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Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës së Kosovës është 

institucioni më i lartë i kontrollit ekonomik e financiar dhe për 

punën e vet i jep llogari Kuvendit të Republikës së Kosovës.  

Raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit promovojnë 

llogaridhënien e institucioneve publike, duke ofruar bazë të 

qëndrueshme për të kërkuar llogari nga menaxherët e çdo 

organizate të audituar. Në këtë mënyrë, ne rrisim besimin në 

shpenzimin e fondeve publike dhe luajmë një rol aktiv në 

sigurimin e interesit të taksapaguesve dhe të palëve tjera të 

interesit në rritjen e përgjegjësisë publike.  

Ky auditim është kryer në përputhje me Standardet 

Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit, si dhe 

me praktikat e mira evropiane.  

Auditori i Përgjithshëm ka vendosur për opinionin e auditimit 

për Pasqyrat Financiare Vjetore të Administratës Tatimore të 

Kosovës në konsultim me Ndihmës Auditorin e Përgjithshëm 

Qerkin Morina, i cili e ka mbikëqyrur auditimin.  

Raporti është rezultat i auditimit të kryer nga Udhëheqësi i ekipit 

Jusuf Kryeziu dhe  anëtaret e ekipit Shehrije Shala, Ariana Gjonbalaj 

dhe Mehmet Muçaj, nën menaxhimin e Udhëheqësit të 

Departamentit të Auditimit  Blerim Kabashi. 
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Përmbledhje e përgjithshme 

Raporti i përmbledhë çështjet kryesore që dalin nga auditimi i Administratës Tatimore të Kosovës 

(ATK) për vitin 2019, i cili përfshin Opinionin e Auditorit të Përgjithshëm për Pasqyrat Financiare 

Vjetore (PVF). Ekzaminimi i Pasqyrave Financiare për vitin 2019 është kryer në përputhje me 

Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit (SNISA). 

Auditimi është fokusuar në: 

                 

Konkluzionet 

Pasqyrat Financiare Vjetore të Administrates Tatimore të Kosovës  për vitin 2019, që përfshinë 

pasqyrën e pranimeve dhe pagesave në para të gatshme, pasqyrën e ekzekutimit të buxhetit dhe 

shpalosjet për këto pasqyra, janë të plota dhe të sakta (përveç nenit 19 nënvlerësimi i pasurive si 

rezultat i mos regjistrimit të blerjeve/pasurive të realizuara gjatë vitit 2019 - Çështja A1 në brendi të 

raportit - Mosregjistrimi i Pasurive). 

Menaxhimi financiar dhe kontrolli në përgjithësi dëshmon një proces të mirë të mbikëqyrjes dhe 

siguri në zbatimin e legjislacionit dhe proceseve tjera të kontrollit. Megjithatë, përkundër faktit se 

ATK ka vendosur kontrolle relativisht të mira në raport me obligimet statutore tё saj, mos zbatimi 

me konsistencë i rregullave, ka shkaktuar mangësi në disa procese, veçmas në menaxhimin 

pasurive, procesi i fiskalizimit, përmbushja e planit të kontrolleve, rimbursimeve dhe menaxhimin 

e llogarive të arkëtueshme. 

Sa i përket zbatimit të rekomandimeve, ATK ka treguar një kujdes të shtuar në adresimin e 

rekomandimeve të dhëna në raportin e auditimit për PVF-të e vitit 2018. Megjithatë, edhe këtë vit 

mangësitë e njëjta janë vërejtur në menaxhimin e pasurive (e-pasuria), llogaritë e arkëtueshme, 

fiskalizimin e bizneseve dhe rimbursime. 

Opinioni i Auditorit të Përgjithshëm1 

Opinion i pamodifikuar 

Sipas opinionit tonë, Pasqyrat Financiare Vjetore të Administratës Tatimore të Kosovës për vitin e 

përfunduar   me  31 dhjetor 2019, paraqesin pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet 

materiale. 

                                                      
1 Shtojca I, shpjegon llojet e opinioneve, sipas SNISA-ve.  

Pasqyrat Financiare 

Vjetore 

Menaxhimi financiar 

dhe kontrolli 

Zbatimi i 

Rekomandimeve 
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Më gjerësisht, shih kapitullin1 të këtij raporti. 

Administrata  Tatimore  e Kosovës  është pajtuar me gjetjet dhe konkluzionet e auditimit, si dhe 

është zotuar së do t’i adresojë të gjitha rekomandimet e dhëna.  
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Fushëveprimi dhe metodologjia e auditimit 

Auditimi përfshinë ekzaminimin dhe vlerësimin e pasqyrave financiare dhe të dhënave të tjera 

financiare, me sa vijon: 

 Nëse pasqyrat financiare japin një pamje të drejtë dhe të vërtetë të llogarive dhe çështjeve 

financiare për periudhën e auditimit;  

 Nëse të dhënat financiare, sistemet dhe transaksionet janë në pajtim me ligjet dhe rregulloret 

në fuqi;  

 Nëse funksionet e kontrollit dhe të auditimit të brendshëm janë të përshtatshme dhe efikase; 

dhe 

 Nëse janë ndërmarrë veprimet e duhura për zbatimin e rekomandimeve të auditimit. 

Auditimi është bazuar në vlerësimin e rrezikut. Ne kemi analizuar veprimtarinë e Administratës 

Tatimore të Kosovës, nivelin e mbështetjes në kontrollet menaxheriale për të përcaktuar nivelin e 

testeve të hollësishme, që janë të nevojshme për të siguruar dëshmitë dhe që e mbështesin opinionin 

e Auditorit të Përgjithshëm (AP). 

Procedurat kanë përfshirë rishikimin e kontrolleve të brendshme, të sistemeve të kontabilitetit, teste 

të ndërlidhura substanciale, si dhe aranzhimet e ndërlidhura të qeverisjes deri në masën që i kemi 

konsideruar të nevojshme për kryerjen efektive të auditimit. Gjetjet e auditimit nuk duhet të 

konsiderohen si një pasqyrë gjithëpërfshirëse e dobësive që mund të ekzistojnë apo e të gjitha 

përmirësimeve që mund të bëhen në sistemet dhe procedurat që janë aplikuar. 

Kapitujt në vijim ofrojnë përshkrim të detajuar të gjetjeve dhe rekomandimeve në çdo fushë të 

audituar.  
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1 Opinioni i auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore 

Ne kemi kryer auditimin e Pasqyrave Financiare Vjetore (PFV) të Administratës Tatimore të 

Kosovës (ATK) për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2019, në përputhje me Ligjin e ZKA dhe 

Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit (SNISA). Ekzaminimet e 

auditimit janë kryer për të mundësuar dhënien e opinionit për PFV, të cilat përfshijnë pasqyrën e 

pranimeve dhe të pagesave në para të gatshme dhe pasqyrën e ekzekutimit të buxhetit, të 

shpalosura në detaje. 

1. Opinion i pamodifikuar  

Sipas opinionit tonë, Pasqyrat Financiare Vjetore të Administratës Tatimore të Kosovës për vitin e 

përfunduar më 31 dhjetor 2019, prezantojnë një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet 

materiale, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik, sipas 

kontabilitetit të bazuar në para të gatshme. 

Baza për opinion  

Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të 

Auditimit (SNISA). Sipas këtyre standardeve, përgjegjësitë tona janë përshkruar më poshtë tek pjesa 

‘Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare’. Në përputhje me SNISA-t 10 dhe 

30, si dhe kërkesat e tjera relevante për auditimin e PFV-ve të organizatave buxhetore, ZKA është e 

pavarur nga Administrata Tatimore e Kosovës. Besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë 

të mjaftueshme dhe të duhura për sigurimin e bazës për opinionin. 

Përgjegjësia e menaxhmentit për PFV-të 

Drejtori i përgjithshëm i Administratës Tatimore të Kosovës (ATK)  është përgjegjës për përgatitjen 

dhe prezantimin e drejtë të Pasqyrave Financiare sipas Standardeve Ndërkombëtare të 

Kontabilitetit në Sektorin Publik - Raportimi Financiar bazuar në Kontabilitetin e Parasë së Gatshme. 

Po ashtu, menaxhmenti është përgjegjës edhe për vendosjen e kontrolleve të brendshme, të cilat i 

përcakton si të nevojshme për të mundësuar përgatitjen e Pasqyrave Financiare, pa keq deklarime 

materiale të shkaktuara, qoftë nga mashtrimi apo gabimi. Kjo përfshinë përmbushjen e kërkesave 

që burojnë nga Ligji nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (me 

plotësime dhe ndryshime) dhe Rregullorja nr. 01/2017 për Raportim Vjetor Financiar nga 

Organizata Buxhetore. 

Drejtori i përgjithshëm i ATK-së është përgjegjës për të siguruar mbikëqyrjen e procesit të raportimit 

financiar të Administratës Tatimore të Kosovës. 
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Përgjegjësia e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e PFV-ve 

Përgjegjësia jonë është që të shprehim një opinion për PFV-të në bazë të auditimit të kryer, në 

përputhje me SNISA-t. Këto standarde kërkojnë që të marrim siguri të arsyeshme se pasqyrat 

financiare nuk përmbajnë keqdeklarime materiale. 

Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë i sigurisë, por nuk garanton se një auditim i kryer në 

pajtim me SNISA-t do të zbulojë çdo keq-deklarim material që mund të ekzistojë. Keq deklarimet 

mund të rezultojnë nga mashtrimi ose gabimi dhe konsiderohen materiale nëse, individualisht ose 

së bashku, mund të ndikojnë në vendimet e marra mbi bazën e këtyre PFV-ve. 

Auditimi përfshinë kryerjen e procedurave për të marrë dëshmi në lidhje me informatat financiare 

dhe shpalosjet në PFV. Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i auditorit, duke përfshirë edhe 

vlerësimin e rreziqeve nga keqdeklarimet materiale në PFV, qoftë për shkak të mashtrimit apo 

gabimit. Gjatë vlerësimit të rrezikut, auditori merr në konsideratë kontrollin e brendshëm që është 

relevant në përgatitjen e pasqyrave financiare nga entiteti, në mënyrë që të dizajnojë procedura të 

auditimit që janë të përshtatshme për rrethanat e entitetit, por jo për qëllim të shprehjes së opinionit 

mbi efektivitetin e kontrolleve të brendshme të entitetit. 

Auditimi përfshinë edhe vlerësimin e përshtatshmërisë së politikave kontabël të përdorura, 

arsyeshmërinë e përllogaritjeve kontabël të bëra nga menaxhmenti, si dhe vlerësimin e prezantimit 

të pasqyrave financiare.  

Ne komunikojmë me menaxhmentin e entitetit të audituar në lidhje me fushëveprimin, kohën e 

planifikuar të auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të auditimit, përfshirë ndonjë mangësi të 

rëndësishme në kontrollin e brendshëm që ne e identifikojmë gjatë auditimit. 

Raporti i auditimit publikohet në webfaqen e ZKA-së, me përjashtim të informacioneve që 

klasifikohen si senzitive apo për shkak të ndalesave të tjera ligjore e administrative, në pajtim me 

legjislacionin në fuqi. 

Ne vlerësojmë lart bashkëpunimin korrekt të menaxhmentit dhe stafit të Administratës Tatimore të 

Kosovës  gjatë procesit të auditimit. 
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2 Menaxhimi financiar dhe kontrolli 

Puna jonë lidhur me Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin (MFK) pasqyron aktivitetet e detajuara 

të auditimit për sistemet e të hyrave dhe shpenzimeve në organizatat buxhetore. Në mënyrë të 

veçantë, kemi trajtuar menaxhimin e buxhetit, prokurimin, burimet njerëzore dhe pasuritë e 

detyrimet si dhe funksionin e auditimit të brendshëm. 

Konkluzioni për menaxhimin financiar dhe kontrollin  

ATK në vazhdimësi ka treguar gatishmëri në përmirësimin e menaxhimit financiar dhe kontrollit 

me qëllim të arritjes së objektivave të përcaktuara. Rezultatet tona të auditimit kanë nxjerrë në pah 

se ATK ka vendosur kontrolle adekuate në shumicën e aktiviteteve operative dhe financiare.  

Kontrollet mbi menaxhimin e përgjithshëm të procesit buxhetor, marrë si tërësi, janë të mira. ATK 

ka arritur të realizoj rreth 94% buxhetin final për vitin 2019. 

Megjithatë, kontrollet në menaxhimin e pasurive duhet të përmirësohen, ndërsa kontrollet në 

fushën e menaxhimit të të hyrave dhe shpenzimeve janë funksionale dhe zbatohen në mënyrë 

efektive. 

Ne duhet të theksojmë që Njësia e Auditimit të Brendshëm (NJAB) në vazhdimësi tregon një cilësi 

të mirë të punës përmes së cilës jep vlerësime të qëndrueshme lidhur me funksionimin e kontrolleve 

nё organizatë. Në këtë aspekt, përfitimi nga puna e auditimit të brendshëm duhet të merret në 

konsideratë nga menaxhmenti i ATK-së për përmirësimin e fushave me mangësi të theksuara. 

2.1 Planifikimi dhe realizimi i buxhetit 

Ne i kemi shqyrtuar burimet e fondeve buxhetore dhe shpenzimet e fondeve sipas kategorive 

ekonomike. Kjo është paraqitur në tabelat e mëposhtme: 

Tabela 1. Burimet e fondeve buxhetore (në €) 

Përshkrimi 
Buxheti 
Fillestar 

Buxheti 
Final2 

2019 
Realizimi 

% e 
realizimi
t 2019 

2018 
Realizimi 

2017 
Realizimi 

Burimet e Fondeve:  14,296,096 11,818,037 11,069,477 94% 9,271,842 8,807,446 

Granti i Qeverisë -
Buxheti   

 

12,296,096 

 

11,818,037 

 

11,069,477 94% 

 

9,271,842 

 

8,807,446 

Të hyrat e  
njëhershme nga  AKP 2,000,000 0 0 0 0 0 

                                                      
2 Buxheti Final – buxheti i aprovuar nga Kuvendi i përshtatur më pas nga Ministria e Financave 
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Buxheti final në raport me buxhetin fillestar ishte zvogëluar për 2,478,059€ ( prej tyre 2,000,000€ nga 

të hyrat e njëhershme të  AKP-së dhe 478,059€ nga Granti i Qeverisë).  

Në vitin 2019, ATK ka shpenzuar rreth 94% të buxhetit final ose 11,069,477€, afërsisht përqindje e 

njëjtë e realizimit krahasuar me vitin 2018. 

Tabela 2. Shpenzimet e fondeve sipas kategorive ekonomike (në €)  

Përshkrimi 
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final 

2019  
Realizimi 

% e 
Realizimit 
2019 

2018 
Realizimi 

2017 
Realizimi 

Shpenzimet e 
fondeve sipas 
kategorive 
ekonomike:   

14,296,096 11,818,037 11,069,477 94% 9,271,842 8,807,446 

Paga dhe Mëditje 7,535,803 7,455,035 7,455,035 100% 7,231,018 6,881,449 

Mallrat dhe 
Shërbimet  

2,288,597 2,390,597 2,320,511 97% 1,750,985 1,528,474 

Shërbimet 
komunale 

271,696 271,696 150,905 56% 172,130 166,070 

Investimet Kapitale  4,200,000 1,700,709 1,143,026 67% 117,709 231,453 

Shpjegimet rreth ndryshimeve në kategoritë buxhetore: 

Buxheti final për paga dhe mëditje ishte 7,455,035€ ndërsa ai fillestar 7,535,803€. Buxheti final 

krahasuar me buxhetin fillestar është zvogëluar për 80,768€. Buxheti final është zvogëluar në bazë 

të vendimit të Qeverisë nr. 03/115 datës. 17.12.2019.  

Buxheti final për mallra dhe shërbime ishte 2,390,597€, ndërsa ai fillestar 2,288,597€. Realizimi vjetor 

i buxhetit në këtë kategori ishte 2,320,511€. Buxheti final krahasuar me buxhetin fillestar është rritur 

për 102,000€. Buxheti final është rritur në bazë të në bazë të vendimit të Qeverisë nr. 03/115 datës 

17.12.2019. 

Buxheti final për shpenzime komunale ishte 271,696€, kurse realizmi ishte 150,905€ apo rreth 56%. 

Buxheti final krahasuar me buxhetin fillestar nuk kishte ndryshime. 

Buxheti final për investimet kapitale ishte 1,700,709€, ndërsa ai fillestar ishte 4,200,000€ (prej tyre 

2,200,000€ nga Granti i Qeverisë dhe 2,000,000€ të hyrat nga AKP), realizimi ishte 1,143,026€, apo 

shprehur në përqindje rreth 67%. Buxheti final krahasuar me buxhetin fillestar është zvogëluar për 

2,499,291€. Prej tyre 2,000,000€  janë zvogëluar të hyrat e njëhershme nga AKP dhe 499,291€ nga 

granti i Qeverisë. Buxheti final i grantit qeveritar është zvogëluar në bazë të vendimit të Ministrisë 

së Financave  me nr. 1490 të datës 22.10.2019 në vlerë prej 196,678€ dhe në bazë të vendimit të 

Qeverisë nr. 02/113 të datës 05.11.2019 për 302,613€. 
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2.1.1 Të hyrat 

ATK në përgjithësi ka një sistem funksional në menaxhimin e të hyrave. Të hyrat tatimore të 

planifikuara nga Qeveria e Kosovës për vitin 2019 ishin 516,400,000€, ndërsa shuma e tyre neto e 

realizuar ishte 460,562,066€ (të hyrat bruto 504,281,904€ – 43,719,838€ kthimet). Shprehur në 

përqindje, të hyrat bruto ishin realizuar rreth  97.7% nga shuma e planifikuar. 

Tabela 3. Të hyrat (në €) 

Përshkrimi 
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final 

2019 
Pranimet 

% e 
Pranimev
e 2019 

2018 
Pranimet 

2017 
Pranimet 

Të hyrat 
bruto 

516,400,000 516,400,000 504,281,904 97.7% 468,388,9763 414,355,000 

Kthimet (45,100,000) (45,100,000) (43,719,838)  97% (43,649,167) (48,439,000) 

Të hyrat 
neto 

471,300,000 471,300,000 460,562,066 98% 424,739,809 365,916,000 

ATK në vitin 2019, kishte realizuar të hyra bruto prej 504,281,904€, që krahasuar me vitin 2018,  të 

hyrat në total kishin shënuar rritje  për  47,482,928€  apo rreth 10.39% (për qëllime të krahasimit 

kemi përjashtuar të hyrën e njëhershme nga trusti në shumën prej  11,590,000€). 

Tabela 4.Të hyrat e realizuara dhe kthimet sipas kategorive ekonomike në tri vitet e fundit (në €) 

Përshkrimi 
2019 

Pranimet 
2018 

Pranimet 
2017 

Pranimet 

Tatimi i paragjykuar 18  60,029  8  

Tatimi mbi vlerën e shtuar 238,948,260  213,130,969  198,340,829  

TVSH-ja e shtyrë 292,142  -    -    

Tatimi në paga – mbajtur në burim 107,265,196  108,677,687  85,635,355  

Tatimi për biznese individuale 32,700,309  33,764,626  32,547,167  

Tatimi në qira, pasuri të patrupëzuara 464,060  478,483  595,812  

Tatimi i mbajtur në burim. Interes, qira dhe pronë 25,186,583  21,489,644  18,145,526  

Tatimi në Korporata 94,593,409  86,736,816  75,276,998  

Konto kaluese – Administrata tatimore 29,628  56,251  (8,073) 

Të hyrat nga gjobat e ATK-së 4,742,900  3,635,574  3,426,234  

Kompensimi i dëmeve nga kompanitë e sigurimeve     -    2,140  30  

Licencat për Lojëra 56,769  353,361  393,547  

Të hyrat – shitja e mbeturinave  90  2,036  844  

Të hyrat – shitja e mallrave të konfiskuara 2,512  1,360  723  

Regjistrimi i pengut    29  -    -    

Totali i pranimeve bruto: 504,281,904  468,388,976  414,355,000  

                                                      
3 Në të hyrat e vitit 2018 në vlerë prej 468,388,976€, janë përfshi edhe pagesat nga fondi i kontributeve pensionale të 

Kosovës në vlerë prej 11,590,000€.  
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Kthimi i Tatimit të Paragjykuar (17,179) -    -    

Kthimi i Tatimit në Fitim  (7,993) (439)  -    

Kthimi i TVSh-së (39,029,345) (39,613,731) (45,141,800) 

Kthimi i Tatimit në Paga i mbajtur në burim  (602,088) (1,137,280) (867,465) 

Kthimi i Tatimeve në Biznese (174,063) (614,817) (94,932) 

Kthimi i tatimeve në Qira, Fitim, Loto  (133,586) -    (112,173) 

Kthimi i Tatimit në Korporata (3,755,334) (2,278,775) (2,219,630) 

Kthimi i të hyrave nga Gjobat e ATK-së (250) (4,125) (3,000) 

Totali i kthimeve: (43,719,838) (43,649,167) (48,439,000) 

Totali i pranimeve neto (pranimet bruto – kthimet): 460,562,066  424,739,809  365,916,000  

  

Burimet kryesore të të hyrave janë: tatimi në vlerën e shtuar, tatimi në të ardhurat personale, tatimi 

i mbajtur në burim dhe tatimi në të ardhurat e korporatave. Ne kemi analizuar menaxhimin e 

procesit të të hyrave dhe procesit të rimbursimeve/kthimeve. Ne, kemi testuar/ekzaminuar mostrat 

si në vijim: 

Të hyrat nga tatimi në vlerën e shtuar (TVSh) - Në këtë kategori kemi ekzaminuar 100 mostra në 

vlerë prej 34,925,858 €, në të cilat kemi aplikuar teste substanciale si dhe nëntë (9) mostra  për  teste 

të pajtueshmërisë. 

Të hyrat nga  tatimi i mbajtur në burim (TMB), në këtë kategori kemi ekzaminuar 100 mostra në 

vlerë prej 43,489,044€, në të cilat kemi aplikuar teste substanciale si dhe pesë (5) mostra  për teste të 

pajtueshmërisë. 

Të hyrat nga tatimi në të ardhura personale (TAP), në këtë kategori kemi ekzaminuar 37 mostra në 

vlerë prej 923,666€, në të cilat kemi aplikuar teste substanciale si dhe pesë (5) mostra  për  teste të 

pajtueshmërisë. 

Të hyrat nga tatimi në të ardhura të korporatave (TAK), në këtë kategori kemi ekzaminuar 100 

mostra në vlerë prej 21,353,631€, në të cilat kemi aplikuar teste substanciale si dhe pesë (5) mostra  

për  teste të pajtueshmërisë. 

Të hyrat nga Qiraja - Në këtë kategori kemi ekzaminuar 29 mostra në vlerë prej 1,720,127€, në të 

cilat kemi aplikuar teste substanciale si dhe pesë (5) mostra  për  teste të pajtueshmërisë. 

Të hyrat tjera - Në këtë kategori kemi ekzaminuar gjashtë (6) mostra në vlerë prej 149,220€, në të 

cilat kemi aplikuar teste substanciale si dhe pesë (5) mostra  teste të pajtueshmërisë. 

Kthimet tatimore - Në këtë kategori kemi ekzaminuar 28 mostra në vlerë prej 14,699,679€, në të cilat 

kemi aplikuar teste substanciale si dhe tetë (8) mostra  për  teste të pajtueshmërisë. 

Nga ekzaminimet tona, ne kemi identifikuar parregullsitë si në vijim: 
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1 - Ngecje në pajisjen e bizneseve me arka fiskale 

Gjetja  UA nr. 02/2018 për shfrytëzimin e pajisjeve elektronike dhe sistemeve fiskale 

neni 4, pika 1 gjegjësisht 1.1. Të gjithë personat që bëjnë furnizime të mallrave 

dhe/ose shërbimeve në objektet, njësitë ose vendet të cilat mund të jenë në çasje 

të publikut, janë të obliguar që të shfrytëzojnë  paisjet elektronike fiskale (PEF) 

dhe pajisjet tjera të obligueshme për regjistrimin dhe vërtetimin e furnizimit të 

mallrave dhe shërbimeve. Për më tej, në këtë UA nr. 02/2018 për shfrytëzimin e 

pajisjeve elektronike dhe sistemeve fiskale neni 4, pika 3. Personi të cilit i 

referohet obligimi i përcaktuar me paragrafin 2 të këtij neni dhe i cili 

njëkohësisht kryen edhe aktivitete që nuk janë të përjashtuara ose të liruara nga 

detyrimi i regjistrimit përmes arkës fiskale dhe të transferimit të të dhënave 

përmes terminalit te serveri i ATK-së, në kuptim të paragrafit 1 të këtij neni, do 

të jetë i obliguar që çdo qarkullim individual gjatë kryerjes së këtyre aktiviteteve 

të regjistrojë përmes arkës fiskale si dhe t’i transferojë të dhënat përmes 

terminalit në server të ATK-së. 

ATK në vitin 2019 kishte  treguar progres në fiskalizimin e bizneseve krahasuar 

me vitet e kaluara, ku nga 23,271 bizneset  sa ishin të fiskalizuar deri në në fund 

të vitit 2018, numri i bizneseve të fiskalizuara deri në fund të vitit 2019 ishte rritur 

në 32,811. Përkundër kësaj, ATK-së i mbetet edhe shumë punë deri në 

fiskalizimin e plotë të të gjitha bizneseve që i plotësojnë kriteret për fiskalizim.  

Numri i bizneseve që nuk janë të fiskalizuar, mirëpo sipas legjislacionit në fuqi 

kërkohet të pajisen me arka fiskale, sipas zyrtarëve përgjegjës në ATK ishte 

21,517 biznese.  

Sipas zyrtarëve përgjegjës në ATK, procesi i fiskalizimit është i vazhdueshëm, 

sepse në vazhdimësi hapen dhe mbyllen bizneset. Sipas tyre, ATK ka pasur 

mjaftë vështirësi në realizmin e këtij projekti, duke pasuar parasysh rrethanat 

dhe ekonominë e Kosovës dhe rezistencën e vazhdueshme për koston e pajisjeve 

fiskale. Mirëpo, pavarësisht nga kjo, me anë të sqarimeve, njoftimeve dhe 

sugjerimeve, projekti ka shënuar një progres të mirë. 

Ndikimi  Mos pajisja e tatimpaguesve me PEF e rrit rrezikun për mungesën e informatave 

gjatë veprimtarive ekonomike si dhe mundësinë e evazionit tatimor. Gjithashtu, 

kjo  rezulton me një konkurrencë jo të barabartë ndërmjet bizneseve që zhvillojnë 

aktivitete ekonomike. 

Rekomandimi B1 Drejtori i Përgjithshëm duhet të identifikojnë të gjitha rastet e tatimpaguesve të 

cilët janë të obliguar të pajisen me PEF dhe të sigurohet që janë pajisur me arka 

fiskale konform kërkesave ligjore. 
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2 - Plani dhe Realizimi i Kontrolleve 

Gjetja  ATK në Planin e punës për vitin 2019, kishte përcaktuar numrin e kontrolleve që 

synonte t’i realizonte. Plani i kontrolleve për vitin 2019  ishte 2,246  është rritur  

për  159 kontrolle apo  8% krahasuar me planin e vitit 2018. Referuar raporteve 

të FMN-së është rekomanduar të rritet numri i kontrolleve dhe të zvogëlohet 

numri i vizitave. Shpërndarja e numrit të këtyre kontrolleve është planifikuar 

duke marr për bazë numrin e inspektorëve të cilët gjenden në secilin rajon. 

Nga 2,246 kontrollet e planifikuara për vitin 2019, ishin realizuar 1,915 apo 85% 

e planit. Realizim më të ulët të planit, kanë shënuar kryesisht regjionet: Prishtina 

1, Prishtina 2, Prishtina 3 dhe Drejtoria e tatim paguesve të mëdhenj (DTM). Më 

tej, nga gjithsej 1,915 kontrolle të kryera, 1,120 raste të kontrolleve janë kryer me 

propozim nga zyra qendrore - analiza e riskut. 

Ndikimi  Mos realizmi i plotë kontrolleve sipas planit mund të rezultojë në mos 

përmbushjen e detyrimeve tatimore nga ana e bizneseve, me efekt përfundimtar 

në zvogëlimin  e të hyrave për buxhetin shtetëror. 

Rekomandimi B2 Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë se janë ndërmarrë veprime konkrete që 

mundësojnë realizimin e planit të kontrolleve të planifikuara në mënyrë që të 

shmanget mos përmbushja e detyrimeve tatimore nga subjektet/tatimpaguesit. 

 

3 - Vonesa në shqyrtimin e kthimeve /rimbursimeve 

Gjetja  Ligji Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat neni 30 pika 4 

tregon që ATK-ja do të veprojë lidhur me kërkesën e lejueshme për rimbursim 

brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve nga data kur ka pranuar kërkesën nga 

tatimpaguesi.  

Nga testimi i 48 mostrave nga testet substanciale, katër (4) nga këto mostra kanë 

rezultuar me vonesa në shqyrtimin e kthimeve/rimbursimeve, respektivisht 

nuk ishin shqyrtuar brenda afatit ligjor. 

Vonesat kanë ndodhur për arsye të mbajtjes së lëndës për verifikime të 

transaksioneve nga departamentet tjera brenda ATK-së si dhe për shkak të 

çrregullimeve në sistem  të modulit të rimbursimit. 
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Ndikimi  Vonesat në rimbursimet tatimore, mund t’iu shkaktojnë bizneseve vështirësi 

financiare në ushtrimin e aktiviteteve të tyre operative dhe rrezikojnë dëmtimin 

e buxhetit të ATK-së si pasojë e hyrjes në obligime të interesit. 

Rekomandimi B3 Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë se zyrtarët përgjegjës për shqyrtimin e 

kërkesave për kthime/rimbursime të tatimeve do të ndërmarrin të gjitha 

veprimet, me qëllim që kërkesat të shqyrtohen brenda afatit të përcaktuar kohor 

dhe në pajtueshmëri me kërkesat ligjore. 

2.1.2 Pagat dhe mëditjet 

Buxheti final për Paga dhe Mëditje ishte 7,455,035€, buxhet i cili ishte shpenzuar në tërësi - 100% 

Numri i  planifikuar i të punësuarve sipas buxhetit ishte 841, ndërsa në fund të vitit numri i tyre 

ishte 830. Ne gjithashtu kemi bërë krahasim të shpenzimeve ndërmjet sistemit informativ financiare 

të Kosovës (SIMFK) dhe shënimeve në sistemin e pagave, dhe nuk kemi hasur në ndonjë 

mosbarazim sa i përket regjistrimit dhe raportimit të shpenzimeve. Shpenzimet e pagave në vitin 

2019 janë rritur në raport me vitin 2018 për 224,017€. Kjo rritje ishte kryesisht për shkak të 

rekrutimeve të reja gjatë vitit 2019. 

Në fushën e pagave, ne kemi testuar nëntë (9) mostra për teste substanciale në vlerë 8,358€, si dhe 

gjashtë (6) mostra për teste të pajtueshmërisë. 

Me rastin e ekzaminimeve tona, nuk kemi gjetur ndonjë parregullsi për t’u raportuar. 

2.1.3 Mallrat dhe shërbimet  

Buxheti final për mallra dhe shërbime në vitin 2019 ishte 2,390,597€, dhe prej tyre ishin shpenzuar 

2,320,511€. Ato kanë të bëjnë kryesisht me karburant për vetura zyrtare, sigurimi i ndërtesave tjera, 

mirëmbajtja e teknologjisë informative dhe qiraja për ndërtesa dhe shpenzime të telefonisë mobile. 

Në këtë fushë, ne kemi testuar shtatë (7) mostra për teste substanciale në vlerë 111,679€ si dhe pesë 

(5) mostra për teste të pajtueshmërisë.  

Me rastin e ekzaminimeve tona, nuk kemi gjetur ndonjë parregullsi për t’u raportuar. 

2.1.4 Investimet kapitale 

Buxheti final për investime kapitale ishte 1,700,709€, prej të cilave në 2019 ishin shpenzuar 

1,143,026€. Ato kanë të bëjnë me, furnizim me harduer, pajisje tjera dhe pajisje të teknologjisë 

informative.  

Ne kemi testuar pesë (5) mostra për teste substanciale në vlerë 1,080,198.05€, si dhe pesë (5) mostra 

për teste të pajtueshmërisë. 

Me rastin e ekzaminimeve tona, nuk kemi gjetur ndonjë parregullsi për t’u raportuar. 
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2.2 Pasuritë kapitale dhe jokapitale 

Vlera e paraqitur në Pasqyrat vjetore financiare (PVF) të ATK-së e pasurive kapitale jo financiare 

mbi 1000€ ishte  2,120,164€, vlera neto e pasurive jo kapitale nën 1,000€ ishte  347,643€, ndërsa vlera 

e stoqeve ishte 107,587€.  

Për nevoja të auditimit, ne kemi testuar pesë (5) mostra për teste substanciale në vlerë 661,127€, 

shtatë  (7) mostra  për pasuritë jo financiare nën 1000€ në vlerë prej 35,172€  si dhe  për stoqe kemi 

testuar nëntë (9) mostra në vlerë prej 3,578€. Gjithashtu, kemi ekzaminuar fizikisht 12 mostra. Ne 

kemi rishikuar edhe  procesin e regjistrimit të pasurive, mënyra e mbajtjes se evidencave dhe të 

raportimit, dhe procesi i inventarizimit  nëse  është kryer  në pajtueshmëri  me  kërkesat e 

Rregullores MF–nr.02/2013, për menaxhimin e pasurisë jo financiare të organizatave buxhetore. 

Testet tona në këtë kategori,  kanë rezultuar me konkluzionin se menaxhimi dhe  raportimi i 

pasurive është bërë në pajtueshmëri me legjislacioni përkatës. 

Si rezultat i ekzaminimit të pasurive, kemi identifikuar mangësitë si në vijim: 

 

Çështja A1 - Mos regjistrim i pasurive (blerjeve) në regjistrin kontabël të ATK-së 

Gjetja  Sipas neni 16 të rregullës së MF-së, Nr.02/2013, për Menaxhimin e Pasurisë jo 

financiare  neni 16 pika 2 - Zyrtari i pasurisë jo financiare do t’i regjistrojë në 

mënyrën e plotë të gjitha pasuritë në regjistrin e pasurive dhe në regjistrat 

kontabël në bazë të dokumenteve që dëshmojnë se pasuria është në pronësi dhe 

mbikëqyrje të organizatës buxhetore. 

Në ATK, si rezultat i mostrave të ekzaminuara kemi vërejtur se pasuritë e blera 

në vitin 2019 në vlerë prej  247,035€ nuk janë regjistruar në regjistrin kontabël  të 

pasurive të ATK-së. Këto blerje, kanë të bëjnë kryesisht me pajisje të TI-së dhe 

hardver. Sipas zyrtarëve përgjegjës në ATK, janë në proces të regjistrimit të tyre, 

përderisa kjo ka ndodhë për shkak të ndryshimeve në pozitën e zyrtarit të 

pasurive që janë bërë gjatë vitit 2019.  

Ndikimi  Mos regjistrimi i pasurive në regjistrin e pasurive dhe në regjistrat kontabël rrisin 

rrezikun ndaj humbjeve apo keqpërdorimit të tyre si dhe vlera e pasurisë së 

organizatës e pasqyruar në PFV të mos jetë e drejtë dhe i plotë. 

Rekomandimi A1 Drejtori i Përgjithshëm, duhet t`i rishikoj kontrollet ekzistuese në menaxhimin e 

pasurisë. Kontrollet në këtë fushë duhet të forcohen në mënyrë që pasuritë të 

regjistrohen dhe të ruhen nga humbja dhe keqpërdorimi. 
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4 - Mos përdorimi i sistemit e-pasuria 

Gjetja  Rregullorja nr. 02/2013 për menaxhimin e pasurisë jo financiare neni 6 pika 3 

thekson se “Pasuria kapitale duhet të regjistrohet në SIMFK, ndërsa pasuria jo 

kapitale dhe stoqet duhet të regjistrohen në sistemin ‘’e –pasuria”.  

Përkundër rekomandimit të dhënë në raportin e viteve paraprake, për të 

përmirësuar menaxhimin e pasurive nën 1,000€ dhe stoqeve, ATK edhe më tutje 

pasuritë jo kapitale dhe stoqet nuk i ka regjistruar në sistemin ‘’e – pasuria”. 

Sipas zyrtarëve përgjegjës në ATK, kjo ka ndodhur për shkak që ende nuk është 

bërë transferimi i të dhënave në program nga zyrtarët e MAP. 

Ndikimi  Mos regjistrimi i pasurive jo kapitale nën 1000€ përmes sistemit e-pasuria 

vështirëson menaxhimin efektiv të tyre dhe rrezikon saktësinë e informatave. 

Rekomandimi B4 Drejtori i Përgjithshëm në koordinim me zyrtarë të MAP-it, duhet të siguroj që 

janë ndërmarr të gjitha veprimet e nevojshme dhe të monitoroj nga afër 

funksionalizimin e sistemit e-pasuria, në mënyrë që të sigurohet se pasuritë jo 

kapitale dhe stoqet regjistrohen dhe menaxhohen përmes këtij sistemi. 

2.3 Të arkëtueshmet 

Vlera e borxheve të akumuluara në fund të vitit 2019 ishte 357,594,253€, ku 165,813,882€ janë tatim 

bazë ose 46.4%, 75,688,047€ janë ndëshkime ose 21.2%, dhe 116,092,323€ janë shpenzime të interesit 

ose 32.4%. Sipas llojeve të tatimeve me vlerë më të madhe të tatimit prinë TVSH-ja, pastaj 

Kontributet Pensionale , Tatimi në Korporata, Tatimi për bizneset individuale, Tatimi në paga etj.  

Llogaritë e arkëtueshme të ATK-së, pa kontribute pensionale në vitin 2019 janë 306,441,092€, dhe se 

krahasuar me vitin 2018  që ishin në vlerë 335,898,385€, kemi zvogëlim të saldos prej  29,457,293€ 

Borxhet e inkasuara në vitin 2019 ishin 109,112,018€, ndërsa në vitin 2018 ishin inkasuar 75,332,172€. 

Në këtë vit janë inkasuar 33,779,846€ me shumë se viti paraprak 2018, përkatësisht 44.8% me shumë. 

Si rezultat i ekzaminimit të llogarive të arketushme, kemi identifikuar mangësitë si në vijim: 
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5 - Menaxhim jo efikas i llogarive të arkëtueshme 

Gjetja  ATK në Planin e punës për vitin 2019 kishte planifikuar të inkasohen borxhet në 

vlerë 142,762,258€. Nga kjo shumë kishte arritur të inkasoj 109,112,018€ apo 

krahasuar me mbledhjen e borxhit të planifikuar është realizua 76.4%.  

Po ashtu, në planin e punës për borxhet e pa mbledhshme është paraparë   

ndërmarrja e iniciativave të njëhershme për të pastruar stokun e borxhit nga të 

gjitha borxhet e pa mbledhshme. Borxhi i vjetër dhe i pa mbledhshëm sipas 

raportimeve me 31.12.2019 ishte 70,996,957€ 4 . Kjo tregon se trajtimi i tyre 

vazhdon të mbetet ende sfidë për ATK. 

Ndikimi  Niveli i ulët i inkasimit të llogarive të arkëtueshme rritë stokun e borxheve të 

akumuluara, të cilat me kalimin e kohës vjetërsohen, shndërrohen në borxhe të 

këqija dhe nuk mund të mblidhen asnjë herë. 

Rekomandimi B5 Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë se janë ndërmarrë veprime shumë më 

efektive në inkasimin e këtyre borxheve, duke mos i përjashtuar as masat ligjore.  

2.4 Detyrimet  

2.4.1 Detyrimet e papaguara 

ATK ka bërë raportime të rregullta dhe të plota në baza mujore. Në fund të viti 2019, nuk ka obligime 

të bartura për tu paguar në vitin 2020. 

Ne testuam raportet mujore të obligimeve, faturat e obligimeve të prezantuara në PFV si dhe librin 

e furnitorëve etj. Testimi ka rezultuar në pesë mostra në vlerë 694,322.36€.  

Si rezultat i ekzaminimit të detyrimeve të papaguar , kemi identifikuar mangësitë si në vijim: 

 

 

 

 

                                                      
4 Borxhet e vjetra të pa mbledhshëm- një borxh konsiderohet i pa mbledhshëm kur i ka kaluar afati i deklarimit apo 

vlerësimit të fundit mbi 6 vite. Gjithashtu, me ligjin e ATK-së janë edhe disa specifika të përcaktuara për borxhet e pa 
mbledhshëm edhe kur kalohet periudha 6 vjeçare e  borxhit, si: rastet në gjykata, ankesat e bizneseve pranë Bordit të 
pavarur për Rishqyrtime. 
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Çështja A2 - Vonesë në pagesat e obligimeve 

Gjetja  Sipas Rregullës Financiare  nr. 01/2013/MF - Shpenzimi i parasë publike, OB 

duhet të paguajnë obligimet brenda 30 ditëve pas pranimit të faturës. 

Testimet tona tregojnë se në dy  (2) raste pagesa e obligimeve nuk është bërë 

brenda afatit kohor prej 30 ditëve, por me vonesë nga dy deri katër muaj. Fjala 

është për furnizimet me pajisje tjera në vlerë 75,542€, ku fatura ishte pranuar me 

datën 28.12.2018, ndërsa pagesa është bërë me datën 06.05.2019. Rasti tjetër ka të 

bëj me pajisje të teknologjisë informative në vlerë 17,700€, ku fatura ishte 

pranuar me datën  28.12.2019, ndërsa pagesa ishte bërë me 15.03.2019. 

Ndikimi  Vonesat në pagesën e obligimeve, rrisin rrezikun për kosto shtesë buxhetore në 

rast të padive të mundshme nga operatorët për mos pagesën me kohë të 

obligimeve si dhe mundësinë e pagesave direket nga Thesari. 

Rekomandimi A2 Drejtori i Përgjithshëm duhet të forcoj kontrollet financiare dhe të sigurojë se 

pagesa e të gjitha obligimeve do të bëhet sipas afateve të përcaktuara me ligj.  

2.4.2 Detyrimet kontraktuese 

Bazuar në informatat e ofruara nga ATK, detyrimet kontraktuese në fund të vitit 2019 ishin 

1,540,059€.  

2.5 Funksioni i auditimit të brendshëm  

ATK  ka një sistem funksional të auditimit të brendshëm që përbën një segment të rëndësishëm të 

kontrolleve në përgjithësi. Njësia e Auditimit të Brendshëm (NJAB) operon me pesë (5) anëtarë, 

Drejtori i NJAB-së dhe katër (4) auditorë. NJAB kishte hartuar planin strategjik dhe vjetor. Në planin 

vjetor janë planifikuar tetë (8) auditime gjatë vitit 2019. Kjo njësi ka realizuar dhjetë (10) auditime 

(prej tyre një me kërkesë dhe një nga plani i vitit të kaluar). NJAB ka mbuluar kryesisht periudhën 

2019 dhe raportet kishin rezultuar me gjithsej 47 rekomandime. Sipas informatave të NJAB, 30 

rekomandime janë zbatuar përderisa 3 janë në proces dhe 14 të pa zbatuara. 

Përmes këtyre raporteve, NJAB i kishte informuar menaxhmentin se sa efektive janë kontrollet e 

brendshme dhe funksionimi i tyre. Qasja e auditimit të brendshëm ishte e bazuar në rreziqet e 

veprimtarisë së ATK-së. 

Komiteti i Auditimit është i themeluar në kuadër të Ministrisë së Financave dhe mbulon të gjitha 

agjencitë e saj, përfshirë edhe ATK-në. Komiteti i auditimit kishte mbajtur takime të rregullta dhe 

kishte shqyrtuar raportet e NJAB. 

Me rastin e ekzaminimeve tona, nuk kemi gjetur ndonjë parregullsi për t’u raportuar. 
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3 Progresi në zbatimin e rekomandimeve 

Raporti ynë i auditimit për PFV-të e vitit 2018 të ATK-së ka rezultuar me 13 rekomandime kryesore. 

ATK kishte përgatitur një Plan Veprimi ku paraqitet mënyra se si do t’i zbatoj rekomandimet e 

dhëna.  

ATK ka dorëzuar Raportin e Progresit mbi zbatimin e rekomandimeve më 2 tetor 2019 sipas 

kërkesave të dala nga Rregullorja e Punës për zbatimin e auditimit dhe planeve të veprimit. 

Menaxhmenti i ATK-së ka ndërmarrë veprime për t’i adresuar çështjet e ngritura, megjithëse ende 

disa rekomandime nuk ishin adresuar. 

Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2019, tetë (8) rekomandime janë zbatuar, një  (1) është në 

proces të zbatimit, përderisa katër (4) nuk janë adresuar ende. Për një përshkrim më të plotë të 

rekomandimeve dhe mënyrën se si janë trajtuar ato, shih Tabelën e rekomandimeve numër 4. 
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Tabela 4 Përmbledhja e rekomandimeve të vitit paraprak dhe vitit 2019 

N
r. 

Fusha e 
Auditimit 

Rekomandimet e vitit 2018 Veprimet e 
ndërmarra  

Statusi 

1 Procesi i 
buxhetit -  
Realizimi i 
buxhetit  

 

Drejtori i Përgjithshëm duhet të siguroj 
menaxhim më të mirë të projekteve 
kapitale, për t’u siguruar se ato 
përfundohen sipas buxhetit dhe afateve 
të parapara. 

Në vitin 2019, 
ATK ka 
shpenzuar rreth 
94% të buxhetit 
final ose 
11,069,477€ 

Rekomandim 
i zbatuar 

2 Procesi i 
buxhetit  -  
Keq 
klasifikimi 

 

Drejtori i Përgjithshëm duhet të siguroj 
kontrolle më efektive që sigurojnë 
planifikim dhe klasifikim adekuat të 
projekteve bazuar në standardet e 
kontabilitetit dhe planin kontabël të 
aprovuar nga Thesari-MF. 

Si rezultat i 
ekzaminimeve 
të bëra dhe 
procedurave 
analitike gjatë 
vitit 2019 nuk 
kemi 
identifikuar 
mangësi të tilla. 

Rekomandim 
i zbatuar 

3 Menaxhimi i 
të hyrave dhe 
kthimeve 

Drejtori i Përgjithshëm duhet të siguroj 
menaxhim adekuat dhe kontrolle në 
procesin e kthimeve/rimbursimeve, 
respektivisht që kërkesat për rimbursim 
të shqyrtohen brenda afatit të përcaktuar 
ligjor, ndërsa në rastet e vonesave, të 
paguaj interes për tatimpaguesit. 

Si rezultat i 
ekzaminimeve 
të bëra, 
mangësi të 
njëjta ekzistojnë 
edhe këtë vit 

Rekomandim 
i pa zbatuar 

4 Pagat dhe 
mëditjet – 
Avancimet e 
Stafit 

Drejtori i Përgjithshëm duhet të 
ndërmarrë veprimet e nevojshme për të 
ndërprerë praktikat e tilla për avancimin 
e stafit, dhe se në të ardhmen, do të 
respektohen me përpikmëri kriteret e 
rregullores që e trajton këtë fushë. 

Si rezultat i 
ekzaminimeve 
të bëra nuk 
kemi 
identifikuar 
mangësi të tilla. 

Rekomandim 
i zbatuar 

5 Struktura 
Organizative 

Drejtori i Përgjithshëm duhet të 
ndërmarrë veprime për plotësimin e 
pozitave menaxhuese me rekrutime të 
rregullta, në mënyrë që struktura 
organizative të kompletohet. 

ATK gjate vitit 
2019 ka 
miratuar 
Strukturën e re 
Organizative. 
Ne ketë 
strukture janë 
plotësuar 
pozitat me 
rekomandim 
nga viti 2018.  

Rekomandim 
i zbatuar 
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6 Mallrat dhe 
shërbimet 

Drejtori i përgjithshëm duhet të siguroj 
bashkëpunim më të ngushtë ndërmjet 
zyrës së prokurimit dhe komisioneve të 
vlerësimit, në mënyrë që OE të 
vlerësohen konform kritereve të 
përcaktuara. 

Si rezultat i 
ekzaminimeve 
të bëra nuk 
kemi 
identifikuar 
mangësi të tilla. 

Rekomandim 
i zbatuar 

7 Investimet 
kapitale 

Drejtori i Përgjithshëm duhet të siguroj se 
janë vendosur kontrolle efektive në 
procesin e prokurimit dhe se funksionimi 
i tyre të monitorohet përgjatë gjithë 
procesit. 

Si rezultat i 
ekzaminimeve 
të bëra nuk 
kemi 
identifikuar 
mangësi të tilla 

Rekomandim 
i zbatuar 

8 Pasuritë 
kapitale dhe 
jo-kapitale 

Drejtori i Përgjithshëm duhet të siguroj që 
janë ndërmarr të gjitha veprimet e 
nevojshme dhe të monitoroj nga afër 
funksionalizimin e sistemit e-pasuria, në 
mënyrë që të sigurohet se pasuritë jo 
kapitale dhe stoqet regjistrohen dhe 
menaxhohen përmes këtij sistemi. 

ATK edhe më 
tutje pasuritë jo 
kapitale dhe 
stoqet nuk i ka 
regjistruar në 
sistemin ‘’e – 
pasuria”. 
Çështja B4 në 
brendi të këtij 
raporti 

Rekomandim 
i pa  zbatuar 

9 Të 
arkëtueshmet 

Drejtori i Përgjithshëm duhet të siguroj se 
janë ndërmarrë veprime në rritjen e 
efikasitetit si dhe forcimin e kontrolleve 
në menaxhimin dhe arkëtimin e borxheve 
dhe njëkohësisht të jenë në linjë me 
rekomandimet e dala nga raporti i FMN-
së dhe standardet e agjencive të 
suksesshme tatimore. 

Si rezultat i 
ekzaminimeve 
të bëra ende 
ekzistojnë 
mangësi të 
njëjta në këtë 
fushë. Çështja 
B5 në brendi të 
këtij raporti  

Rekomandim
et në proces 
të zbatimit 
RPZ: - ka 
filluar 
zbatimi, por 
nuk është i 
kompletuar. 

10 Detyrimet 
kontingjente 

Drejtori i Përgjithshëm duhet të siguroj 
kontrolle adekuate në këtë fushë, 
raportim cilësorë dhe 
bashkëpunim/koordinim me 
Avokaturën Shtetërore dhe Gjykatën 
Themelore me qëllim të krijimit të një 
pasqyre sa më të përafërt rreth vlerës 
financiare të detyrimeve kontingjente dhe 
njohjen e provizioneve të mundshme për 
këto detyrime. 

Këtë vit nuk ka 
detyrime 
kontingjente 

Rekomandim 
i  zbatuar 
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11 Sistemi i 
auditimit të 
brendshëm 

Drejtori i Përgjithshëm duhet të siguroj se 
plani i NJAB mbështetet në masë të 
konsiderueshme në fushëveprimin e vitit 
aktual, për të mundësuar që të merren 
masa parandaluese dhe korrigjim i 
menjëhershëm i dobësive dhe mangësive 
në sistemet e kontrollit të brendshëm. 

Kemi analizuar 
raportet e 
NJAB-së, dhe 
kemi vërejtur 
që kryesisht 
ishte mbuluar 
viti 2019 me 
auditime nga 
NJAB. Ref B10.4 

Rekomandim 
i zbatuar 

12 Realizim i 
planit të 
kontrolleve 

Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë 
se janë ndërmarrë veprime konkrete që 
mundësojnë realizimin e planit të 
kontrolleve dhe se rastet për kontroll të 
merren në bazë të analizave/prioriteteve 
të planifikuara në mënyrë që të shmanget 
mos përmbushja e detyrimeve tatimore 
nga subjektet/tatimpaguesit. 

Si rezultat i 
ekzaminimeve 
tona, 
rekomandimi sa 
i përket 
realizimit të 
planit të 
kontrollit ende 
nuk është 
zbatuar 

Rekomandim 
i pa zbatuar 

13 Procesi i 
fiskalizimit 

Drejtori i Përgjithshëm duhet të 
ndërmarrë veprimet e nevojshme, që të 
analizoj strukturën e bizneseve të pa 
fiskalizuara, dhe varësisht nga volumi i të 
hyrave që ato gjenerojnë gjatë vitit, të 
përcaktoj planin e prioriteteve për 
pajisjen e bizneseve me arka fiskale 
konform kërkesave ligjore. 

Si rezultat i 
ekzaminimeve 
tona, 
rekomandimi sa 
i përket 
fiskalizimit të 
bizneseve ende 
nuk është 
zbatuar Ref. 
B2.4_8 

Rekomandim 
i pa zbatuar 

N
r. 

Fusha e 

auditimit 

Rekomandimet e vitit 2019 

 

1 Të hyrat - 
Procesi i 
fiskalizimit 

Drejtori i Përgjithshëm duhet të identifikojnë të gjitha rastet e tatimpaguesve 

të cilët janë të obliguar të pajisen me PEF dhe të sigurohet që janë pajisur me 

pajisje elektronike fiskale (PEF) konform kërkesave ligjore. 

2 Të hyrat - 
Plani dhe 
realizimi i 
kontrolleve 

Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë se janë ndërmarrë veprime konkrete 

që mundësojnë realizimin e planit të kontrolleve të planifikuara në mënyrë 

që të shmanget mos përmbushja e detyrimeve tatimore nga 

subjektet/tatimpaguesit. 

3 Rimbursimet Drejtori i Përgjithshëm duhet edhe më të tutje të sigurojë kontrolle në 

procesin e kthimeve/rimbursimeve, me qëllim që kërkesat të shqyrtohen 

brenda afatit të përcaktuara kohor dhe në pajtueshmëri me kërkesat ligjore. 

4 Pasuritë 
kapitale dhe 
jokapitale 

Drejtori i Përgjithshëm, duhet t`i rishikoj kontrollet ekzistuese në 

menaxhimin e pasurisë. Kontrollet në këtë fushë duhet të forcohen në 
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mënyrë që pasuritë të regjistrohen dhe të ruhen nga humbja dhe 

keqpërdorimi. 

5 Pasuritë 
kapitale dhe 
jokapitale 

Drejtori i Përgjithshëm në koordinim me zyrtarë të MAP-it, duhet të siguroj 

që janë ndërmarr të gjitha veprimet e nevojshme dhe të monitoroj nga afër 

funksionalizimin e sistemit e-pasuria, në mënyrë që të sigurohet se pasuritë 

jo kapitale dhe stoqet regjistrohen dhe menaxhohen përmes këtij sistemi. 

6 Të 
arkëtueshmet 

Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë se janë ndërmarrë veprime në rritjen 

e efikasitetit si dhe forcimin e kontrolleve në menaxhimin dhe arkëtimin e 

borxheve. 

7 Detyrimet e 
pa paguara 

Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë se pagesa e obligimeve të bëhet 

brenda afateve të përcaktuar sipas legjislacionit në fuqi. 
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Shtojca I: Shpjegim i llojeve të ndryshme të opinioneve të 

aplikuara nga ZKA-ja 

(e shkëputur nga ISSAI 200)  

Forma e opinionit 

147. Auditori duhet të japë një opinion të pamodifikuar nëse arrin në përfundimin se Pasqyrat 

Financiare janë përgatitur në të gjitha aspektet materiale, në pajtim me kornizën e zbatueshme 

financiare. 

Nëse auditori, bazuar mbi dëshmitë e marra të auditimit arrin në përfundimin se Pasqyrat 

Financiare si tërësi përmbajnë keqdeklarime materiale ose nuk arrin të marrë dëshmi të 

mjaftueshme auditimi për të nxjerrë përfundimin se pasqyrat financiare si tërësi nuk përmbajnë 

keqdeklarime materiale, atëherë ai duhet të modifikojë opinionin në raportin e auditorit sipas pjesës 

që flet për ‘Përcaktimin e llojit të modifikimit që i bëhet opinionit të auditorit’.  

148. Nëse pasqyrat financiare të përgatitura sipas kërkesave të një kornize për prezantim të drejtë 

nuk arrijnë të japin një paraqitje të drejtë, auditori duhet të diskutojë çështjen me menaxhmentin 

dhe, varësisht nga kërkesat e kornizës së zbatueshme për raportim financiar dhe nga mënyra se si 

zgjidhet çështja, të përcaktojë nëse është e nevojshme të modifikojë opinionin e auditimit. 

Modifikimet që i bëhen opinionit në raportin e auditorit 

151. Auditori duhet të modifikojë opinion në raportin e auditorit në rast se, duke u bazuar në 

dëshmitë e marra të auditimit arrin në përfundimin se Pasqyrat Financiare si tërësi përmbajnë 

gabime materiale, ose në qoftë se auditori nuk ka mundur të marrë dëshmi auditimi të mjaftueshme 

dhe të përshtatshme për të nxjerrë përfundimin se Pasqyrat Financiare si tërësi nuk përmbajnë 

keqdeklarime materiale. Auditorët mund të japin tri lloje opinionesh të modifikuara: opinion të 

kualifikuar, opinion të kundërt dhe mohim të opinionit.  
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Përcaktimi i llojit të modifikimit që i bëhet opinionit të auditorit 

152. Vendimi se cili lloj i opinionit të modifikuar është i përshtatshëm varet nga: 

 natyra e çështjes që i jep shkas modifikimit – d.m.th nëse Pasqyrat Financiare përmbajnë 

keqdeklarime materiale ose, në rast se ishte e pamundur për të marrë dëshmi auditimi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme, mund të përmbajnë keqdeklarime materiale; dhe 

 gjykimi i auditorit rreth përhapjes së efekteve ose efekteve të mundshme që çështja ka në 

Pasqyrat Financiare. 

153. Auditori duhet të japë një opinion të kualifikuar nëse: (1) pasi ka marrë dëshmi auditimi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme, auditori arrin në përfundimin se keqdeklarimet, ose 

individualisht ose së bashku, janë materiale, por nuk janë përhapur në Pasqyrat Financiare, ose (2) 

nëse auditori nuk ka mundur të marrë dëshmi auditimi të mjaftueshme dhe të përshtatshme në të 

cilat të bazojë një opinion, por arrin në përfundimin se efektet e çdo gabimi të pazbuluar mbi 

Pasqyrat Financiare kanë mundur të jenë materiale, por jo të përhapura. 

154. Auditori duhet të japë një opinion të kundërt nëse, pasi ka marrë dëshmi auditimi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme, auditori arrin në përfundimin se keqdeklarimet, ose 

individualisht ose së bashku, janë edhe materiale edhe të përhapura në Pasqyrat Financiare. 

155. Auditori duhet japë mohim të opinionit nëse, pasi nuk ka mundur të marrë dëshmi auditimi 

të mjaftueshme dhe të përshtatshme në të cilat të bazojë një opinion, auditori arrin në përfundimin 

se efektet e çdo gabimi të pazbuluar mbi Pasqyrat Financiare kanë mundur të jenë, edhe materiale, 

edhe të përhapura. Nëse, pas pranimit të angazhimit, auditori bëhet i vetëdijshëm se menaxhmenti 

ka imponuar një kufizim të fushëveprimit të auditimit, për të cilin auditori konsideron se mund të 

rezultojë në nevojën për të shprehur një opinion të kualifikuar ose mohim opinioni mbi Pasqyrat 

Financiare, auditori duhet të kërkojë nga menaxhmenti ta heqë atë kufizimin. 

156. Nëse auditori jep një opinion të modifikuar, ai duhet të modifikojë edhe titullin për të 

korresponduar me llojin e opinionit i shprehur. ISSAI 1705 jep udhëzime shtesë rreth gjuhës 

specifike që duhet përdorur kur jepet një opinion dhe për të përshkruar përgjegjësinë e auditorit. 

Ajo gjithashtu përfshin shembuj ilustrues të raporteve. 

Paragrafët e Theksimit të Çështjes dhe paragrafët e Çështjeve të Tjera në raportin e auditorit 

157. Nëse auditori e konsideron të nevojshme për të tërhequr vëmendjen e përdoruesve në një 

çështje të paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare, e cila është sa e rëndësishme aq edhe 

thelbësore që ata të kuptojnë Pasqyrat Financiare, por ka prova të mjaftueshme e të përshtatshme se 

çështja nuk përmban keqdeklarime materiale në pasqyrat financiare, auditori duhet të përfshijë një 

paragrafi të Theksimit të Çështjes në raportin e tij. Paragrafët për Theksimin e Çështjes duhen t'i 

referohen vetëm informacionit të paraqitur ose shpalosur në Pasqyrat Financiare. 
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158. Një paragraf i theksimit të çështjes duhet: 

 të përfshihet menjëherë pas opinionit; 

 të ketë titullin ‘theksim i çështjes’ ose ndonjë titull tjetër të përshtatshëm; 

 të përmbajë një referencë të qartë ndaj çështjes që theksohet dhe të tregojë se në ç’pjesë të 

Pasqyrave Financiare mund të gjenden shpalosjet relevante që e përshkruajnë plotësisht 

çështjen; dhe 

 të tregojë se opinioni i auditimit nuk është modifikuar për sa i përket çështjes të theksuar.  

159. Nëse auditori e konsideron të nevojshme për ta komunikuar një çështje, përveç atyre që janë 

paraqitur ose shpalosur në Pasqyrat Financiare, e cila, në gjykimin e auditorit, është e rëndësishme 

për përdoruesit në mënyrë që ta kuptojnë auditimin, përgjegjësitë e auditorit apo raportin e 

auditimit, dhe me kusht që kjo nuk është e ndaluar me ligj ose rregullore, duhet të përpilohet një 

paragraf me titullin "Çështje Të Tjetra", apo ndonjë titull tjetër të përshtatshëm. Ky paragraf duhet 

të paraqitet menjëherë pas opinionit dhe pas çdo paragrafi të Theksimit të Çështjes. 
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Shtojca II: Letër Konfirmimi 

 

 


