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❖ Kërkesat e organizatave ndërkombëtare ( donatorët, PEFA –

Shpenzimet publike dhe llogaridhënia financiare, GFSM 2001)

❖ Nevoja për përmirësim të menaxhimit financiar në fushën fiskale

❖ Thjeshtësimi i buxhetimit, kontabilitetit dhe procedurave të 

analizave në sektorin e buxhetit

❖ Pasqyra të konsoliduara dhe të unifikuara

❖ Krahasueshmëria e pasqyrave të shteteve të ndryshme

❖ Implementimi i sistemeve të informimit

Arsyet kryesore dhe kërkesat paraprake: 



Public Expenditure Management Peer Assisted Learning Network 

(РЕМPAL)

❖ Duke filluar nga 2012, TCoP ka inkurajuar anëtarët të themelojnë

grupe të vogla për të ndarë përvojat dhe për të zhvilluar planë të 

përbashkëta. 

❖ Nëntor 2012, Azerbejxhan – grupi punues në CA/BC (Gjeorgji, 
Azerbejxhan dhe Ukrainë + Federata Ruse dhe Moldavia)

❖ Prill 2013, Kiev – takim i grupit punues për prezantimin e përvojave të 
shteteve në fushën e reformave të CA/BC

❖ 2014  - dokumenti “Praktikat më të mira në zhvillimin e Listës së
Llogarive Kontabël në vendet anëtare”.

❖ 2018 - themelimi i grupit të ri punues, i përbërë nga përfaqësuesit e 
Azerbaixhanit, Bjellorusisë, Moldavisë, dhe Federatës Ruse.



❖ Tërësia. 

❖ Niveli i detajeve. 

❖ Përjashtimi i dyanshëm i segmenteve të Listës së Llogarive

Kontabël. 

❖ Mënjanimi i llogarive të tepërta. 

❖ Vazhdimësia e brendshme. 

❖ Shkallëzimi. 

❖ Strukturë e vetme. 

Parimet e elaborimit efikas të 
Planit Kontabël



Struktura e segmenteve të CoA të rekomanduara
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Kjo strukturë e shtatë segmenteve faciliton arritjen e një numri të 

detyrave kryesore që ndërlidhen me raportimin, kontabilitetin dhe

menaxhmentin: 

❖ Konsolidimi i klasifikimit dhe raportimi

❖ Raportet e zakonshme për analizë dhe kontroll të brendshëm

❖ Raportimi fiskal, përfshirë edhe raportin kryesor qeveritar, balancin fiskal dhe

raportet makro fiskale;



❖ Raportimi i ekzekutimit të buxhetit dhe mundësisë të sigurohet një sistem i 

integruar i menaxhimit të informatave të menaxhmentit financiar (IFMIS). Kjo për

arsye të kontrollit të keshit për arsye alokim të buxhetit dhe obligimeve të 

supozuara; 

❖ Raportimi statistikor (GFSM 2001)

❖ Mundësia e raportimit të vetëm të transaksioneve



Informatat shtesë

https://www.pempal.org

Komuniteti i praktikës së thesarit

https://www.pempal.org/event/treasury

https://www.pempal.org/
https://www.pempal.org/event/treasury

