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Orët mësimore   

Ligjërata Ushtrime 

2 1 
Metodologjia e 
mësimit 

 
Ligjërata, ushtrime, punime seminarike, konsultime, teste, raste studimi, detyra 

Konsultime Një orë para ligjëratave ose një orë pas ligjëratave 
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Tel. 044 503 113 

 
Asistenti 

MSC. Marigona Geci e-mail  

Tel.  

 

Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

Qëllimi i këtij programi është që t’i japi studentëve 
të vitit të tretë të drejtimit Administrim Biznesi 
(AB) një sërë njohurish themelore në lidhje me; 

- Kontabilitetin e Tatimeve,  
-  organizimin dhe funksionin e këtij 

kontabiliteti,  
- të teknikave dhe standardeve të përdorura 

nga profesionistët në fushën e tatimeve,  
- kontrollin dhe revizionin  e taksave dhe 

tatimeve si detyrim ndaj taksapaguesve i 
qeverisjes së mirë dhe funkcionale 

- Aftesimi i studentëve me këto njohuri teorike dhe 
praktike në lidhje me kontabilitetin e ttimeve për 
t’iu krijuar mundësinë për të qenë të gatshëm dhe 
të aftë që të ofrojnë shërbimet e kërkuara në 
kontabilitet me qëllim plotësimin e nevojave të 
menaxhimit të të hyrave publike në lidhje me 
dhënien e sigurisë për proceset e përpilimit të 
raporteve financiare, procese operacione, ruajtjes 
së aktiveve dhe  zbatimin e legjislacionit , rregullave 
dhe udhëzimeve 

- Të kuptojnë rëndësinë e procesit të planifikimit dhe 
përgatitjes së raportit të Kontabilitetit të tatimeve 
dhe të realizojnë një proces të Pasqyrave 
tëTatimeve.  

- Marrja e këtyre njohurive rrit mundësitë e 
punësimit si kontabilistë të pavarur apo të 
punësuar, si dhe hap rrugën për hyrjen në 
profesionin e Ekspertit Kontabël të Autorizuar. 

- Siguron bazat e duhura për vazhdimin e studimeve 
në master.  

 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

 Gjatë zhvillimit të lekcioneve dhe ushtrimeve theksi vendoset në përsëritjen, kuptimin logjik,  
konsolidimin e njohurive teorike të marra në leksione (në formën e testeve 20 minutëshe) dhe mbi të 
gjitha zhvillimin e aftësisë për zbatimin praktik të tyre.  

 Një pjesë të konsiderueshme të ushtrimeve  zë puna me grupe të vogla studentësh, të cilëve iu jepen për 
diskutim raste të caktuara studimore nga realiteti kontabilitetit të tatimeve në Kosovë dhe rajon 

  Në fund të orës së ligjërates dhe ushtrimeve  formulohen konkluzionet përmbledhëse, si dhe caktohen 
detyra për semnarin pasardhës 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 
Salla e pajisur me kompjuter dhe projektor 



Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 
 
Vijimi i rregullt  ...................................  5 % 
Kolokfiumi pare: ................................. 10 % 
Klokfiumi dyte .................................... 15 % 
Seminaret dhe angazhime  tjera .......  15 % 
Provimi final .......................................  55 % 
Total .............................................   100 % 
 
Pikët e vitit shtohen vetëm nëse studenti ka arritur të 
marrte të pakten 15% të provimit përfundimtar me shkrim 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 
91-100 10 (dhjetë) 

81-90 9 (nëntë) 

71-80 8 (tetë) 

61-70 7 (shtatë) 

51-60 6 (gjashtë) 

0-50 5 (pesë)  

Obligimet e studentit: 

Ligjërata 
 Vijimi i ligjëratave 
 Pjesëmarrja aktive në diskutime gjatë ligjëratave 

 Punimi seminarik 

 Pjesëmarrja në teste  

  Provimi përfundimtar 

 Ushtrime  
 Pjesëmarrja në ushtrime 
 Puna grupore në raste studimi dhe detyra 

 Pjesëmarrja në diskutime lidhur me rastet e studimit 

 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 
Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime 1 15 15 

Punë praktike 1 15 15 

Kontakte me mësimdhënësit/konsultimet 1 15 15 

Ushtrime në terren 1 10 10 

Kolokviume, seminare 1 10 10 

Detyra të shtëpisë 1 15 15 

Koha e studimit vetanak 1 10 10 

Përgatitja përfundimtare për provim 1 10 10 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuiz, provim final, etj.) 1 10 10 

Projektet, prezantimet, etj.  1 10 10 

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: 

    150 

 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

1. Njohuri mbi Kontabilitetin e tatimeve  

Kuptimi dhe rëndësia e Kontabilitetit të taksave 

dhe tatimeve   

 
2 

Tema: Shqyrtime te rasteve konkrete   
1 

Literatura: Literatura e dhӕnë në Syllabus Literatura e propozuar, Materialet ne dispozicion  

2. 2. Kontabiliteti i tatimeve mbi të ardhurat  

- Disa njohuri dhe kontabilitetin e tatimit  

mbi të ardhurat 

- Kuptimi dhe struktura e tatimit në të 

ardhura  (nga rrjdh ky tatim) 

- Bazat monetare për paraqitjen e tatimit në 

të ardhura individuale  

 
2 

Tema: Shqyrtime te rasteve konkrete  
1 

Literatura: Literatura e dhӕnë në Syllabus Literatura e propozuar, Materialet ne dispozicion 

3. 3. Kontabiliteti i TVSH-s, dhe akcizës  

- Disa njohuri dhe kontabilitetin e TVSH-s, dhe 

akcizës  

 
2 

Tema: Shqyrtime te rasteve konkrete  
1 

Literatura: Literatura e dhӕnë në Syllabus Literatura e propozuar, Materialet ne  

dispozicion 



4. 4.Kontrolli dhe revizioni i tatimeve  dhe taksave  

- Disa njohuri mbi kontrollin dhe revizionin e 

taksave dhe tatimeve  
 

 
2 

Tema: Shqyrtime te rasteve konkrete  
1 

Literatura: Literatura e dhӕnë në Syllabus Literatura e propozuar, Materialet ne dispozicion 

5. Kolokfiumi i parë     

Literatura: Literatura e dhӕnë në Syllabus  

6. Test kontrolli i Kolofiumi i parë 

- Test kontrolli në grupe, zgjatë 20 – 30 minuta 

- Debate të përbashkëta  për test kontrollin 45 

minuta 

- Kolokfium i -I- parë, zgjatë 30 – 45 minuta  

 

 
2 

Tema: Shqyrtime te rasteve konkrete  
1 

Literatura: Literatura e dhӕnë në Syllabus  Literatura e propozuar, Materialet ne 

dispozicion 

7. 6. Normat e tatimeve  
 Normat e taksave në Kuvendet 
Komunale 
- Normat tatimore në Republikën e Kosovës 

- Normat e taksave në Kuvendet Komunale 

- Ndryshimet e normave të taksave sipas shtrierjes 

gjeografike, 

a.  zhvillimit ekonomik,  

b. ndotjes së ambientit,  

të tjera, të parapara me rregulloret dhe Udhëzimet e 

Kuvendeve Komunale 

 
2 

Tema: Shqyrtime te rasteve konkrete  
1 

Literatura: Literatura e dhӕnë në Syllabus Literatura e propozuar, Materialet ne dispozicion 

8. 7. Llogaritja e Tatimeve te 
Ndërmarrjet ndërtimore 

- Njohuri mbi llogaritjen e tatimit te Ndërmarrjet 

ndërtimore  

 
2 

Tema: Shqyrtime te rasteve konkrete  
1 

Literatura: Literatura e dhӕnë në Syllabus  Literatura e propozuar, Materialet ne 

dispozicion 

9. 8. Normat tatimore të Vendeve të BE-s 

- KUADRI EUROPIAN PËR POLITIKAT 

TATIMORE DHE BUXHETORE 

 
2 

Tema: Shqyrtime te rasteve konkrete  
1 

Literatura: Literatura e dhӕnë në Syllabus Literatura e propozuar, Materialet ne dispozicion 

10. 9. Llogaritja dhe evidentimi i 
obligimeve tatimore te institucionet 
shtetërore të R.Kosovës 
- Rexhistrimi kontabël e të hyrave tatimore si e 

ardhur buxhetore   

- Shpenzimi i të hyrave tatimore nga Institucionet 

e R.Kosovës  

 

 
2 

Tema: Shqyrtime te rasteve konkrete  
1 

Literatura: Literatura e dhӕnë në Syllabus Literatura e propozuar, Materialet ne dispozicion 

11. 10. Tatimi në Fitim i Korporatave  

-  Kuptimi dhe  forma e llogaritjes  

 
2 

Tema: Shqyrtime te rasteve konkrete  
1 

Literatura: Literatura e dhӕnë në Syllabus Literatura e propozuar, Materialet ne dispozicion 



12. Test kontrolli i  Seminari , punimet  
seminarike të studentëve 
- Test kontrolli në grupe, zgjatë 7 – 10 minuta 

-  Debate të përbashkëta  për test kontrollin 45 

minuta 

-  Punë Seminarike veçmas për çdo studentë, 

zgjatë 5 – 7 minuta  

 

 
2 

Tema: Shqyrtime te rasteve konkrete  
1 

Literatura: Literatura e dhӕnë në Syllabus Literatura e propozuar, Materialet ne dispozicion 

13. 11. Kontabiliteti i tatimeve të shtyera       
13.3.1. Kuptimi i tatimeve të shtyera,  
 

 
2 

Tema: Shqyrtime te rasteve konkrete  
1 

Literatura: Literatura e dhӕnë në Syllabus Literatura e propozuar, Materialet ne dispozicion 

14. Test kontrolli i Kolofiumi i dytë  Tema: Shqyrtime te rasteve konkrete  

Literatura: Literatura e dhӕnë në Syllabus Literatura e propozuar, Materialet ne dispozicion 

15. 12. Kontabiliteti i tatimeve të 
planifikuara 
Kuptimi i tatimeve të planifikuara  

 
2 

Tema: Shqyrtime te rasteve konkrete  
1 

Literatura: Literatura e dhӕnë në Syllabus Literatura e propozuar, Materialet ne dispozicion 

 

LITERATURA 

 Literatura bazë    

i. Lekcione të zgjedhura nga pedagogu i lëndës 
ii. “Doracaku mbi tatimet në Republikën e Kosovës”, MEF Qeveria e R. Kosovës 

iii. Legjislacioni Tatimor i Republikës së Koosvës  
iv.  Kontabiliteti Publik, nga Irena Bogdani 

Literatura shtesë  

v. Kontabiliteti Finaciarë", Kapitulli .XI. – Sotiraq M. Dhamo 
vi.  “Përmbledhje legjislacioni për taksat dhe tatimet” R. e Kosovës dhe R e Shqipërisë 

vii. Tatimet e BE-s, (literaturë nga vendet anëtare të BE-së 
viii.  "Računovodstvo” – Meigs & Meigs, botim në gjuhen Kroate, Zagreb  

 

VËREJTJE 
 Për çdo temë mësimore,  studentët do të pajisen me materiale të nevojshme në gjuhën shqipe. 

 Në fund të çdo ore mësimore, grupet e caktuara të studentëve  do të angazhohen me detyrë  apo rast 
studimi lidhur me temën e ligjëruar. Rezultatet e arritura nga ajo detyrë,  grupet e studentëve duhet ti 
prezantojë dhe t'i diskutojnë ato në orën e ushtrimeve  

 

Vërejtje për studentin: 
 Para së gjithash, studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë institucionin dhe rregullat 

shkollore 

 Duhet të respektojë orarin e ligjëratave , ushtrimeve dhe të jetë  i vëmendshëm në orën mësimore 

 Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e indeksit në teste dhe provim 
Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti  duhet ti përmbahet udhëzimeve të dhëna nga mësimdhënësi për  
realizimin hulumtues dhe teknik të punimit. 

 

 


