TRENDËT E PRITUR NË KONTABILITETIN DHE
RAPORTIMIN FINANCIAR TË PËRDORUESVE
BUXHETORË

Retrospektivë e zhvillimit të kontabilitetit buxhetor prej vitit
2002 deri sot
•
•
•
•
•

•
•

Statistikat kanë qenë në 2001 si edhe sot nxitësi i ndryshimeve në
sistemin e kontabilitetit buxhetor
Të ardhurat dhe shpenzimet në kontabilitetin buxhetor prej vitit 2002
janë paraqitur krahas zbatimit të parimit kontabël të modifikuar të
realizimit të ngjarjes
Të ardhurat njohën në periudhën e raportimit në të cilën bëhen të
gatshme dhe me kushtin që të mund të maten
Shpenzimet mbi bazën e realizimit të një ngjarjeje tregtare (pasiv) dhe në
periudhën e raportimit me të cilën kanë të bëjnë, pavarësisht shlyerjes
Prej vitit 2002, të gjitha subjektet e qeverisjes së përgjithshme zbatojnë
një plan unik kontabël brenda të cilit është vendosur lidhja me kodet
statistikore mbështetur në Manualin e Statistikave të Financave Publike të
Fondit Monetar (GFS 2001)
Evidencat kontabël dhe pasqyrat financiare
burimi kryesor i
statistikave fiskale
Sipas rekomandimeve të Eurostatit ka ende nevojë të fuqizohet baza e
llogaritjes kur paraqiten shpenzimet dhe monitorohen projektet e BE-së
në mënyrë të ndryshme
•

parimi i përcaktuar monetar në njohjen e të ardhurave nuk mund të zbatohet
për fondet që vijnë nga BE-ja

E ardhmja e SEKSP-ve
• Pavarësisht sa e proklamon Eurostati rëndësinë e SEKSP-ve në

kuadër të transparencës fiskale dhe krahasueshmërisë – ende
nuk është marrë një vendim politik për futjen e tyre në
zbatim.
• Përfaqësuesi i një Shteti Anëtar të BE-së në grupin e punës
për hartimin e SEKSP-ve: “Ende po ndjekim zhvillimin e
SEKSP-ve në nivel të projektit eksperimental nën udhëheqjen
e Eurostatit, që mund të vihet ose jo në jetë”.
• Meqë nuk mund të presim zbatimin e plotë të tyre para vitit
2025, është e nevojshme të punohet për përmirësimin e
kuadrit kombëtar të kontabilitetit.

Zhvillimi i kuadrit kombëtar të kontabilitetit në 2017
• Në 2017, ka të bëjë kryesisht me aktivitetet e lidhura me:
• arritjen e evidencave më të plota të aktiveve në bilancin e

vetëqeverisjes vendore dhe rajonale, përdoruesve buxhetorë
dhe jashtëbuxhetorë
• zhvillimin e evidencave analitike në nivel nënregjistri për
pasivet e marra përsipër në bazë të kontratave shumëvjeçare
të lidhura
• Organizimin e procedurës së konsolidimi, pra metodikën për
konsolidimin e pasqyrave financiare, përmes të cilave do të
siguroheshin në të gjitha nivelet e konsolidimit parakushtet e
konsolidimit të pasqyrave financiare

