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Sistemi kontabël i reformuar – Tranzicioni nga baza e modifikuar në
të gatshme në kontabilitetin akruar sipas SNKSP

01/01/2006 01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 01/01/2011 01/01/2012

Trajnimi i kontabilistëve të sektorit publik

Rishikimi dhe amandamentimet e legjislacionit aktual

Implementimi i sistemit të TI të 

konsoliduar

Implementimit i SKKSP dhe adaptimi i sistemëve të TI në nivel

të entiteteve

Përgatitja e SKKSP, Planit kontabël të unifikuar, 

manualeve të kontabilitetit

Përgatitja dhe konsolidimi i 

manualeve

Studimi i 

fizibilitetit i 

sektorit publik

Aprovimi i planit

kontabël

mandator

START

Rregullat e 

tranzicionit
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Rregullat mbarëkombëtare: 2009

1. Lidhja e planit kontabël të vjetër me të riun

2. Regjistrimi i sasisë së pasurive, detyrimeve dhe
fondeve në planin e ri kontabël

3. Vlerësimi dhe rregullimet në harmoni me SKKSP 
dhe regjistrit në planin e ri kontabël

4. Bilancet hyrëse (të përkrahur me librat kryesorë
dhe dokumentet e numërimit të  stoqeve)
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Plani kontabël mandator

Objektivat Raportimi financiar

Përgatitja e PF për të gjithë qeverinë (konsolidimi) 

Kërkesat Plani kontabël mandator i aprovuar me urdhrin e 22 dhjetorit 2008 nga Ministria e Financave

Struktura mandatore dhe sekuenca për të gjitha entitetet e sektorit publik

Secili sektor publik duhet të aprovojë planin kontabël vetanak

Recommendations Ministria e financave ka publikuar një plan kontabël të detajuar

Dimensionet e rekomanduara janë të përfshira në manualet e kontabilitetit të ilustruara
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Struktura e planit kontabël

• 0Llogaritë jashtë bilancit

• 1 Pasuri afatgjata/themelore

• 2 Pasuritë rrjedhësë

• 3 Pasuritë neto

• 4 Shpenzimet e autorizuara dhe transferet tjera

• 5 Detyrimet afatgjata

• 6 Detyrimet afatshkurta

Pasqyra e pozitës financiare

• 7 Të hyrat

• 8 Kostoja
Pasqyra e performancës

financiare

• 91 Metoda e ekuitetit

• 92 Ndryshimi i politikave kontabël, gabimet materiale

• 93 Tatimi në fitim

Llogaritë speciale
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Struktura e një llogarie të vetme (1)

Plani kontabël i përgjithshëm obligativ

• 1 Pasuri afatgjata/themelore

• 12 Prona dhe pajisjet

• 1202 Ndërtesat

• 12021 Ndërtesat rezidenciale

Plani kontabël i përgjithshëm i rekomanduar

• 1202101 Ndërtesat rezidenciale, kostoja e blerjes

• 1202103 Ndërtesat rezidenciale – dëmtimet (-)

• 1202104 Ndërtesat rezidenciale – zhvlerësimi (-)

Llogaritë e akumuluara

Llogaritë e regjistruara
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Struktura e një llogarie të vetme (1)

Plani kontabël i përgjithshëm obligativ

• 4 Shpenzimet e autorizuara dhe transferet tjera (A&T)

• 41 A&T (të arketueshme)                         

• 414  A&T nga buxheti i shtetit

• 4141 A&T nga buxheti i shtetit për pasurite jo monetare

• 4142  A&T nga buxheti i shtetit për shpenzimet tjera

Plani kontabël i përgjithshëm i rekomanduar

• 4142001 A&T nga buxheti i shtetit për shpenzimet tjera
(të arketueshme)

Plani kontabël i përgjithshëm obligativ

• 4 Shpenzimet e autorizuara dhe transferet tjera (A&T)

• 42 A&T (të arketueshme)                         

• 424  A&T nga buxheti i shtetit

• 4241 A&T nga buxheti i shtetit për pasurite jo monetare

• 4242 A&T nga buxheti i shtetit për shpenzimet tjera

Plani kontabël i përgjithshëm i rekomanduar

• 4242001 A&T nga buxheti i shtetit për shpenzimet tjera
(të arketueshme)

• 4242002 A&T nga buxheti i shtetit për shpenzimet tjera
(të përdorura sipas kushteve të caktuara)

• 4242003 A&T nga buxheti i shtetit për shpenzimet tjera
(te transferuara tek entitetet tjera) 

• 4242004 A&T nga buxheti i shtetit për shpenzimet tjera
(të kthyara tek ofruesi)



Kodi qeveritar i 
funksionit

• 01 Shërbimet e
përgjithshme publike

•02 Mbrotja

•03 Rendi publik

•04 Cështjet ekonomike

•05 Mbrorja e mjedisit

•06 Banimi

•07 Shëndetësia

•08 Rekresacioni, kultura

•09 Edukimi

•10 Mbrojtja shoqërore

Programi sipas
buxhetit*

• 01.02 Formimi dhe
zbatimi i Politikave
Financiare

• 01.04 Menaxhimi i 
Borxhit të Qeverisë

• 01.05 Aktiviteti i 
inspektorit shtetëror 
tatimor

• 01.06 Aktiviteti i 
departamentit 
doganor

Klasifikimi i të 
hyrave buxhetore

dhe shpenzimeve **

• 2. Shpenzimet

• 2.1. Pagat, 
pagat dhe 
kontributet 
sociale të 
punëdhënësve 
(Kodi ESA D.1)

• 2.1.1. Pagat dhe 
mëditjet

• 2.1.2. 
Kontributet 
sociale të 
punëdhënësve

Burimi i fondeve

• 1.1. Shpenzimet

• 1.2. Bashkëfinancimi nga
BE-ja dhe asistenca tjetër
financiare

• 1.3. BE-ja dhe përkrahja
tjetër financiare
ndëkombëtare

• 1.4. Të hyrat e entiteteve

• 1.5. Rezerva shtetërore

• 1.6. Financimi i targetuar
nga buxheti I shtetit

• 1.7. Grantet për komuna

Dimensionet tjera

• Projektet

•Kontratat

• Personat përgjegjës

•Kodet e parasë së
gatshme

•Kodet e konsolidimit

•Tjera
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*Example of the programs performed by the Ministry of Finance 

** prepared according ESA 2010

8

Dimensionet e llogarive të planit
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Sistemet e TI

FVAIS

VBAMS VSAKIS

FVAIS – Sistemi i informatave të
menaxhmentit financiar dhe kontabilitetit
(Navision)

VBAMS – Sistemi i buxhetimit, kontabilitetit
dhe pagesave (Navision)

VSAKIS – Sistemi i konsoliduar i informatave
të kontabilitetit publik

Pasqyrat e 

performancës

së buxhetit

Pasqyrat

financiare

Pasqyrat e 

konsoliduara

financiare
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Shembull (Entiteti i sektorit publik llogarit tatimin mbi të ardhurat personale
dhe paguan direkt në Inspektoratin Shtetëror të Taksave)

Kontabiliteti

financiar

Kontabiliteti

buxhetor

Statistikat

financiare

D.11 ESA kodi

Pagat

D 8701001 

150

01.02.01.01.01 Ministria e Financave

2.1.1.1.1.1 Pagat në të gatshme

01.01.02.09 Shpenzimet e menaxhimit

1.1.1.1.1. Fondet e buxhetit të shtetit

Tatimi i pagueshëm
në të ardhura
personale

K 6923001       

150

01.02.01.01.01 Ministria e Financave

2.1.1.1.1.1 Rrogat në të gatshme

01.01.02.09 Shpenzimet e menaxhimit të institucionit

1.1.1.1.1. Fondet e buxhetit të shtetit

Tatimi i pagueshëm
në të ardhura
personale D 6923001       

150

01.02.01.01.01 Ministria e Financave

2.1.1.1.1.1 Rrogat në të gatshme

01.01.02.09 Shpenzimet e menaxhimit të institucionit

1.1.1.1.1. Fondet e buxhetit të shtetit

Llogaria bankare

K 2411101       

150

01.02.01.01.01 Ministria e Financave

2.1.1.1.1.1 Rrogat në të gatshme

01.01.02.09 Shpenzimet e menaxhimit të institucionit

1.1.1.1.1. Fondet e buxhetit të shtetit

Shpenzimet
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Shembull (Entiteti i sektorit publik paguan tatimin në të ardhura
personale tek administrata tatimore duke përdor VBAMS)

A & T e arkëtueshme sipas pagesave të centralizuara

D 2221007

150

A & T nga buxheti i shtetit për shpenzime të tjera (të 
arkëtueshme)

K 4142001       

150

A & T nga buxheti i shtetit për shpenzime të tjera (të 
arkëtueshme)

D 4142001       

150

A & T nga buxheti i shtetit për shpenzime të tjera (të 
arkëtueshme)

K 4242001       

150

A & T nga buxheti i shtetit për shpenzime të tjera (të 
përdorura)

D 4242002  

150

A & T përdoret nga buxheti i shtetit për të ardhura të tjera
të shpenzimeve

K 7024001       

150

Tatimi mbi të ardhurat personale të pagueshme

D 6923001              150

150A & T e arkëtueshme sipas pagesave të centralizuara

K 2221007 150
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Benefitet

Lehtëson përgatitjen e pasqyrave financiare të sektorit publik të konsoliduara.

E lehtë për të komunikuar pasi që të gjitha entitetet e sektorit publik flasin të
njejtën gjuhë.

Përdorimi i dimensioneve nuk ngarkon planin kontabël.

Shërben për nevoja financiare, buxhetore dhe statistikore financiare.




