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Qasja e SEKSP

Një qasje më vullnetare dhe progresive:
• Faza 1: Rritja e transparencës fiskale në Shtetet Anëtare në

periudhën afatshkurtër deri afatmesme përmes nxitjes së
kontabilitetit me të drejta dhe detyrime të konstatuara, p.sh. SNKSP,
në periudhën deri në 2020 dhe paralelisht zhvillimi i kuadrit të
SEKSP (pra qeverisja, parimet kontabël dhe standardet SEKSP).

• Faza 2: Trajtimi i krahasueshmërisë brenda dhe midis Shteteve
Anëtare në periudhën afatmesme deri afatgjatë, duke i zbatuar
SEKSP-të brenda vitit 2025.
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Aktivitetet aktuale

1. Mbështetja e modernizimit të sistemeve të kontabilitetit publik mbi
bazën me të drejta dhe detyrime të konstatuara në Shtetet
Anëtare

2. Hartimi i propozimit teknik konkret për SEKSP-të përfshirë
kuadrin konceptual të SEKSP-ve

3. Vlerësimi i ndikimit dhe mbështetja e studimeve të ndikimit
4. Komunikimi me palët e interesit
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1. Mbështetja për zbatimin vullnetar të bazës me të 
drejta dhe detyrime të konstatuara

Mbështetja e zbatimit vullnetar të bazës me të drejta dhe detyrime të 

konstatuara në BE përfshin:
• Nxjerrjen e udhëzuesit FTI
• 7 grante të nënshkruara në vitin 2014: Hungari, AT-Burgenland, 

Qipro, Maltë, DE-Hesse, AT-Salzburg, Portugali
• 3 grante të reja të nënshkruara në vitin 2017: Portugali, Maltë, AT-

Oberösterreich
• Bashkëpunim me Shërbimin për Mbështetjen e Reformave 

Strukturore (SRSS) dhe Fondin Evropian Strukturor dhe të 
Investimeve (ESIF)
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2. Objekti i pritur i propozimit teknik

Elementet qendrore të propozimit teknik mund të strukturohen si 
vijon:
• Kuadri konceptual

- qëllimi, përkufizimet, objekti, veçantitë, kërkesat
• Procesi për hartimin e standardeve

- qeverisja, roli i SNKSP-ve dhe kufizimet e tyre
• Konsideratat dhe bazat për konkluzione për trajtimin e çështjeve 

kyçe specifike të sektorit publike në bazë të procesit të rregullt të 
propozuar në SEKSP

• Përmbledhje dhe përfundime për çështjet kyçe teknike
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2. Përgatitja e propozimit teknik të SEKSP

Grupi i punës SEKSP

Njësiti për Zbatimin për Herë 
të Parë të SEKSP / 
përkufizime

Njësiti për Parimet e 
Qeverisjes SEKSP

Njësiti për Parimet e lidhura 
me Standardet SEKSP

Materialet / standardet SEKSP

Propozimi teknik 
SEKSP
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2. Grupi i punës SEKSP
• Rrjeti i parë në BE i organeve që vendosin standardet e

kontabilitetit të sektorit publik me pjesëmarrjen e përfaqësuesve
nga të gjitha Shtetet Anëtare të BE-së dhe disa vëzhgues të ftuar.

• Mbledhjet e fundit të grupit të punës
Lisbonë, me mbështetjen e Ministrisë së Financave të
Portugalisë, 26-27 prill 2017
Luksemburg, 21-22 nëntor 2017

• Mbledhja e ardhshme e grupit të punës
Luksemburg, 7-8 maj 2018
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2. Njësiti për Parimet e lidhura me Standardet 
SEKSP
Tri mbledhje 2017 deri në fillim 2018.
Është prezantuar një raport i përditësuar i ndërmjetëm në mbledhjen
e grupit të punës në nëntor 2017:
• Struktura e mundshme për një qasje të SEKSP-së ndaj parimeve

(karakteristikat cilësore, kufizimet dhe parimet e zbatimit)
• Përcaktimi i elementeve (përfshirë dukuritë e tjera ekonomike)
• Njohja / çregjistrimi
• Matja
• Pasqyra të llojit OC
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• Njësitë e vogla dhe me më 
pak risk

• Përfitimet sociale

• Opsionet në SNKSP • Aktivet infrastrukturore
• Tatim-taksat • Raportimi i segmenteve
• Trashëgimia • Aktivet ushtarake
• Përfitimet e punonjësve 

(pensionet)
• Kontributet shoqërore

2. Janë publikuar materiale SEKSP 2016 - 2017



2. Janë publikuar materiale SEKSP 2017 - 2018
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Aktivet jo materiale Normat e skontimit

Harmonizimi kombëtar i 
planit kontabël 

Grantet dhe transfertat 
e tjera

Dhënia e shënimeve 
shpjeguese 

Nocioni i kontrollit 

Provigjionet, aktivet dhe 
pasivet e kushtëzuara, 
dorëzanitë financiare 

Konsolidimi i pasqyrave 
financiare 

Huatë dhe huamarrjet Koncesionet 



3. Opinion i Nënkomitetit të KEF për statistikat, 
mbështetur nga ECOFIN më 7 nëntor 2017
Këshilli:

• Vëren punën që po bëhet për SEKSP-të
• Nënvizon se kjo punë duhet të respektojë parimet e subsidiaritetit

dhe proporcionalitetit mbi një bazë të qartë ligjore
• Nënvizon se puna për SEKSP-të duhet të mbështetet mbi një

vlerësim të hollësishëm të ndikimit
• Vlerëson fillimin e punës nga Eurostat për këtë vlerësim dhe
• Nënvizon se kjo duhet të japë një raport të plotë të efekteve

pozitive dhe negative.
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3. Raporti i vlerësimit të ndikimit
Raporti i vlerësimit të ndikimit duhet të përshkruajë:
• Kontekstin politik dhe ligjor
• Identifikimin e problemit
• Vlerësimi i nevojës për ndërhyrje në nivel BE
• Përkufizimin e objektivave
• Hartimin e opsioneve të politikave
• Analizën e efekteve të opsioneve
• Krahasimin e opsioneve
• Monitorim-vlerësimin e politikave
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3. Sipas mendimit të Eurostatit vlerësimi i ndikimit 
mund të analizonte këto opsione:

1. CF evropiane të detyrueshme dhe SEKSP të detyrueshme
• Shoqëruar me mbështetjen teknike dhe financiare për SHA

2. CF evropiane të detyrueshme me SEKSP të rekomanduara
• Shoqëruar me mbështetjen teknike dhe financiare për SHA dhe shqyrtim i mëtejshëm pas 

njëfarë kohe të efektivitetit të qasjes

3. CF evropiane të rekomanduara me SEKSP të rekomanduara
• Shoqëruar me mbështetjen teknike dhe financiare për SHA dhe shqyrtim i mëtejshëm pas 

njëfarë kohe të efektivitetit të qasjes

4. Ndërprerja fare e punës për SEKSP
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3. Studimet e ndikimit të SEKSP
PwC 2013 – 2014:
• kosto dhe përfitimet
EY 2015 - 2017:
• kostoja e mospasjes së SEKSP
• përditësimi mbi projektet e reformës në SHA
• ndikimi në prioritetet e Komisionit (CMU, investimet, rritja etj.)
PwC 2016 – 2018:
• mësimet e nxjerra nga përvoja e zbatimit të kontabilitetit me të 

drejta dhe detyrime të konstatuara
• çështjet e kapacitetit në Shtetet Anëtare
• si mund ta mbështetin SEKSP auditimin dhe kontrollin financiar 

në SHA
• metodika për matjen dhe monitorimin e transparencës së 

raportimit financiar të sektorit publik në SHA.
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4. Komunikimi me palët e interesit

• GP SEKSP merr pjesë në më shumë se 40 aktivitete të
jashtme dhe të brendshme në vit dhe kontribuon në disa
konferenca me qeverisje vendore dhe akademinë:
- CIGAR (Studime Krahasuese Ndërkombëtare për Kontabilitetin 

Shtetëror)
- EGPA (Grupi Evropian i Administratës Publike)
- CEFG (Grupi për Qeverisjen Ekonomike dhe Financiare të 

Qyteteve)
- ……
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Grupi i Punës i Komisionit Evropian (Eurostat) për SEKSP
http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-
finance-statistics/government-accounting
CIRCABC depository:
https://circabc.europa.eu/w/browse/8b9f731d-
4826-4708-9069-5f65a9edc9bf

16

http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/government-accounting
https://circabc.europa.eu/w/browse/8b9f731d-4826-4708-9069-5f65a9edc9bf

	Slide Number 1
	Qasja e SEKSP
	Aktivitetet aktuale
	1. Mbështetja për zbatimin vullnetar të bazës me të drejta dhe detyrime të konstatuara
	2. Objekti i pritur i propozimit teknik
	2. Përgatitja e propozimit teknik të SEKSP
	2. Grupi i punës SEKSP
	2. Njësiti për Parimet e lidhura me Standardet SEKSP
	2. Janë publikuar materiale SEKSP 2016 - 2017
	2. Janë publikuar materiale SEKSP 2017 - 2018
	3. Opinion i Nënkomitetit të KEF për statistikat, mbështetur nga ECOFIN më 7 nëntor 2017
	3. Raporti i vlerësimit të ndikimit
	3. Sipas mendimit të Eurostatit vlerësimi i ndikimit mund të analizonte këto opsione:
	3. Studimet e ndikimit të SEKSP
	Slide Number 15
	Slide Number 16

