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1. Objektivat

• Diskutim mbi qasjet e mundshme ndaj PK të harmonizuar

për qëllime kombëtare të vendeve anëtare

‘Zhvillimi i një PK është një hap i rëndësishëm në miratimin e 

kontabilitetit akrual. Një skemë llogarish e planifikuar mirë

mund të ndihmojë në gjenerimin efikas të informacionit

financiar për qëllime të ndryshme. ‘

Fleta e punës e vitit 2013 nga Komisioni për Këshillin dhe Parlamentin Europian
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2. Udhëzimet e kontabilitetit dhe raportimit
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➢ SNKSP dhe SNRF

- SNKPS dhe SNRF nuk imponojnë përdorimin e PK. Shtetet janë të lira

për të disenjuara PK dhe format e raportimit sipas kërkesave vendore

për raportim

➢ Rregullat e kontabilitetit të Bashkimit Europian

- Rregullroja financiare imponon përdorimin e PK; Institucionet e BE-së

dhe organizatat e ndryshme duhet të aplikojnë të njejtin lloj të PK të

harmonizuar dhe PK të konsoliduar

➢ Sitemi Europian i llogarive - ESA 2010

- PK të qeverive duhet të përfshijnë kode për të prodhuar raporte

statistikore të duhura



3. Analiza e vendit (1)

Analiza e PK në tre vende anëtare:

➢ BELGJIKA: Projekti FEDCOM mbi modernizimin e kontabilitetit të

qeverisë; lëvizja nga paraja e gatshme në kontabilitetin akrual,

implementimi i SAP dhe kontabiliteti analitik prej 2007 deri 2012

➢ PORTUGALIA: Zhvillimi i standardeve të kontabilitetit për

Administrateën publike bazuar në SNKSP prej 2013 deri 2019.

Korniza për kontabilitetin financiar, buxhetor dhe menaxherial dhe

raportimi i të gjitha entiteteve të sektorit publik.

➢ ESTONIA: PK i përbashkët për të gjitha entitetet e sektorit publik

bazuar në SNKSP, implementuar gjatë reformës së kontabilitetit

akrual në 2003
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3. Analiza e vendit (2)
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 Belgjika  Portugalia  Estonia  

Niveli i harmonizimit  -PK i harmonizuar 
aplikohet vetëm për 
qeverinë qëndrore.  
 
-Nivelet e tjera të 
qeverisë (Shteti, 
lokale) përdorin një PK 
në kuadër të srukturës 
dhe përmbajtjes 
(legjislacioni i 
harmonizuar)  
 
 
 
 

PK i harmonizuar 
aplikohet për të gjitha 
nivelet e qeverisë 
(qëndrore, regjionale 
dhe lokale) 
 
-Entitetet lokale mund 
të adaptojnë PK të tyre 
por duhet të krijohet 
sipas PK të 
harmonizuar.  

Të gjitha njësitet 
qeveritare të 
kontabilitetit përdorin 
të njejtin PK.  

PK 
shumëdimensional  

Sistemi i integruar 
ndërmjet kontabilitetit 
akrual, kontabilitetit 
buxhetor dhe 
kontabilitetit analitik. 
Lidhje me raportimin e 
ESA 2010.  

ESA 2010 rrjedh nga 
sistemi i kontabilitetit 
financiar që gjithashtu 
përfshin kodet për 
raportimin e 
menaxhmentit.  
Kontabiliteti me para 
të gatshme funksionon 
ndamas.  

Një PK i integruar për 
kontabilitetin financiar, 
kontabilitetin buxhetor 
dhe statistikat 
financiare qeveritare.  
(shenim: buxhetet dhe 
shënimet janë të 
përgatitura në baza 
akruale)  
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4. Elementet kryesore gjatë krijmit të PK (1)

▪ Harmonizimi i PK për qëllime kombëtare

- Të gjitha entitetet qeveritare; Konsolidimi i të gjitha niveleve

qeveritare dhe në nivel kombëtar; Amandamentimi i legjislacionit

sipas nevojës

▪ Sktruktura e PK 

- Identifikimi i titujve, kodeve të llogarive; Numrit të llogarive dhe

numri i zerove për secilën llogari

▪ Entitetet e mëdha dhe të vogla

- PK i thjeshtësuar për entitete të vogla

▪ Koha e implementimit
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4. Elementet kryesore gjatë krijmit të PK (2)

▪ Aspekti shumë dimensional

Llogaritë
financiare

Llogaritë
buxhetore

ESA 2010 
llogaritë

Llogaritë e 
menaxhmentit

Rregullat kombëtare të 

kontabilitetit

SNKSP/SEKSP

Lidhjet me raportimin

stastitikor

Lidhja për PK përdoret

varësisht nga

konsistenca në mes të 

rregullave të buxhetit

dhe kontabiliteti (psh.

EE vs PT)

Kontabiliteti i 

kostos/kontabiliteti

analitik lidhja me 

raportimin e 

menaxhmentit
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4. Elementet kryesore gjatë krijmit të PK (3)

▪ Përdorimi konsistent i PK përgjatë entiteteve raportuese

-Bilanci i duhur në numrin e llogarivë për tu krijuar

-Dokumentimi i duhur (përmbajtja e secilës llogari) dhe trajnimi

-Regjistrime të automatizuara kudo që është e mundur

-Ndarja e qendrave të shërbimeve me ekipe të specializuara

(kontabiliteti i centralizuar dhe decentralizuar) 

-Procesi për mirëmbajtjen e PK: validimi i llogarive të reja, 

eliminimi i llogarive të papërdorura, komunikimi i ndryshimeve te 

përdoruesit



5. Përfundimi

➢ Shtetet Anëtare treguan interes në hartimin e kontabilitetit

financiar në buxhetet dhe statistikat, si dhe në konceptin e

taksonomisë dhe lidhjeve të saj me IT

➢ Shkëmbimi i vazhdueshëm i përvojave praktike në hartimin

dhe përdorimin e PK mund të jetë një mbështetje e

rëndësishme për projekte të tilla; dhe rrit krahasueshmërinë

➢Diskutime të mëtutjeshme në EPSAS WG Maj 2019
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European Commission – Eurostat – EPSAS:

https://ec.europa.eu/eurostat/web/epsas/

CIRCABC depository:

https://circabc.europa.eu/w/browse/18db61bc-6649-44b3-af14-

17fcd1c1216c

https://ec.europa.eu/eurostat/web/epsas/
https://circabc.europa.eu/w/browse/18db61bc-6649-44b3-af14-17fcd1c1216c

