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PROGRAMI MËSIMOR - SYLLABUS 

Niveli i studimeve Master Programi   MKA   Viti akademik 2019/20 

LËNDA TATIMET DHE VENDIMMARRJA 

Viti  II-të Statusi i 

lëndës 

Z           Kodi MKA ECTS kredi 5 

Semestri III-të 

 

Javët mësimore 

 

15 

 

Orët mësimore    30 

Ligjërata Ushtrime 

2 0 

Metodologjia e 

mësimit 

 

Ligjërata, ushtrime, ese, projekte, teste. 

Konsultime  

 

Mësimdhënësit 

 

Prof. Ass. Dr. Hysni Terziu 

 

e-mail hysni.terziu@uni-

prizren.com 

Mob. 

Tel. 

  

 

Asistenti 

 e-mail    

Tel.  

 

Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

Qëllimi i kursit është ti aftësojë studentat të 

jenë në gjendje ta fitojnë një kuptim të gjerë të 

pasojave tatimit mbi të ardhurat nga 

transaksionet e zakonshme të biznesit dhe të 

investimeve. Ti kuptojnë strategjit e 

planifikimit tatimor dhe rëndësinë e tij, ti 

konsiderojnë çështjet etike në lidhje me 

tatimet, si dhe ndërlidhjen e raportimit tatimor 

me ate financiar, raportimin dual sipas SNRF-

ve dhe sipas Ligjeve tatimore.   

Studentët që kryejnë me sukses këtë kurs do të 

aftësohen: 

1. Për strategjitë e planifikimit bazik 

tatimor; 

2. Detyrimet tatimore Të ardhurat për 

tatimpaguesit individual; 

3. Të ardhurat dhe zbritjet raportuar për 

kthimin e taksave të biznesit; 

4. Dispozitat e pronës; 

5. Të ardhurat nga investimet; 

6.  Harmonizimin e të ardhurave 

financiare dhe të tatueshme në 

formularin Deklarata vjetore e tatimit 
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ne te ardhura te korporatave. 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punim seminari, punë në grupe, etj. 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 

Literatura adekuate, përdorimi i mjeteve të TI dhe mjeteve tjera të konkretizimit. 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 

 

Pjesëmarrja aktive gjatë mësimit  

 

Eseja kërkimore  

 

Projekti kërkimor 

 

 

Provimi (mbi 60% të përgjigjeve të sakta) 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të katër 

kriteret e vlerësimit (Vijimi – 10%; Eseja – 10%; 

Projekti - 30%; Provimi final – 50%) gjithsej 

100% 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

10% të pjesëmarrjes në 

notën përfundimtare. 

 

10% të pjesëmarrjes në 

notën përfundimtare 

 

30% të pjesëmarrjes në 

notën përfundimtare 

 

50% të pjesëmarrjes në 

notën përfundimtare 

 

 51-60% - nota 6 

61-70               7 

71-80               8 

81-90               9 

91-100          10 

Obligimet e studentit: 

Ligjërata 

Studenti duhet të jetë i rregullt në ligjërata dhe 

ushtrime, të shfrytëzoj të gjitha mundësitë për 

nxënie të dijes, të përdorë literaturën e obliguar 

dhe më të gjerë, të jetë aktiv dhe të respektoj 

rregullat mbi shkollimin e lartë të etikës në 

mirësjellje dhe për bashkëpunim. 

 Ushtrime 

Studenti duhet të jetë aktiv në ushtrime dhe të 

reflektoj gatishmëri dhe dije për iniciativa, ide dhe 

demonstrim të njohurive të marra në ligjërata si dhe 

të përgatisë dhe prezantojë në klasë esen, projektin 

dhe aktivisht të merrë pjesë në vështrimin kritik të 

prezantuesve të tjerë. 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Ligjërata 2.0 15 javë 30.0 

Ushtrime (pune praktike, ese, projekti, etj) 2.0 15 javë 30.0 

Kontakte me mësimdhënësin/konsultime 0.5 15 javë 7.5 

Detyra të shtëpisë 0.5 15 javë 7.5 

Projekte, prezantime..etj. 0.5 15 javë 7.5 
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Koha e studimit vetanak 2.0 15 javë 30.0 

Përgatitja përfundimtare për provim 0.5 15 javë 7.5 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuize, provim final) 0.3 15 javë 5.0 

Vërejtje: 1 ECTS kredi=25  orë angazhim,p.sh nëse lënda i ka 6 

ECTS kredi student duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 150 orë 

Ngarkesa 

totale: 

 

125 orë 

 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

Przantimi i syllabusit  

 

2 Pyetje për diskutim. 2 

  

2. Hyrje ne tatimim 2 Pyetje për diskutim dhe detyra.  2 

  

3. Tatimimi individual bazik 2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 

  

4. Transaksionet e nderlidhura biznesore 

dhe te investimeve 

2  Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 

  

5. Tema te specijalizuara (kompensimet) 2 Prezantimi i eseve. 2 

  

6. Pasqyrim i entitetit dhe tatimimi i 

korporatave 

2 Prezantimi i eseve. 2 

  

7. Rrjedha e tatimimit tek entitetet 2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 

  

8. Te hyrat bruto 2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 

  

9. Deduktimet (zbritjet) individuale 2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 

  

10. Investimet 2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 
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11. Llogaritja e tatimeve individuale 2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 

 

2 

  

12. Te ardhurat dhe llogaritja e tatimeve me 

metoden e kontabilitetit (SNRF) 

2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 

 

2 

  

13. Te ardhurat dhe llogaritja e tatimeve 

sipas Ligjeve te tatimeve 

2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 

  

14. Kontabiliteti per tatime 2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 

  

15. Deklarimi i tatimit ne fitim te 

korporatave 

2 Pyetje për diskutim dhe detyra. 2 

  

LITERATURA 

1. Taxation of Individuals and Business Entities, McGraw-Hill Publishing, 2016 7th Edition, by 

Spilker, Ayers, Robinson, Outslay, Worsham, Barrick, and Weaver, ISBN-13: 978-0077862367 

2. Taxation of Individuals and Business Entities, McGraw-Hill Publishing, 2015 Edition, by 

Spilker, Ayers, Robinson, Outslay, Worsham, Barrick, and Weaver, ISBN-13: 978-1259334870 
3. Ligji i Tatimit mbi të ardhurat e Korporatave, Kosovë, 2016 
4. Ligjerata të autorizuara 

VËREJTJE 

 Gjatë çdo ligjërate studenteve do të Ju ofrohet materiale të ndryshme filmike (DVD, materiale tjera) 

lidhur me metodat e kërkimit, shkrimin e eseve, dizajnimin e punimit, grumbullimin e të dhënave, 

analizën e tyre, implikimet etike dhe plagjiarizmin si dhe referencimin.  

Gjate çdo seance, do të organizohet qasja e bashkëbisedimit dhe bashkëparticipimit me studentët.   

Vërejtje për studentin:  

Nga studentet kërkohet që të jenë të rregullt në pjesën e ligjëratave dhe ushtrime.  

Kontributi i studenteve gjatë formës së bashkëbisedimit dhe bashkëparticipimit me studentët, do të 

vlerësohet.    

 


