo aktivet neto  / 
Të ardhurat totale

Sa mund të varet organizata 
në fondet e saj për financimin 
në të ardhmen? Sa më i lartë të 
jetë raporti aq më e lartë është 
qëndrueshmëria e aktiviteteve 
të organizatës.

Përqëndrimi në 
financimin e 
donatorëve

Financimi nga 3 donatorët 
kryesorë / financimi total x 
100 %

Sa varet financimi i organizatës 
nga financimet e pak 
donatorëve? Sa më e ulët të 
jetë varësia aq më e lartë është 
qëndrueshmëria e organizatës.  

Raporti korent Aktivet afatshkurtra / 
Detyrimet afatshkurtra

Shtrirja nga ku detyrimet 
aktuale mbulohen nga të 
aktivet aktuale. Në momentin 
që procesi i gjenerimit të 
aktiveve korente për të 
mbuluar detyrimet korrente 
është i garantuar, ky raport 
mund të konsiderohet si një 
”masë e sigurisë financiare” në 
çdo moment të kohës.

Përdorimi i të 
ardhurave

Totali i përdorimit të 
fondeve / Totalin e fondeve

Shtrirja nga ku shpenzimet 
në kesh të organizatës 
konsumojnë paratë / keshin 
e mbledhur nga donatorë apo 
aktivitete. Sa më i ulët të jetë ky 
raport aq më e qëndrueshme 
është organizata. 

Raporti i rritjes së 
Kapitalit/Aktivet 
neto

(Kapitali/Aktivet neto për 
vitin aktual / Kapitali/
Aktivet neto për vitin e 
kaluar) - 1

Raporti ku organizata ka 
mbledhur fonde dhe si 
rrjedhim ka rritur vetë 
financimin e saj përmes 
Kapitalit/Aktiveve neto  dhe 
ka reduktuar varësinë nga 
fondet e jashtme. 

Raporti i 
hapësirave/
boshllëkut të 
financimeve 
afatshkurtra

Hapësira/boshllëku i 
financimit për 12 muajt 
e ardhshëm /përdorimi i 
fondeve te planifikuara për 
12 muajt e ardhshëm 

Mundësitë e organizatës për 
të financuar veprimet në baza 
afat-shkurtra (p.sh, deri në një 
vit). Sa më i vogël raporti aq 
më e lartë qëndrueshmëria e 
organizatës. 
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Efiçenca e performancës dhe e operacioneve

Përshkrimi  Mënyrat e llogaritjes  Çfarë përdoret për 
vlerësim

Kthimi mbi aktivet 
totale

Tepricat ose Fitimi / 
Mesatarja e aktiveve totale

Mundësitë e organzatës për 
të siguruar tepricat nga një 
nivel i dhënë i aktiveve. 

Marzhi bruto (Të ardhurat minus kostot 
direkte) / Të ardhurat totale

Efektiviteti i organizatës në 
aktivitetet kryesore të saj, të 
tilla si: zbatimi i projektit, 
sigurimi i produkteve dhe 
shërbimeve, etj.

Rritja e të 
ardhurave

(Të ardhurat e vitit aktual / Të 
ardhurat e vitit të kaluar) – 1

Prirja për rritje e organizatës 
dhe mundësitë për të rritur 
veprimet e saj.

Raporti i 
efektivitetit të 
personelit

Të ardhurat totale / 
Shpenzimet e personelit

Efektiviteti i punës së 
personelit të organizatës. 
Sa më i lartë raporti aq më 
efektiv do të jetë personeli i 
organizatës.

Cilësia dhe përdorimi i burimeve të organizatës

Përshkrimi  Mënyrat e llogaritjes  Çfarë përdoret për 
vlerësim

Raporti i 
qarkullimit të 
aktiveve

Të ardhurat vjetore / Niveli 
mesatar i aktiveve

Niveli i efektivitetit ku 
aktivet e organizatës janë 
përdorur. Sa më i lartë 
raporti aq më efektive do të 
jenë aktivet e përdorura. 

Konsumimi 
i aktiveve të 
qëndrueshme

Amortizimi i akumuluar/
Aktivet e qëndrueshme bruto 

Sa jetë ka mbetur nga 
aktive të qëndrueshme për 
përdorimin e përditshëm të 
organizatës? 

Periudha e 
mbledhjes së 
llogarive të 
arkëtueshme

365 (Shitjet Neto / Mesatarja 
e Llogarive të Arkëtueshme)

Numri mesatar i ditëve që 
duhen për të mbledhur 
llogaritë e arkëtueshme. Sa 
më e vogël periudha aq më 
e lartë do të jetë cilësia e 
llogarive të arkëtueshme të 
organizatës.
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Raporti i rezervave 
të mbledhura

(Rezervat për aktivet e 
pambledhura + Rezervat për 
detyrime të mundshme) / 
Aktivet totale

Cilësia e aktiveve të 
organizatës. Sa më i lartë të 
jetë raporti aq më e ulët do 
të jetë cilësia e aktiveve.  

4.2 Lloje të tjera të analizës operacionale dhe financiare

Raportet dhe indikatorët e performancës janë një formë sasiore e analizës. Ato janë të 
kufizuara nga disponueshmëria e të dhënave dhe rezultateve për raporte të caktuara 
që mund të shkaktohen nga faktorë të ndryshëm. Kështu që duke u bazuar vetëm në 
analizën e raporteve dhe indikatorëve të përformancës nuk mund të sigurohet i gjithë 
informacioni i nevojshëm për të ndërmarrë një veprim konkret për çështje të ndryshme 
financiare dhe operacionale.
Shumë organizata kanë zbatuar sisteme të tjera për mbledhjen dhe analizimin 
e informacionit për të kompletuar analizën e të dhënave përmes raporteve apo 
indikatorëve. Sisteme të tilla varen më shumë nga analiza cilësore e informacionit. 
Analiza të tilla shpesh kombinohen me analizat e raporteve për të arritur një përfundim 
më të mirë për çështje të caktuara.

Disa shembuj të formave të analizave që mund të përdoren janë si më poshtë: 

-  Raportet e auditit të brendshëm: Marrja e një auditi të brendshëm është një nga 
praktikat më të mira, të përshtatura nga shumë organizata. Si pjesë të punës së tij, 
auditi i brendshëm përgatit një sërë raportesh të auditit të brendshëm me qëllime 
të ndryshme si: raportimet dhe kontabiliteti financiar, përputhja me operacionet 
e brendshme, efektiviteti i operacioneve, etj. Këto raporte mbajnë informacion 
dhe analiza të nevojshme që i japin drejtuesve një pasqyrë të qartë mbi aspekte të 
ndryshme të performancës financiare dhe operative të organizatës. 

-  Raportet e manaxhimit: Raportet e manaxhimit përgatiten nga departamenti i Sistemit 
të Manaxhimit të Informacionit apo dhe nga departamente të tjera të brendshme dhe 
kanë si qëllim të monitorojnë elementë të ndryshëm të veprimeve të organizatës 
të cilat janë shqetësimi kryesor i manaxhimit. Ata përfshijnë raportet e veçanta 
dhe mund të përshkruajnë ngjarje të ndryshme që ndodhin në organizatë gjatë një 
periudhe të caktuar apo progresin e projekteve të ndryshme që po zbatohen.  

- Raportet e auditit të jashtëm: përveç opinionit për pasqyrat financiare, auditorët e 
jashtëm bëjnë një raport të quajtur “Letra e Manaxhimit”. Letra e manaxhimit ka si 
qëllim të adresojë dobësi të ndryshme për kontroll të brendshëm të organizatës që 
kanë nevojë të adresohen nga manaxhimi. Përfitimi i këtij raporti është se jo vetëm 
që përshkruan dobësitë dhe rreziqet potenciale, por gjithashtu jep rekomandimet për 
t’i adresuar këto dobësi. 

- Minutat e mbledhjeve: Analiza e minutave të mbledhjeve nga komitete të ndryshme të 
cilët veprojnë si vendimmarrës apo këshilltarë brenda organizatës mund të ndihmojnë 
në kuptimin e çështjeve të ndryshme duke theksuar vendimet e marra apo ndjekjen e 
marrjes së vendimeve në organizatë dhe cilësinë e drejtimit që duhet. 
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- Forumet e brendshme dhe forma të tjera komunikimi brenda organizatës: Ka 

forma të tjera komunikimi të cilat qarkullojnë informacionin brenda organizatës. 
Ato përfshijnë forumet, buletinet, madje dhe shkëmbimin e informacionit 
përmes memove, e-maileve, raporteve të brendshme të publikuara, etj. Megjithatë 
informacioni që rrjedh përmes këtyre kanaleve është në një formë të madhe dhe 
nuk përfshin analiza të duhura, ai mund të përdoret për të plotësuar përfundimet e 
arritura përmes formave të tjera të analizave.   

V. KONTROLLET E BRENDSHME DHE PROÇEDURA   
 TË TJERA
Sistemi i kontrollit të brendshëm përfshin politikat dhe proçedurat e vendosura për 
të siguruar një garanci të arsyeshme që objektivat specifikë të OJF-ve do të arrihen. 
Përgjegjësitë e kontabilitetit, proçedurat dhe politikat duhet të hartohen dhe zbatohen 
kryesisht për të: 

• Siguruar zbatimin e politikave dhe procedurave të kontabilitetit; 
• Parandaluar keqdeklarimin e balancave të llogarive në mënyrë që gabimet e 

qëllimshme dhe jo të qëllimshme të mos mbeten të pakorrigjuara; 
• Parandaluar keqpërvetësimin e parasë dhe burimeve të tjera të organizatës; 
• Siguruar saktësinë dhe plotësinë e të dhënave të llogarive; 
• Siguruar përgatitjen në kohë dhe të duhur të informacionit të kontabilitetit. 

Këto objektiva kryesore ndiqen nëpërmjet një strukture të qëndrueshme të kontrollit 
të brendshëm si dhe nëpërmjet një sistemi kontabiliteti dhe raportimi që është i 
vendosur në mënyrë të kujdesshme dhe i ndjekur në mënyrë të përpiktë nga personeli 
i kontabilitetit. Kështu, një strukturë e kontrollit të brendshëm tenton të promovojë 
efiçencë operacionale.

Nga një perspektivë e pasqyrave financiare, një strukturë e kontrollit të brendshëm 
të OJF-së, mund të kategorizohet në: mjedisin e kontrollit, sistemin e kontabilitetit, 
procedurat e kontrollit dhe sistemet e kontrollit të brendshëm. Këto elementë të 
strukturës së kontrollit të brendshëm detajohen në seksionin e mëposhtëm.

5.1 Kontrollet kryesore të kontabilitetit dhe proçesi i raportimit

Mjedisi i kontrollit
Mjedisi i kontrollit nënkupton efektin kolektiv të faktorëve të ndryshëm në vendosjen, 
fuqizimin, ose lehtësimin e efektivitetit të politikave ose procedurave specifike. Mjedisi i 
kontrollit përfshin faktorë të tillë si filozofia e manaxhimit dhe stili operues:  

• Struktura organizative e OJF-së; 
• Funksionimi i Bordit;
• Metodat e caktimit të autoritetit dhe përgjegjësisë;
• Metodat e kontrollit për manaxhimin, monitorimin dhe ndjekjen e performancës 

dhe aktiviteteve, përfshi edhe rishikimet e brendshme; 
• Politikat dhe proçedurat e personelit;
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• Influencat e brendshme që ndikojnë veprimet dhe praktikat e OJF-së, si 

donatorët, shqyrtimet nga trupat rregullatore, etj. 

Sistemi i kontabilitetit
Sistemi i kontabilitetit përfshin metodat dhe të dhënat e vendosura për të identifikuar, 
mbledhur, analizuar, klasifikuar, rregjistruar dhe raportuar transaksionet e OJF-së dhe 
për të mbajtur përgjegjshmëri për aktivet dhe detyrimet që lidhen me to.
Një sistem kontabiliteti efektiv jep konsideratë për të vendosur metodat dhe të dhënat 
që kryesisht do të:  
• Identifikojnë dhe regjistrojnë të gjitha transaksionet bazuar në dokumentat 

mbështetës të vlefshme;
• Përshkruajnë mbi baza kohore transaksionet në detaje të mjaftueshme për të lejuar 

një klasifikim të duhur të transaksioneve për raportim financiar; 
• Masin vlerën e transaksioneve në një mënyrë që lejon rregjistrimin e vlerës së tyre 

të vërtetë monetare në pasqyrat financiare;  
• Përcaktojnë periudhën kohore në të cilën kanë ndodhur transaksionet për të lejuar 

rregjistrimin e transaksioneve në periudhën e duhur të kontabilitetit; 
• Prezantojnë siç duhet transaksionet dhe shënimet që lidhen me to në pasqyrat 

financiare. 

Shumica e elementëve të përmendur më sipër theksohen në Manualin e Politikave dhe 
Proçedurave të Kontabilitetit dhe Raportimit.

Ky manual zakonisht përgatitet për të dokumentuar proçedurat e kontabilitetit të 
brendshëm për çdo organizatë. Qëllimi i tij është të sigurojë që aktivet janë të mbrojtura, 
që pasqyrat financiare janë në përputhshmëri me kornizën e kërkuar të kontabilitetit dhe 
që financat manaxhohen me një kujdestari të përgjegjshme. Manuali, gjithashtu hartohet 
për të: 
• Vendosur proçedurat e standartizuara të zyrës dhe inkurajuar personelin pët t’iu 

bindur atyre; 
• Minimizuar kohën e kërkuar për të trainuar anëtarët e rinj të stafit;
• Informuar punonjësit për proçedurat e hartuara të veprimit; 
• Ndihmuar që veprimet e përditshme të kryhen në mënyrë efektive dhe të qetë;  
• Siguruar që çdo deklaratë, vlerësim ose dokument i kërkuar të përgatitet në kohën 

dhe mënyrën e kërkuar nga manaxhimi/donatorët dhe palët e tjera të interesuara; 
• Siguruar që organizatat janë në përputhje me ligjet/statutet që lidhen me to. 

I gjithë personeli me rol në manaxhimin e mbajtjes së llogarive/kontabilitetit pritet të 
mbështetet në këtë manual. Është qëllimi i organizatave që ky manual të shërbejë si 
angazhim ndaj një manaxhimi dhe raportimi financiar të duhur dhe të saktë. 

Proçedurat e kontrollit 
Proçedurat e kontrollit, përveç mjedisit të kontrollit dhe sistemin e kontabilitetit, 
përfshijnë ato politika dhe proçedura që administrata ka vendosur për të siguruar garanci 
të arsyeshme dhe specifike që objektivat specifikë të OJF-së, projektit ose programit do 
të arrihen. Procedurat e kontrollit lidhen kryesisht me:   
• Autorizimin e duhur të transaksioneve dhe aktiviteteve; 
• Hartimin dhe përdorimin e dokumentave dhe të dhënave të përshtatshme për të 

ndihmuar në sigurimin e regjistrimit të duhur të transaksioneve dhe ngjarjeve, si 
psh. monitorimi i përdorimit të dokumentave të para numëruara;
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• Ndarja e detyrave për të reduktuar mundësitë që i lejojnë çdo personi të jetë në 

një pozicion që të kryejë dhe të mbulojë gabimet ose parregullsitë gjatë kryerjes 
normale të detyrave të tij/saj. Një ndarje e drejtë e detyrave detyron që njerëzve 
të ndryshëm t’u caktohen përgjegjësitë e autorizimit të transaksioneve, regjistrimit 
dhe bashkërendimit të transaksioneve, etj.    

Sistemet e Kontrollit të Brendshëm
Përveç elementëve të përmendur më sipër, sistemi i Kontrollit të Brendshëm duhet të 
fuqizohet për të:
• Siguruar mbrojtje të përshtatshme mbi aksesin dhe përdorimin e aktiveve 

dhe të dhënave, si pajisjet e siguruara dhe autorizim për akses të programeve 
kompjuterike dhe dosjeve të të dhënave; 

• Parandaluar dhe pikasur mashtrimet dhe gabimet; 
• Kryer kontrolle të pavarura të performancës dhe vlerësim të duhur të shumave 

të regjistruara, si çeqet e zyrës, bashkërendimet, krahasimet e aktiveve me 
përgjegjësitë e regjistruara, kontrollet e programuara në kompjuter, rishikim 
administrativ të raporteve që përmbledhin detajet e balancave të llogarive dhe 
kontroll përdoruesi të raporteve të gjeneruara nga kompjuteri.  

5.2 Elementët kryesorë të manualit të kontabilitetit dhe raportimit

Të gjitha organizatat duhet të vendosin një seri politikash dhe proçedurash financiare 
për të udhëhequr veprimet dhe për të shmangur keqkuptimet. Manuali i Kontabilitetit 
dhe Raportimit i sjell të gjitha këto bashkë në një dokument. Ky manual zakonisht 
përdoret nga stafi i kontabilitetitit në veprimet e përditshme, por gjithashtu shërben 
si një referencë për nevojat raportuese të organizatës. Manuali i Kontabilitetit dhe 
Raportimit mund të përfshijë seksione mbi: 

• Rutinat e kontabilitetit financiar;
• Planin e llogarive dhe kodet e qendrës së kostos; 
• Transaksionet kryesore të kontabilitetit; 
• Rutinat e kontabilitetit manaxherial; 
• Proçesin e buxhetimit dhe të manaxhimit; 
• Rregullat e autoritetit (p.sh., kush mund të bëjë çfarë);
• Proçedurat urdhëruese dhe të blerjes; 
• Proçedurat e bankës dhe të mbajtjes së parasë në dorë/kesh; 
• Manaxhimi dhe kontrolli i aseteve/aktiveve të qëndrueshme;
• Përfitimet e stafit;
• Përgatitjet për auditin vjetor;
• Si të trajtohen mashtrimet dhe parregullsitë e tjera.

Manuali mund të përfshijë edhe shtojca, si: 

• Format standarte që duhet të përdoren për aktivitetet specifike të transaksioneve 
të lidhura me financat dhe kontabilitetin;  

• Diagrama skematike se si rrjedh puna (p.sh. pagesa e shpenzimeve, blerje dhe 
raportimi i aktiveve të qëndrueshme); 

• Struktura organizacionale e organizatës;
• Përshkrimet e punës, etj. 
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Gjatë përgatitjes dhe përdorimit të këtij manuali duhet të merren në konsideratë si më 
poshtë: 

• Manuali nuk mund të përmbajë gjithçka, një gjë e tillë do të ishte shumë 
burokratike; 

• Duhet të jetë një manual i gjallë, i përdorshëm dhe i zbatueshëm nga të gjithë; 
• Duhet të rishikohet rregullisht dhe të përditësohet për të qënë relevant; 
• Është i kushtueshëm në termat e kohës dhe kostove të printimit; 
• Kërkon aftësi speciale për t’u shkruar. 

VI. ZBATIMI I LEGJISLACIONIT FISKAL DHE    
 RREGULLAVE TË NGJASHME
6.1 Kuadri rregullator për organizatat jo-fitimprurëse  

Detyrimi  për regjistrim

Në baze të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën 
e Shqipërise” (Ligji për Procedurat) neni 40, në administratën tatimore regjistrohen 
edhe organizatat jofitimprurëse, ku përfshihen fondacionet, shoqatat, qendrat, si dhe 
degët e organizatave jofitimprurëse të huaja të regjistruara në regjistrin e organizatave 
jofitimprurëse, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Regjistrimi në administratën 
tatimore shoqërohet me marrjen e numrit të identifikimit unik (NUIS/NIPT), të 
gjeneruar nga sistemi, i cili shërben si numër i identifikimit tatimor të tyre, për tatimet 
kombëtare dhe vendore.

Organizatat jofitimprurëse duhet të njoftojnë administratën tatimore për ndryshimet që 
vijojnë, brenda 15 ditëve nga data e regjistrimit të ndryshimeve: 
a) Ndryshimi i emrit; 
b) Ndryshimi i adresës së veprimtarisë ose kontaktit; 
c) Ndryshimi i statusit ligjor; 
ç) Krijimi/mbyllja e degëve, sektorëve ose njësive të reja; 
d) Ndryshimi i llojit të veprimtarisë ekonomike; 
e) Çdo ndryshim tjetër, i parashikuar në aktet nënligjore, të dala në zbatim të këtij ligji. 

Përveç sanksioneve administrative, të parashikuara në ligje të tjera, mosrespektimi i 
detyrimit për regjistrim apo detyrimit për përditësimin e të dhënave, dënohet për çdo 
shkelje me gjobë prej 10,000 Lekë për organizatat jo-fitimprurëse (neni 112 i Ligjit për 
Procedurat). 

LEGJISLACIONI I TVSH-së

Bazat e legjislacionit fiskal:
• Ligji Nr.92/2014 datë 24.7.2014, “Për TVSH-në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar;    
• Udhëzimi nr. 6, datë 30.01.2015 “Për TVSH në Republiken e Shqipërisë”; 
• VKM Nr.953, datë 29.12.2014 “Për dispozitat zbatuese të ligjit nr. 92/2014, “Për 

TVSH në Republikën e Shqipërisë” .
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Janë subjekt i TVSH-së të gjithë personat fizikë apo juridikë që zhvillojnë veprimtari 
ekonomike, qarkullimi i të cilëve tejkalon apo parashikohet të tejkalojë 5 milionë lekë 
për një vit kalendarik. Për personat fizike apo juridikë që operojnë në sektorin e import/ 
eksportit është e detyrueshme të regjistrohen dhe të marrin numrin e TVSH pavarësisht 
xhiros së tyre vjetore.

Ligji më i ri i TVSH  i cili ka hyrë në fuqi më 1 Janar 2015, ka qartësuar pikat e mëposhtme:

1. Ligji dhe Udhëzimi i TVSH-së përcaktojnë se fondet, grantet dhe kuotat e 
anëtarësisë për OJF-të nuk janë në fushën e zbatimit të TVSH kur këto pagesa janë 
bërë në përputhje me ligjin për Organizatat Jo-fitimprurëse dhe OJF-ja nuk i kryen 
donatorëve një furnizim malli apo shërbimi si kundërvlerë, por pagesat e marra i 
përdor për të realizuar qëllimin e veprimtarisë së saj jofitimprurëse;

2. Statusi i përfitimit publik është shfuqizuar. Tani, mallrat dhe shërbimet e ofruara nga 
organizatat jo-fitimprurëse dhe të përjashtuara nga TVSH-ja janë të përcaktuara në 
VKM Nr.953, datë 29.12.2014 dhe me procedurë të re.

3. Vendimin për përjashtimin nga TVSH-ja e merr Drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme  
të Tatimeve.

4. Deri tani, Ligji për OJF-të ka qenë i paqartë në lidhje me përqindjen e të ardhurave të 
lejuara për t’u gjeneruar përmes aktivitetit ekonomik të OJF-ve.Vendimi i ri përcakton 
një tavan prej 20% të të ardhurave vjetore, si nivelin e lejuar të të ardhurave nga 
veprimtaria ekonomike e kryer nga OJF-të për qëllime të përjashtimit nga TVSH-ja.

5. OJF-të që përfitojnë nga përjashtimi i TVSH-së për mallrat dhe shërbimet e ofruara, 
përfitojnë njëkohësisht edhe përjashtimin nga TVSH-ja për importet.

6. Ligji i OJF-ve kërkon rregullimin e aktivitetit për ngritjen e fondeve, por deri më tani 
ka qenë i parregulluar. Vendimi i qeverisë prezanton rregulla për aplikimin e TVSH-
së për aktivitetet e ngritjes së fondeve të kryera nga OJF-të.

7. Vendimi i Këshillit të Ministrave përforcon si pjesë të procedurave të TVSH-së, 
detyrimin e qeverisë për rimbursimin e TVSH-së për OJF-të, e cila rrjedh nga 
aktiviteti i mbështetur nëpërmjet fondeve dhe financimeve pjesë e marrëveshjeve të 
qeverisë shqiptare.

Në rastin e OJF-ve, paragrafi 7.5 i Udhëzimit “Për TVSH-në” përcakton se për 
qëllimet e TVSH, organizatë jo-fitimprurëse është çdo shoqëri, institucion, shoqatë 
apo organizatë, që themelohet dhe ushtron veprimtarinë e saj në përputhje me Ligjin 
Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për organizatat jo- fitimprurëse” dhe që nuk është krijuar për 
përfitime ose të ardhura të anëtarëve të saj dhe rregullat e së cilës nuk lejojnë shpërndarje 
fitimesh apo pronash për anëtarët e saj.

Neni 24 i Ligjit për TVSH-në përcakton që furnizimet e bëra nga organizatat jo-
fitimprurëse kundrejt pagesës së reduktuar janë furnizime të përjashtuara nëse janë:

a. furnizim mallrash e shërbimesh për trajtim mjekësor ose dentar;
b. furnizim shërbimesh për mbrojtjen e kujdesin ndaj fëmijëve ose të moshuarve;
c. furnizim shërbimesh arsimore, kulturore ose sportive;
d. furnizim shërbimesh nga organizata fetare ose filozofike me qëllim mirëqënien 

shpirtërore.
Furnizime kundrejt pagesës së reduktuar kemi në ato raste kur këto organizata nuk 
arkëtojne pagesë ose pagesa që ato arkëtojnë është dukshëm më e vogël se ç’duhet të 
ishte nëse qëllimi i tyre do të ishte fitimi. 
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Nëse këto organizata i bëjnë furnizimet e mësipërme kundrejt pagesës së plotë, ato 
bëjnë furnizime të tatueshme.

Vendimi i Këshillit të Ministrave (VKM) nr. 953, datë 29.12.2014, neni 2 përcakton 
kriteret që duhet të përmbushë një OJF për t’u përjashtuar nga TVSH-ja. 

Zbatimi i përjashtimit nga TVSH-ja kërkon të plotësohen tri kushtet e mëposhtme 
njëkohësisht:

1. Organet drejtuese të organizatës nuk duhet të   kenë   interesa   të   lidhur   
drejtpërdrejtë me veprimtarinë e organizatës.

2. Veprimtaria joekonomike (pa qëllim fitimi) e organizatës duhet të mbizotërojë 
dukshëm në raport  me  pjesën  tjetër  të  veprimtarisë,  duke marrë  në  konsideratë  të  
ardhurat përkatëse, duhet të kenë epërsi të ardhurat nga veprimtaria joekonomike 
e organizatës.

3. Furnizimet që kryhen nga organizatat jofitimprurëse nuk duhet të konkurrojnë 
sektorin tregtar fitimprurës.  Shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike  
e  organizatës si veprimtari dytësore e saj, e kryer për qëllime të veprimtarisë 
jofitimprurëse për të cilën këto organizatave janë krijuar, të arkëtuara  gjatë vitit  
kalendarik,  nuk duhet të kalojë 20% të të ardhurave të përgjithshme vjetore të 
organizatës.

OJF-të që plotësojnë kushtet e mësipërme duhet të ndjekin procedurën pranë Drejtorisë 
Rajonale Tatimore siç përcaktohet në nenin 3 të VKM nr. 953, datë 29.12.2014 për të 
përfituar përjashtimin nga TVSH-ja. 

Rimbursimet: Nëse një tatimpagues rezulton për një periudhë tatimore me TVSH të 
kreditueshme, ai ka të drejtë ta mbartë këtë TVSH në periudhën e ardhshme tatimore. 

Një tatimpagues ka të drejtë të kërkojë rimbursimin e TVSH-së kur: 
- ka mbartur një tepricë kreditore gjatë 3 muajve radhazi; dhe 
- kjo tepricë është më e madhe se 400,000 Lekë.

Ndryshimet e fundit në ligjin për TVSH

Ligji i ri i TVSH-së ka hyrë në fuqi me datë 01 Janar 2015. 

KËRKESAT PËR PUNËSIMIN

Bazat e legjislacionit fiskal: 
q Ligji Nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” dhe ndryshimet e tij.
q Udhëzimi Nr.5, datë 30.01.2006 “Për tatimin mbi të ardhurat”.
q Ligji Nr.7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore” dhe ndryshimet e tij.
q Ligji Nr.7870, datë 13.10.1994 “Për sigurimet shëndetësore” dhe ndryshimet e tij.
q Ligji Nr. 9136, datë 11.09.2003 “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të 

sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore” dhe ndryshimet e tij. 
q Udhëzimi Nr.4, datë 30.01.2006 “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të 

sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore”.
q Udhëzimi Nr.6, datë 18.01.2005 “Për dokumentimin, deklarimin dhe pagesën e 

sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore”.
q Urdhër Nr.14, datë 18.11.2010, “Për lëshimin e vërtetimeve nga Drejtoritë 

Rajonale Tatimore me kërkesë të tatimpaguesve”, i ndryshuar.
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Detyrimet e punëdhënësit
Të gjitha OJF-të e regjistruara në Shqipëri kanë si detyrim të deklarojnë punëmarrësit 
dhe të paguajnë për ta tatimin mbi të ardhurat personale dhe kontributet për sigurimet 
shoqërore dhe shëndetësore.

Paga bruto e taksueshme për llogaritjen e tatimit mbi të ardhurat personale përfshin:
      -  pagën bazë;
      -  shpërblime dhe pagesat për punë jashtë orarit zyrtar;   
      -  pagesa të tjera që lidhen me performancën e punonjësit.  

Duke filluar nga muaji Janar 2014, nivelet e llogaritjes së tatimit mbi të ardhurat personale 
janë si më poshtë: 

Pragu (kompensimi mujor në Lek) Tatimi mbi të ardhurat
0
30,001
130,001

30,000
130,000
dhe mbi

0%
13% e shumës mbi 30,000 deri ne 130,000
23% e shumës mbi  130,000

Të ardhurat nga pjesëmarrja në komitete dhe komisione tatohen si më poshtë: 
• të ardhurat nga pjesëmarrja në komisione jashtë vendit të punës (15% tatim në 

burim);
• të ardhurat nga pjesëmarrja në komisione në vendin e punës (përfshihen në pagën 

bruto të tatueshme). 
Përjashtohen nga tatimi mbi të ardhurat personale:

1. Të ardhurat e përfituara si rezultat i sigurimit në skemën e detyrueshme të 
sigurimeve shoqërore dhe shëndetesore, si dhe ndihmat ekonomike për individët 
pa të ardhura ose me të ardhura të ulta, sipas përcaktimeve në legjislacionin 
përkatës ne fuqi. 

2. Bursat e nxënësve dhe të studentëve. 
3. Shpërblimet e marra në raste sëmundjesh, fatkeqësish, në përputhje me dispozitat 

e legjislacionit përkatës në fuqi. 
4. Të ardhurat e përfituara, përfshirë të ardhurat në formë monetare ose në natyrë, 

nga pronarët si shpërblim për shpronësimet që i bëhen nga shteti për interesa 
publike. 

5. Të ardhurat që përjashtohen në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare të 
ratifikuara nga Kuvendi i Shqipërisë. 

6. Të ardhurat e përfituara si rezultat i kompensimit financiar për ish-pronarët dhe 
ish të dënuarit politikë. 

7. Kontributet e bëra nga punëdhënësi për sigurimin e jetës dhe të shëndetit të 
punëmarrësve. 

8. Përfitimet për dëmshpërblime, të marra nëpërmjet vendimeve të formës së prerë 
të gjykatave, si dhe kompensimet e caktuara për kostot gjyqësore. 

9. Të ardhurat e përfituara nga institucionet shtetërore për arritjet në shkencë, sport, 
kulturë. 

10. Kalimi i së drejtës së pronësisë mbi tokën bujqësore nga një fermer i regjistruar te 
një fermer apo person fizik a juridik që kryen aktivitet bujqësor është i përjashtuar 
nga tatimi mbi të ardhurat personale. 

11. Kontributi i bërë nga çdo anëtar i një fondi të pensionit vullnetar deri në masën e 
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përcaktuar në ligjin për fondet e pensionit vullnetar, si dhe kontributet e bëra nga 
punëdhënësi ose çdo kontribues tjetër, në emër dhe për llogari të antarit të fondit 
të pensionit vullnetar. 

12. Kthimi i investimit, përfshirë fitimet nga kapitali prej investimeve të kryera me 
asetet e fondit të pensioneve, gjatë administrimit nga shoqëria administruese. 

Vetëm një pjesë e pagës mujore bruto midis një minimumi prej 22,000 Lekë dhe 
maksimumi prej 97,030 Lekë është subjekt i kontributeve (nivele që përcaktohen me 
Vendim të Këshillit të Ministrave). 

Nivelet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore janë si më poshtë:
   Sig. shoqërore     Sig. Shëndetësore 
Paguar nga punëdhënësi   15%   1.7%
Paguar nga punëmarrësi    9.5%   1.7%

Llogaritja e kontributeve për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore bazuar në nivelet e 
pagës minimale dhe maksimale duhet të kryhet si më poshtë: 

Paga mujore bruto e 
punonjësit 

Kontributet shoqërore të 
llogaritura si:

Kontributet 
shëndetësore të 

llogaritura si:

Deri në pagën minimale 
mujore 

Paga minimale mujore 
(sipas VKM) X nivelin e 
aplikuar 

Paga minimale mujore 
(sipas VKM) X nivelin 
e aplikuar 

Më shumë se paga minimale 
mujore por më pak se paga 
maksimale mujore

Paga mujore bruto X 
nivelin e aplikuar

Paga mujore bruto X 
nivelin e aplikuar

Më shumë se paga maksimale 
mujore (sipas VKM)

Paga maksimale mujore X 
nivelin e aplikuar

Paga mujore bruto X 
nivelin e aplikuar

Çdo punëmarrës duhet të përgatisë çdo muaj formatet e kërkuara (E-SIG 025/a, E-SIG 
026/a, E-SIG 027/a) për deklarimin e tatimit mbi të ardhurat personale dhe kontributet 
e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Këto dokumenta duhen të dorëzohen në 
organet tatimore. 

Deklaratat mujore dhe pagesat për tatimin mbi të ardhurat personale dhe kontributet 
mbi sigurimet shoqërore dhe shëndetësore duhet të paguhen në bankë brenda datës 20 
të muajit pasardhës së muajit të deklarimit. 
Që nga  muaji tetor 2007, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve i ka krijuar tatimpaguesve 
mundësinë për të bërë deklaratën dhe paguar detyrimet edhe në mënyrë elektronike. 

Në bazë të ndryshimeve të fundit në legjislacionin fiskal, të ndryshimeve në udhëzimet 
për zbatimin e këtij legjislacioni dhe për shkak të fillimit të zbatimit të sistemit të ri 
informatik të tatimeve, duke filluar nga data 1 janar 2015 e në vijim, lidhur me deklarimin 
dhe pagesën e detyrimeve tatimore të të gjithë llojeve, do të zbatohen procedurat e 
mëposhtme:

Duke filluar nga data 1 janar 2015 e në vazhdim, të gjitha llojet e tatimeve që administrohen 
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nga administrata tatimore qëndrore (Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe Drejtoritë 
e saj Rajonale) do të jenë të përfshira në sistemin e ri informatik të tatimeve. Kjo do të 
thotë se llojet e detyrimeve të painformatizuara ende, si tatimi mbi të ardhurat i mbajtur 
në burim, taksat kombëtare, tarifat kombëtare dhe taksa e rentës minerare janë tashmë 
pjesë e sistemit të ri informatik. Ato do të deklarohen dhe paguhen si çdo detyrim tjetër 
tatimor i informatizuar, në afatet e përcaktuara ligjore, deri më datë 20 të çdo muaji për 
tatimin mbi të ardhurat të mbajtur në burim dhe deri më datë 15 të çdo muaji për taksat 
kombëtare, tarifat kombëtare dhe rentën minerare.

Zbatimi i sistemit të ri informatik të tatimeve dikton dorëzimin e detyrueshëm, vetëm 
nëpërmjet formës elektronike, të deklaratave tatimore të mëposhtme:

1. formulari i deklarimit të TVSH-së si dhe librat e blerjes dhe shitjes së TVSH-së;
2. formulari i deklarimit të tatimit mbi fitimin;
3. formulari i deklarimit të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin;
4. formulari i deklarimit të tatimit të mbajtur në burim mbi të ardhurat;
5. formulari i deklarimit të të ardhurave individuale vjetore;
6. formulari i të punësuarve për herë të parë, atyre rishtazi, si dhe të të larguarve nga 

puna;
7. deklarata “Listëpagesë e Kontributeve të Sigurimeve Shoqërore, Shëndetësore dhe 

tatimit mbi të ardhurat nga punësimi”.
 
Duke filluar nga data 1 janar 2015 e në vazhdim, ka ndryshuar  edhe procedura e 
pagesës së detyrimeve tatimore sipas kërkesave të sistemit të ri informatik. Për këtë 
qëllim, pas datës 1 janar 2015, asnjë pagesë nuk mund të kryhet pa paraqitur në bankë 
një urdhër pagesë të gjeneruar nga sistemi i ri informatik. Bankat janë të autorizuara që 
të mos pranojnë asnjë pagesë pa dokumentin e mësipërm të urdhër pagesës. Ato janë 
të autorizuara gjithashtu që pas datës 1 janar 2015, të mos pranojnë asnjë pagesë me 
urdhër pagese të gjeneruar para datës 31 dhjetor 2014 nga sistemi i vjetër informatik.    
 
Me futjen e sistemit te ri informatik është shumë e rëndësishme për tatimpaguesit që 
të plotësojnë me shumë kujdes deklaratat tatimore të çdo lloj tatimi, në mënyrë që 
të evitohen penalitetet që mund të vijnë vetëm për shkak të plotësimit të gabuar të 
deklaratave. Për plotësimin në mënyrë korrekte, të saktë dhe pa gabime të deklaratave, 
tatimpaguesit duhet të shohin me shumë kujdes shpjegimet sqaruese që shoqërojnë 
deklaratën tatimore të çdo tatimi.

Kujdes i veçantë duhet treguar sidomos lidhur me plotësimin e deklaratës “Listëpagesë 
e Kontributeve të Sigurimeve Shoqërore, Shëndetësore dhe tatimit mbi të ardhurat nga 
punësimi” si dhe të formularit të të punësuarve për herë të parë, atyre rishtazi, dhe të të 
larguarve nga puna, ku përveç shënimeve shpjeguese duhet parë me shumë vëmendje 
edhe dokumenti për kategoritë e punonjësve, gjë që është përcaktuese për saktësinë e 
plotësimit të këtyre deklaratave.

Për pagesat me vonesë të detyrimeve të mësipërme paguhen gjoba dhe interesa sipas 
specifikimeve në ligjin “Për proçedurat tatimore”.

Punëdhënësi është i detyruar të plotësojë kërkesat e mëposhtme: 

• Të sigurojë Numrin e Sigurimit Shoqëror për çdo punëmarrës;
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• Me vendim të Këshillit të Ministrave, nr. 594, datë 22.12.1997 “Mbi regjistrimin e 

punëmarrësit nga punëdhënësi”, duhen siguruar të dhëna për çdo punëmarrës;
• Të marrë Librezën e Sigurimeve Shoqërore për çdo punëmarrës; 
• Të deklarojë llogaritjet e pagave dhe të paguajë detyrimet mbi pagat (tatimi mbi 

të ardhurat personale dhe kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore) 
brenda datës 20 të muajit pasardhës të  pagesës së pagës (forma E-SIG 025/a dhe 
E-SIG 026/a);

• Të deklarojë çdo punëmarrës të ri në zyrat e tatimeve një ditë para fillimit të punës 
(E-SIG 027/a);

• Të deklarojë ndërprerjen e kontratës së punëmarrësit brenda 10 ditëve nga dita e 
fundit e punës (E-SIG 027/a);

• Të deklarojë çdo tre muaj (brenda fundit të çdo tre mujori) punëmarrësit tek Zyrat 
e Punës. 

LEGJISLACIONI I PUNËS 

Bazat e legjislacionit:

q Ligji Nr. 7961 datë 12.07.1995 “Kodi i punës” dhe ndryshimet e tij.

Kodi Shqiptar i Punës përcakton që normalisht orët ditore të punës nuk duhet të kalojnë 
8 orë pune në ditë dhe jo më shumë se 40 orë pune në javë. 

Kur kërkohet dhe aprovohet nga punëdhënësi, punëmarrësi mund të punojë jashtë 
orarit zyrtar, por në asnjë rast nuk duhet të kalojë 48 orë pune në javë dhe 200 orë pune 
në vit. Është e ndaluar puna e natës për persona të cilët janë nën moshën 18 vjeç dhe 
gratë gjatë periudhës së shtatëzanisë.

Puna jashtë orarit kompensohet në pagë apo në ditë pushimi. Kompensimi në pagë 
është 25% më i madh se pagesa për ditët normale të punës – ndërkohë dita e pushimit 
është 25 % më e gjatë se puna e kryer jashtë orarit dhe duhet dhënë brenda 2 muajve që 
kur është kryer puna jashtë orarit. 
Për punët jashtë orarit gjatë ditëve të festave apo fundjavave kompensimi do të jetë 50 % 
më tepër se paga e aplikuar gjatë orëve normale të punës, dhe nëqoftëse kompensohet 
me ditë pushimi, kjo e fundit duhet të jetë 50% më e gjatë se orët e kryera jashtë orarit.

Kodi i Punës parashikon kushtet e punës duke specifikuar detyrimet e punëdhënësit 
për punëmarrësin. Gjithashtu në Kodin e Punës parashikohen edhe modalitetet dhe 
kërkesat për lidhjen dhe ndërprerjen e kontratës së punës.  

Përsa i përket lejes vjetore, çdo punëmarrës ka të drejtën e 4 javëve kalendarike pushim. 
Kjo leje duhet marrë brenda vitit ose deri në tre muajt e parë të vitit pasardhës.
Punëmarrësi përfiton gjithashtu 5 ditë leje në rast martese ose vdekje të një pjesëtari 
të familjes. Gjithashtu, 10 ditë të paguara jepen në raste sëmundjesh të rënda të 
shoqëruara me recetat mjekësore. Në rast se punëmarrësi nuk mund të punojë për 
shkak të sëmundjes, punëdhënësi i paguan atij/asaj jo më pak se 80% të pagës për 14 
ditë, periudhë kjo e pa mbuluar nga sigurimet shoqërore. 

SPONSORIZIMET

Baza e legjislacionit fiskal:
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q Ligji Nr.7982 datë 21.12.1994 “Për sponsorizimet” dhe ndryshimet e tij. 

Sponsorizimet janë ndihma financiare dhe materiale për aktivitete publike dhe sociale ku 
përfshihen aktivitete kulturore, sportive, edukative, ekologjike si dhe letrare, shkencore, 
veprat enciklopedike dhe botimet e shtypit. Vetëm subjektet e regjistruara lejohen të 
ofrojnë sponsorizime. 
Ligji “Për sponsorizimet” përcakton limitin e sponsorizimit që mund të konsiderohet 
si shpenzim i zbritshëm për subjektet fitimprurëse. Qëllimi është inkurajimi i 
sponsorizimeve në Shqipëri.

Sipas ndryshimeve të bëra në Janar 2015, subjektet që paguajnë tatim fitimi mund të 
konsiderojnë si shpenzim të zbritshëm si më poshtë: 
• Shpenzimet për sponsorizime deri në 3% të fitimit para tatimit; dhe 
• Shpenzimet për sponsorizime për aktivitete kulturore dhe sportive deri në 15% të 

fitimit para tatimit.
Dokumentacioni i kërkuar për sponsorizimet:
• Kontrata ndërmjet palëve me qëllimin e sponsorizimit dhe vlerën e sponsorizimit;
• Transferta bankare;
• Fatura tatimore e lëshuar nga marrësi i sponsorizimit. 
Sponsorizimet me qëllim fitimi janë të ndaluara. 

TAKSAT KOMBËTARE

Bazat e  legjislacionit fiskal:
q Ligji Nr. 9975 datë 28.07.2008 “Për taksat kombëtare”;
q Udhëzimi Nr.26 datë 04.08.2008 “Për taksat kombëtare”.

Taksat kombëtare janë: 
1. Taksat portuale.
2. Taksa e qarkullimit për benzinë.
3. Taksa e mjeteve të përdorura të transportit. 
4. Taksa e rentës minerare.
5. Taksa e akteve dhe e pullës.
6. Taksa e karbonit për benzinën.
7. Taksa e ushtrimit të veprimtarisë së peshkimit.
8. Taksa e ambalazheve.
9. Taksa mbi të drejtën e përdorimit të truallit shtetëror në përdorim.
10. Taksa mbi primet e shkruara, me përjashtim të primeve të sigurimit për produktet 

e jetës, shëndetit në udhëtim dhe kartonit jeshil.
11. Taksë regjistrimi fillestar dhe taksë e përvitshme për automjetet luksoze.

Për nivelet e taksave, mund t’i referoheni Ligjit dhe Udhëzimit të tij. 

TAKSAT LOKALE

Bazat e legjislacionit fiskal:
q Ligji Nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” dhe ndryshimet e 

tij.
Subjekt i taksave vendore/lokale janë taksat e bashkive.
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Taksat vendore përfshijnë:
1. Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël.
2. Taksa mbi pasurinë e paluajtshme, në të cilën përfshihen taksa mbi ndërtesat, taksa 
mbi tokën bujqësore dhe taksa mbi truallin. 

a) taksa mbi ndërtesën - kjo taksë paguhet për çdo metër katror për ndërtesën duke 
përfshirë dhe katet e nëndheshme në mënyrë proporcionale me pronësinë gjatë 
gjithë vitit. 

 Ndërtesat, pronë e njësive të qeverisjes vendore dhe e institucioneve fetare janë të 
përjashtuara nga kjo taksë. 

 Taksa mbi ndërtesën varet nga zonat ku ndërtesa është e lokalizuar. 
    Taksa për ndërtesa në Tiranë është më e lartë se në zona të tjera. 
b) taksa mbi tokën bujqësore: kjo taksë paguhet për hektarë të tokës bujqësore. Varet nga 

kategoria e tokës dhe zona ku është e lokalizuar toka. 
c) taksa mbi truallin: kjo taksë paguhet në Lekë për metër katrorë të truallit. 

3. Taksa e fjetjes në hotel.  
4. Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja.
5. Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme. 
6. Taksa për zënien e hapësirave publike.
7. Taksa e tabelës.
8. Taksa të përkohshme.

DETYRIME DOGANORE

Bazat e legjislacionit fiskal:

q Ligji Nr.201/2014, datë 31.07.2014 “Kodi doganor i Republikës së Shqipërisë” 
dhe ndryshimet e tij.

Detyrimet doganore paguhen bazuar në sistemin e harmonizuar 6 shifror të klasifikimit 
të mallrave të importuara. 

Nga detyrimet doganore përjashtohen midis të tjerave:
• Mallrat për organizata bamirësie ose filantropike, artikuj të destinuar për të verbrit 

dhe personat e tjerë me aftësi të kufizuara;
• Dërgesat për organizata që mbrojnë të drejtat e autorit ose të drejtat e patentës 

industriale dhe tregtare.

Nomenklatura e tarifave përmban vetëm nivelet në përqindje të këtyre tarifave: 0, 2, 5, 
8, 10 dhe 15.

TATIMI NË BURIM

Bazat e legjislacionit fiskal:
q Ligji Nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” dhe ndryshimet e tij.
q Udhëzimi Nr.5, datë 30.01.2006 “Për tatimin mbi të ardhurat”.

Sipas nenit 33 të ligjit “Për tatimin mbi të ardhurat” dhe paragrafit 5.1 të Udhëzimit 
Nr.5 datë 30.01.2006 “Për tatimin mbi të ardhurat”, rezidentët shqiptarë (përfshirë 
OJF-të) duhet të paguajnë tatimin në burim në masën 15% të vlerës bruto të pagesave 
të listuara si më poshtë:
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a. dividentët; 
b. ndarja e fitimit;
c. interesat;
d. pagesat për të drejtat e autorit dhe për pronësinë intelektuale;
e. pagesat për shërbime manaxhimi, teknike, shërbimet financiare dhe të sigurimeve; 
f. pagesat për manaxhimin dhe pjesëmarrja në borde drejtorësh ose këshilla drejtues; 
g. pagesat për ndërtimin, instalimin, montimin ose për punë mbikqyrëse që lidhen 

me to;
h. pagesa qeraje;
i. pagesat për shfaqjet e aktorëve, të muzikantëve ose sportistëve, përfshirë 

pagesa të tilla që u bëhen personave, të cilët punësojnë artistë ose sportistë apo 
ndërmjetësojnë për shfaqjet e tyre;

j. të ardhurat e individëve nga lojërat e fatit dhe kazinotë.  

Tatimi në burim nuk paguhet në rastet e mëposhtme:

• personat rezidentë shqiptarë, të regjistruar si tatimpagues të tatimit mbi fitimin 
dhe të TVSH ose personat e regjistruar si tatimpagues të taksës vendore mbi 
bisnesin e vogël;

• dividendët, si dhe shpërndarjet e fitimit sipas përcaktimeve të nenit 26 të ligjit;
• pagesat e bëra personave jo-rezidentë për shërbimet për transportin ndërkombëtar 

të pasagjerëve dhe mallrave.

Tatimi në burim llogaritet mbi vlerën bruto të pagesës që i bëhet palës tjetër.

Shembull:
a. Një OJF ka nënshkruar një kontratë me një individ për shërbime, dhe pagesa 

bruto e rënë dakort është 1,000 Euro. 
 Organizata duhet të mbajë tatimin në burim prej 15% mbi vlerën bruto 

(1,000*15%=150 Euro). Vlera neto prej 850 Euro do t’i paguhet individit.

b. Një OJF ka nënshkruar një kontratë me një individ për shërbime, dhe pagesa neto 
e rënë dakort është 1,000 Euro.

 Organizata duhet të mbajë tatimin në burim prej 15% mbi vlerën bruto (Vlera 
bruto: 1,000/0.85=1,176.47 Euro). Tatimi në burim do të jetë 1,176.47*15%= 
176.47 Euro. Vlera neto prej 1,000 Euro (1,176.46-176.47) do t’i paguhet individit.

Tatimpaguesit (përfshirë OJF-të) duhet të derdhin në llogarinë e organeve tatimore, 
tatimin në burim jo më vonë se data 20 e muajit pasardhës së muajit kur pagesa mbi të 
ardhurat është kryer, sipas deklaratës së përcaktur në sistemin e-tax.

Që prej vitit 1992 Shqipëria ka nënshkruar marrëveshje “Për shmangien e tatimit të 
dyfishtë mbi të ardhurat dhe kapitalin” me 41 shtete. 

Procedurat e nevojshme për shmangjen e tatimit të dyfishtë janë paraqitur në 
Udhëzimin e Ministrit të Financave Nr. 6 datë 10.02.2004 “Mbi marrëveshjet bilaterale 
për shmangjen e tatimit të dyfishtë dhe parandalimin e evazionit fiskal”.
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6.2 Çështjet kyçe të përmbushjes së kërkesave të legjislacionit fiskal

Çdo OJF duhet të përmbushë kërkesat e legjislacionit fiskal. Në të kundërt do të 
aplikohen gjoba apo interesa sipas Ligjit “Për proçedurat tatimore”. 

Çdo ligj parashikon gjoba për shkelje specifike të legjislacionit fiskal. Si rregull gjobat 
aplikohen në raste kur tatimpaguesi (përfshirë këtu edhe OJF-të për detyrimet tatimore 
që duhet të paguajnë dhe kërkesat që duhet të plotësojnë) kryen: 
• Deklarim dhe pagesa me vonesë të detyrimeve tatimore;
• Pagesa dhe deklarime jo korrekte; 
• Deklarime false të detyrimeve tatimore.

Për detaje të tjera në lidhje me përmbushjen e kërkesave të legjislacionit fiskal referojuni 
seksionit 6.1 dhe 6.3.

6.3 Çështje kyçe të raportimit dhe kontrollit 

Bazat e legjislacionit fiskal:
q Ligji Nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” dhe ndryshimet e tij;
q Udhëzimi Nr.5, datë 30.01.2006 “Për tatimin mbi të ardhurat”;
q Ligji Nr.9920, datë 19.05.2008 “Për proçedurat tatimore” dhe ndryshimet e tij;
q Udhëzimi Nr.24, datë 02.09.2008 “Për proçedurat tatimore”.

Raportimi vjetor

Sipas nenit 18 të Ligjit “Për tatimin mbi të ardhurat”, të përjashtuar nga tatimi mbi 
fitimin janë subjektet juridike të cilat ushtrojnë vetëm aktivitet fetar, humanitar, 
bamirësie, shkencor, apo edukativ, prona apo fitimi i të cilave nuk përdoret për interesa 
të organizatorëve apo anëtarëve të saj.

Ky përcaktim është parashikuar gjithashtu në Ligjin “Për organizatat jo-fitimprurëse” 
ku specifikohet se një OJF nuk themelohet për të gjeneruar fitime apo të ardhura për 
anëtarët e saj dhe një OJF nuk lejohet të shpërndajë fitimet apo pasurinë tek anëtarët e 
saj.

OJF-të mund të kryejnë furnizim të shërbimeve apo mallrave si pjesë e aktivitetit të 
tyre jo-fitimprurës. Këto shërbime (të tilla si tranime etj.), apo mallra mund t’u ofrohen 
subjekteve fitimprurëse. Këto të fundit, në mënyrë që të mbështesin shpenzimin e kryer 
duhet të marrin nga OJF-të dokumentacion të rregullt. 

Sipas paragrafit 46.1.11 të Udhëzimit nr. 24/2008 “Për procedurat tatimore”, gjatë 
ushtrimit të veprimtarisë për të cilën janë krijuar, organizatat jofitimprurëse, fondacionet, 
njësitë e zbatimit të projekteve, entet publike kombëtare e vendore, organizatat politike 
dhe organet e  tjera të ngjashme me to, mund të kryejnë furnizim mallrash apo shërbimesh 
si dhe të marrin pagesa për  arsye të tjera të ndryshme. Në këto raste ato lëshojnë faturë 
të thjeshtë tatimore, me përjashtim të rasteve kur në bazë të legjislacionit tatimor në fuqi 
janë të detyruar të lëshojnë faturë me TVSH.

Theksojmë se shërbimet apo mallrat e ofruara si më sipër, duhet të jenë pjesë e aktivitetit 
jo-fitimprurës të OJF-së.
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Të gjitha subjektet pavarësisht përjashtimit nga tatimi mbi fitimin duhet të dorëzojnë 
pranë organeve tatimore pasqyrat financiare vjetore në të njëjtin afat kohor si të gjitha 
subjektet e tjera të detyruara për të paguar tatimin mbi fitimin. Deklarata vjetore e tatim 
fitimit është e detyrueshme për t’u përgatitur vetëm nga ato OJF të cilat janë subjekt i 
tatim fitimit. 
Afati për dorëzimin e deklaratës vjetore (nëse OJF është subjekt i tatim fitimit) dhe 
pasqyrave financiare vjetore është 31 Marsi i vitit pasues të vitit financiar. Dorëzimi me 
vonesë është subjekt penaliteti në shumën prej 10,000 Lekë.
Forma standarte e Deklaratës dhe Pagesës së Tatimit mbi Fitimin jepet në Aneksin A. 

Rregullat e mbajtjes së kontabilitetit
Rregullat kontabël për OJF-të në Shqipëri janë të parashikuara në Ligjin Nr. 9228, datë 
29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” (Ligji Për Kontabilitetin).
Ligji i mësipërm është i aplikueshëm për të gjitha organizatat jo-fitimprurëse me 
përjashtim të rasteve kur pasqyrat financiare dhe kontabiliteti parashikohen nga ligje e 
rregullore të veçanta.   

Sipas Ligjit Për Kontabilitetin, viti fiskal është i njëjtë me vitin kalendarik. Regjistrat e 
llogarive duhet të mbahen e të ruhen në Lekë shqiptarë dhe në gjuhën shqipe. Të gjithë 
librat e llogarive, dukumentat burimore dhe pasqyrat financiare duhen ruajtur për një 
periudhë 10 vjeçare.

Në mënyrë që të unifikohet raportimi financiar për OJF-të, Këshilli Kombëtar i 
Kontabilitetit ka miratuar “Standardin Kombëtar të Kontabilitetit për Organizatat Jo- 
Fitimprurëse” (SKK për OJF).  Ky Standard zbatohet për pasqyrat financiare duke 
filluar nga 1 Janar 2016.

Në bazë të SKK për OJF-të pasqyrat financiare duhet të përfshijnë dokumentat si më 
poshtë: 
• Pasqyra e Pozicionit Financiar;
• Pasqyra e Aktiviteteve;
• Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare;
• Shënimet shpjeguese.

SKK për OJF përfshin shtojcat të cilat japin një format standard të pasqyrave të 
mësipërme. 
Pasqyrat financiare vjetore të hartuara në përputhje me SKK për OJF-të duhet të 
dorëzohen pranë administratës tatimore nëpërmjet sistemit on-line brenda datës 31 
mars të vitit në vijim. 

Kontrolli nga organet tatimore

Organizatat jo-fitimprurëse janë subjekt i kontrollit nga organet tatimore për detyrimet 
tatimore që duhet të paguajnë (tatimi mbi të ardhurat personale, kontributet shoqërore 
dhe shëndetësore, tatimi në burim dhe çdo tatim apo taksë tjetër të parashikuar nga 
legjislacioni në fuqi).

Sipas Ligjit “Për proçedurat tatimore”, nëse një OJF rezulton si tatimpagues aktiv 
për detyrimet tatimore të mësipërme, deklarimet dhe pagesat e tyre do të kryhen 
sipas kërkesave të paraqitura në ligj. Deklaratat duhet të përgatiten dhe dërgohen në 
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administratën tatimore edhe në rastet kur OJF-ja nuk ka asnjë detyrim tatimor për të 
paguar. 
Në rast se nga kontrolli tatimor organizata jo-fitimprurëse do të rezultojë me detyrime 
tatimore shtesë, si dhe me gjoba e interesa të papaguara, rendi për shlyerjen e detyrimeve 
të tilla është: 
a) kontributet e detyrueshme të sigurimeve shëndetësore; 
b) kontributet e detyrueshme të sigurimeve shoqërore të punëmarrësit; 
c) kontributet e detyrueshme suplementare të sigurimeve shoqërore; 
ç) kontributet e detyrueshme të sigurimeve shoqërore të punëdhënësit; 
d) tatimet; 
dh) kamatëvonesat, 
e) gjobat; 
ë) kostot administrative (neni 79 i Ligjit ”Për Procedurat Tatimore”). Në rast se një 

tatimpagues paguan një pjesë të detyrimit tatimor përfshirë gjobat dhe penalitetet, kjo 
shumë do të mbulojë së pari detyrimin tatimor pastaj interesat dhe gjobat.

Në rast të mos dorëzimit të deklaratës tatimore në afat, OJF-ja dënohet me gjobë me 
10,000 Lekë për çdo deklaratë tatimore të padorëzuar.

Për pagesë me vonesë të detyrimit tatimor zbatohet penalitet në masën 0,06% të shumës 
së detyrimit të papaguar për çdo ditë, gjatë së cilës pagesa nuk është kryer. Dorëzimi i 
një deklarate tatimore të pasaktë dënohet me një gjobë të barabartë me 0,06 për qind 
të shumës së detyrimit të papaguar për çdo ditë, gjatë së cilës pagesa nuk është kryer. 
Gjoba për pagesë të vonuar dhe deklarim të pasaktë llogaritet për një periudhë deri në 
365 ditë kalendarike.

Fshehja apo shmangia nga pagimi i detyrimeve tatimore përbën evazion tatimor dhe 
dënohet me gjobë të barabartë me 100 për qind të diferencës së shumës së përllogaritur 
nga ajo që duhet të ishte në fakt.

Si të gjithë tatimpaguesit, edhe OJF-të kanë të drejtë të apelojnë detyrimet tatimore të 
vendosura nga organet tatimore në rastet e kontrolleve të ushtruara prej tyre. 

Ka dy nivele të apelimit tatimor:
1. Niveli i parë është Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT) e cila duhet të 

kthejë përgjigje brenda 60 ditëve kalendarike nga dorëzimi i apelimit tatimor. 
2. Niveli i dytë është Gjykata e Shkallës së Parë. 

Tatimpaguesi duhet të fillojë proçedurat administrative të apelimit (të dërgojë apelimin 
në DPT) brenda 30 ditëve pas marrjes së Njoftim Vlerësimit Tatimor. Brenda 30 ditëve 
nga marrja e përgjigjes për apelimin pranë DPT, tatimpaguesi duhet të fillojë procedurën 
gjyqësore. Çdo nivel i apelimit mund të anullojë/falë detyrimet tatimore dhe gjobat e 
vendosura. Interesi nuk mund të falet nga asnjë autoritet. 

Tatimpaguesi duhet të paguajë shumën e plotë të detyrimit tatimor, duke zbritur gjobat, 
përpara se të fillojë proçedurën e apelimit administrativ, ose të vendosë garanci bankare 
për vlerën e detyrimit tatimor.

Mosdeklarimi i punonjësve si dhe mosdeklarimi i pagës reale dënohet për çdo rast me 
gjobë prej 500,000 Lekë. Tatimpaguesi duhet të paguajë edhe detyrimet tatimore të 
padeklaruara duke përfshirë penalitetet dhe interesat.  
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