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Koncepte ﬁnanciare bazë
Pasqyrat ﬁnanciare – Janë një paraqitje e strukturuar e pozicionit ﬁnanciar dhe performancës
ﬁnanciare të biznesit.
Bilan Kontabël - Është një nga pasqyrat ﬁnanciare që tregon pozicionin ﬁnanciar (aktivet, pasivet
dhe kapitalin) e një njësie ekonomike raportuese në një datë të caktuar.
Pasqyra e Të ardhurave dhe Shpenzimeve - Është një nga pasqyrat ﬁnanciare që tregon
performancën ekonomike (të ardhurat, shpenzimet dhe ﬁtimin/humbjen) të një njësie ekonomike
raportuese gjatë një periudhe kontabël.
Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare - Është një nga pasqyrat ﬁnanciare që tregon ﬂuksin e
parave (arkëtimet dhe pagesat në para dhe ekuivalentet e saj) të një njësie ekonomike raportuese
gjatë një periudhe kontabël.
Aktive - Grup i të gjitha pasurive dhe të drejtave që janë në pronësi të një kompanie, institucioni
ose individi, të cilat mund të shndërrohen në para në një moment të caktuar.
Detyrime - Vlera monetare që, në total, shtohet në borxhet dhe angazhimet që një kompani,
institucion ose individ ka marrë me palët e treta, të tilla si bankat, institucionet e kreditit,
furnitorët, punonjësit, etj.
Kapitali i pronarit - Kapitali i Pronarëve është investimi i kombinuar i pronarit/pronarëve dhe
akumulimi i ﬁtimit ose humbjeve për biznesin që nga ﬁllimi.
Edukim ﬁnanciar - ka të bëjë me të kuptuarit e terminologjisë ﬁnanciare dhe koncepteve që lidhen
me të dhe me përdorimi i këtij informacioni për të patur një impakt.
Financat e biznesit – Menaxhojnë dhe administrojnë operacionet dhe transaksionet ﬁnanciare të
ﬁrmave në biznes.
Financat personale – Trajtojnë dhe merren kryesisht me buxhetin familjar, investimet e kursimeve
personale dhe përdorimin e kredive për konsumatorin.
Kursim – Paratë që një person ka pasi kanë zbritur shpenzimet e tyre ndaj të ardhurave që kanë,
për një periudhë të caktuar kohe.
Investim – Procesi i shpërndarjes së parave, duke pritur që të ketë të ardhura dhe ﬁtime.
Plan ﬁnanciar – Dokument që përmban situatën aktuale monetare të një personi dhe qëllimet
afatgjata monetare si dhe strategjitë për ti arritur ato.
Buxhet – Vlerësim i të ardhurave dhe shpenzimeve për një periudhë të caktuar në të ardhmen.
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Sipërmarrës – Individ që organizon, drejton dhe merr përsipër risqet e një biznesi apo sipërmarrje.
Sipërmarrje – Procesi i krijimit të vlerës duke kombinuar burimet për të shfrytëzuar mundësitë.
Tatime – Shuma e parave që i paguhen qeverisë në varësi të të ardhurave që një individ apo biznes
realizon.
Tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH) – Është një tatim i përgjithshëm, mbi konsumin e mallrave dhe
shërbimeve.
Tatim në burim - Tatim mbi të ardhurat e mbajtura në burim, d.m.th. një palë e tretë ngarkohet me
detyrën për zbritjen e tatimit nga disa lloje pagesash për ta derdhur atë për llogari të shtetit.
Shpenzime ﬁkse - shpenzime ose kosto që nuk ndryshojnë me një rritje ose ulje të sasisë së
mallrave ose shërbimeve të prodhuara ose të shitura.
Shpenzime të ndryshueshme - Janë shpenzime të biznesit që ndryshojnë në përpjesëtim me
aktivitetin. Ato rriten ose ulen sipas aktivitetit të një biznesi; ato rriten ndërsa prodhimi rritet dhe
ulen ndërsa prodhimi zvogëlohet.
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Hyrje
Qellimi i përgjithshëm:
Qëllimi kryesor i manualit është edukimi i grave në biznes në aspektin ﬁnanciar për të patur
sukses.
Objektivat speciﬁke
Të kuptojnë rëndësinë e edukimit ﬁnanciar.
Të njihemi me elementet bazë të ﬁnancave të biznesit siç janë pasqyrat kryesore
ﬁnanicare dhe raportet e rëndësishme për një vendimarrje të mirë.
Të kuptojnë rëndësinë e planiﬁkimit ﬁnanciar dhe vendosjen e qëllimit.
Të mësojnë si të krijojmë një buxhet familje kur të ardhurat janë të paqëndrueshme. Vendosja e
balancës mes të ardhurave personale dhe atyre të biznesit.
Të kuptojnë elementët bazë të sistemit tatimor ne Shqipëri. koncepti i TVSH-së, tatimi mbi ﬁtimin,
tatimi i mbajtur në burim.
Të njihen me detyrimet kryesore të një biznesi ndaj organeve tatimore.
Çfarë është ky manual, pse shërben dhe kujt do i vij në ndihmë?
Ky manual është ndërtuar në kuadër të projektit “Ajo drejton”, projekt i dedikuar grave dhe vajzave
sipërmarrëse. Nëpërmjet tij çdo grua sipërmarrëse që do ta lexojë të kuptojë pse është e
rëndësishme të edukohet ﬁnanciarisht. Sipërmarrëset duhet ta shohin edukimin e tyre ﬁnanciar si
një investim i cili do të kthehet shumëﬁsh.
Ky manual përbëhet nga katër seksione
Seksioni i parë: Edukimi ﬁnanciar. Ky seksion vendos thkesin mbi rëndësinë e edukimit ﬁnanciar.
Tregohet se çfarë është edukimi ﬁnanciar. Pse është shumë e rëndësishme që një grua
sipërmarrëse të ketë edukimin e duhur ﬁnanciar.
Seksioni i dytë: Financat e një sipërmarrjeje. Ky seksion i manualit i dedikohet koncepteve bazë
ﬁnanciare që një sipërmarrëse duhet të dijë, siç janë format ligjore të sipërmarrjes, pasqyrat
ﬁnanciare të një biznesi dhe raportet ﬁnanciare.
Seksioni i tretë: Sistemi tatimor në Shqipëri. Në këtë seksion paraqitet një përmbledhje e sistemit
tatimor në Shqipëri, duke i sjellë të thjeshtëzuara konceptet, rregullat dhe praktikat për një
aplikim sa më të thjeshtë në drejtimin e bizneseve që operojnë në Shqipëri. Edukimi i grave në
biznes rreth sistemit tatimor është i rëndësishëm sepse njohja e sistemit tatimor siguron
përputhshmëri korrekte me kërkesat ligjore të sistemit tatimor, shmang gjobat e mundshme dhe
detyrimet tatimore shtesë si dhe ndihmon në hartimin e strategjisë së biznesit dhe në
vendimmarrje.
Seksioni i katërt: Financat Personale. Duke qenë se përgjithësisht gruaja në Shqipëri ka peshën më
të madhe në menaxhimin e familjes, vendosja e një balance midis familjes, punës dhe jetës private
shpesh herë është mjaft e vështirë. Në këtë manual lexuesi njihet me disa njohuri rreth ﬁnancave
personale dhe disa menyra se si një grua të mund të ndajë ﬁnancat personale nga ato të biznesit
duke siguruar një biznes të suksesshëm dhe një familje me të ardhura ﬁnanciare të sigurta dhe në
rritje.
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Kohëzgjatja: Trajnimi është programuar të zgjasë 2 ditë pune.
Materiali i përfshirë në këtë manual mund të përdoret tërësisht apo pjesërisht nga sipërmarrëset
që do të jenë pjesë e trajnimeve tona apo edhe nga persona që duan të krijojnë sipërmarrjen e tyre,
gjatë procesit të ndërtimit të planit të biznesit.

Metodologjia
Programi i trajnimit është ndërtuar duke ndërthurur aspektin teorik me nevojat që grupi i synuar i
trajnimit paraqet. Për të realizuar trajnimin përdoren metodat e mëposhtme:
Pyetësori përpara trajnimit: përpara ﬁllimit të trajnimit shpërndahet një pyetësor për të testuar
nivelin e njohurive të target grupit të synuar. Pas rezultateve të pyetësorit është përgatitur
trajnimi, duke trajtuar ato çështje dhe tematika që i vijnë më shumë në ndihmë grave
sipërmarrëse.
Leksion: Leksionet japin mundësinë për të dhënë informacion të ri të nevojshëm për trajnimin. Ky
informacion ndihmon pjesëmarrëset për të kuptuar më mirë problemin si dhe nxjerrjen e
përfundimeve të sakta. Gjatë leksioneve përfshihen pyetje shtesë ose shkëmbime idesh.
Rrahje idesh: Është një metodë për të mbledhur idetë dhe shkëmbyer mendimet lidhur me temën e
diskutuar. Pjesëmarrësit inkurajohen të mendohen dhe të shprehin mendimin e tyre.
Punë në grupe: Kjo teknikë ndihmon që pjesëmarrësit të shprehin opinionet dhe të diskutojnë
problemet në një mjedis më të ngushtë dhe të përshtatshëm. Ndihmon pjesëmarrësit të
komunikojnë hapur me njëri-tjetrin.
Punë individuale: Pjesëmarrësit në trajnim do të pajisen me materialet e duhura që të kenë
mundësi të punojnë në mënyrë individuale. Në këtë mënyrë ato do të marrin përgjigjë konkrete
për rastet speciﬁke të tyre.
Studime rastesh: Studimet e rasteve analizojnë raste konkrete nga praktika e përditëshme në
mënyrë që të japin një të kuptuar sa më të plotë të ngjarjes ose problemit. Të kuptuarit e mirë
arrihet përmes përshkrimit të hollësishëm të situatës që shqyrtohet. Studimet e rasteve lejojnë të
gjithë pjesëmarrësit që të ekspozohen ndaj mjediseve apo konteksteve që ata mund të mos kenë
rast t'i provojnë ndryshe. Sidoqoftë, është shumë e rëndësishme të kujtojmë se kur rasti që
studiojmë është një situatë reale, është mirë të ndryshohen emrat.
Përpara se të ﬁllojë trajnimi bëhet një sesion prezantimi dhe diskutimi mbi pritshmëritë. Njohuritë
teorike janë bazuar në legjislacionin shqiptar si dhe nga botime të lidhura me fushën. Gjatë
trajnimeve është parashikuar që pjesa teorike të ndërthuret me ushtrime praktike, ku secila
pjesëmarrëse do të punoj speciﬁkisht për biznesin e saj dhe do te marrë indicien se si të vazhdojë
t'u përgjigjet situatave ﬁnanciare në sipërmarrjen e saj edhe në të ardhmen.
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Programi i trajnimit
Tabela 1: Programi I trajnimit

09.00 –
10.00

Rregjistrimi i pjesemarrësve
Fjalët e hapjes dhe përshëndetëse
-Prezantimi i objektivave të trajnimit
-Prezantimi i Pjesëmarrësve
-Plotesimi I pyetesorit “Gratë
Sipërmarrëse”

10.00 –
11.00

SESIONI 1: Financat e sipërmarrjes dhe
ﬁnancat e sjelljes
Prezantim: 30 minuta
Njohja me ﬁnancat e sipërmarrjes
Diskutim: 30 minuta
Financat e sjelljes

Objektivat e sesionit:
-Pjesëmarrësit njihen me projektin
-Pjesëmarrësit njihen me njëri tjetrin
-Njohin rrjetet e grave në biznes në
Shqipëri
-Njihen me pyetësorin online

Objektivat e sesionit:
-Të njihen me llojet e sipërmarrjeve dhe
karakteristikat kryesore të tyre
-Të njihen me pasqyrat kryesore
ﬁnanciare të një biznesi dhe raportet më
të rëndësishme ﬁnanciare

-Të bëjnë dallimin mes kontabilitetit të
brendshëm (menaxherial) dhe atij të
jashtëm (ﬁnanciar)
-Perspektiva, marrëdhëniet njerëzore
dhe proceset si ndikues në marrëdhëniet
me ﬁnancat
-Të njihen me personalitetin e tyre
lidhur me paratë dhe ndikimin e e saj në
vendimarrjen ﬁnanciare
-Të kuptojnë rëndësinë e planiﬁkimit të
pasurisë

11.00 –
11.30

Pushim
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11.30 –
12.00

12.00 –
13.00

SESIONI 2: Edukimi ﬁnanciar, çelës për të
patur sukses në një sipërmarrje

Objektivat e sesionit:

Prezantim: 30 minuta
Ushtrim dhe diskutim me pjesëmarrëset
(30 minuta):
Nëpërmjet ushtrimit çdo pjesëmarrëse
do të vendos qëllimet e saj ﬁnanciare, do
ti prioritizoj ato. Do të bëj ndarjen e
shpenzimeve personale nga ato të
biznesit duke kuptuar arsyen pse janë të
rëndësishme. Do të bëj
planiﬁkimin/buxhetin për të ardhurat e
saj që vijnë nga sipërmarrja.

-Të kuptojnë rëndësinë e edukimit
ﬁnanciar
-Të kuptojnë rëndësinë e planiﬁkimit
ﬁnanciar dhe vendosjen e qëllimit
-Të arrijnë të krijojnë një buxhet të
familjes kur të ardhurat janë të
paqëndrueshme
-Të kuptojnë rëndësinë e vendosjes së
balancës mes ﬁnancave personale dhe
atyre te biznesit

SESIONI 3: Ligji per TVSH
Prezantim: 30 minuta
Ushtrim dhe diskutim me pjesëmarrëset
(30 minuta)

Objektivat e sesionit:
Të kuptojmë konceptet:
-Personi i tatueshem
-Vendi i furnizimit
-Mallrat/sherbimet
-Pagesa dhe Momenti i furnizimit
-Zbritshmeriabe tvsh ne blerje

-Koeﬁcenti i kreditimit dhe rregullimi i
tvsh ne blerje
-Regjimet e ndryshme te tvsh-se
-Përpuethshmeria mujore per tvsh

13.00 –
14.00

Pushim
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14.00 –
15.00

15.00 16.00

16.00

SESIONI 4: Ligji i Tatim Fitimit (TF)
Prezantim: 30 minuta
Ushtrim dhe diskutim me pjesëmarrëset
(30 minuta)

SESIONI 5: Fiskalizimi
Prezantim: 30 minuta
Ushtrim dhe diskutim me pjesëmarrëset
(30 minuta)

Objektivat e sesionit:
Të kuptojmë konceptet
-Burimi i të ardhurav
-Shkallet tatimore
-Fitimi I tatueshem
-Shpenzimet e pazbritshme
-Tatimi ne burim
-Kestet e parapagimit te TF
-Deklarata e TF
-Tatimi mbi te ardhurat personale

Objektivat e sesionit:
-Të kuptojmë Ligjin e ﬁsklaizimit
-Të kuptojmë ﬁskalizmin në praktikë

Konkluzione dhe vlerësim i trajnimit
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Gratë sipërmarrëse në Shqipëri
Gratë shpesh janë aktor i rëndësishëm në një sipërmarrje, ndonëse mund të mos jenë
administratore apo themeluese zyrtare. Drejtimi i grave në biznes edhe pse ka ﬁlluar të pësojë
ndryshime, sërish mbetet i ulët. Arsyet janë të shumta dhe lidhen kryesisht me gjendjen ﬁnanciare
të grave. Ato zotërojnë më pak prona se burrat dhe kanë më pak akses në ﬁnancë. Arsye tjetër janë
çështjet kulturore, paragjykimi dhe normat sociale. Ndaj edukimi i hershëm në shkolla dhe nxitja e
grave dhe vajzave drejt sipërmarrjes dhe menaxhimit të biznesit është një domosdoshmëri.
Gjithashtu, mungesa e informacionit dhe e lëvizshmërisë janë pengesa të tjera për për gratë
sipërmarrëse. Ndaj duhet të krijohen rrjete grash ku mes tyre te krijohen lidhje e të shpërndahen
informacione të ndryshme që kanë të bëjnë me zhvillimin e tyre si sipërmarrëse apo për zhvillimin
e biznesit të tyre.1
Sipas INSTAT në vitin 2020, përqindja e grave pronare apo administratore ka qenë 25.5%.
Përqindja e pronareve/ administratoreve gra është më e lartë në ndërmarrjet e vogla me 1-4 të
punësuar.2

Tabela 2: Ndarja e bizneseve sipas administrimit nga burra ose gra

NUMRI I TË PUNËSUARVE

1-4
5-9
10-49
+50
TOTALI

ADMINISTRUAR NGA GRA

ADMINISTRUAR NGA BURRA

25.8%

74.2%

23.9%

76.1%

22.0%

78.0%

22.8%

77.2%

25.5%

74.5%

Burimi: “Publikimi Gratë dhe burrat në Shqipëri”, INSTAT 2021

Përqindja e pronareve gra ose administratore në vitin 2020, është rritur, krahasuar me vitin 2019, si
përsa i përket bizneseve me aktivitet ekonomik prodhues, ashtu dhe sektorit të shërbimeve. Numri
i bizneseve me pronare ose administratore gra është më i madh në Sektorin e Shërbimit, sesa në
3
Sektorin Prodhues, përkatësisht 33,7 % dhe 12,6 %.
Në vitin 2020, shpërndarja sipas qarqeve e ndërmarrjeve aktive tregon se ndërmarrjet me pronare
apo administratore gra janë të përqëndruara në qarkun e Tiranës me 32,8 %, ndjekur nga qarku i
Lezhës me 28,5 %.

1

Edlira Prenga, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë https://www.çi.al/gruaja-ne-biznes-cfare-perfaqeson/
Gratë dhe Burrat në Shipëri, INSTAT 2021 http://instat.gov.al/publikimi-interaktiv-burra-dhe-gra/
3
Gratë dhe Burrat në Shipëri, INSTAT 2021 http://instat.gov.al/publikimi-interaktiv-burra-dhe-gra/

2

11

Në të gjitha qarqet, përqindja e ndërmarrjeve me administratore apo pronare gra është më e
madhe në sektorin e Shërbimit krahasuar me atë të Prodhimit, por përqëndrimi më i lartë i atyre që
prodhojnë shërbime është në Tiranë, 35,7 %, ndërsa përqëndrimi më i lartë i prodhuesve të të
mirave është në Kukës me 17,2 %. (INSTAT, 2021)
Lidhur me punësimin të dhënat e INSTAT thonë se shkalla e punësimit të grave është 52.3%
kundrejt 66.9% për burrat. Struktura e të punësuarve sipas statusit të aktivitetit tregon se 43,3 % e
grave janë të punësuara me pagë, ndërsa 22,8 % e tyre janë punëtore pa pagesë në biznesin e
familjes.
Për burrat e punësuar këto shifra janë përkatësisht 41,6 % dhe 13,1 %. Megjithatë, një pjesë e
konsiderueshme e burrave që punojnë janë të vetëpunësuar, 33,3 %, ndërsa gratë e vetëpunësuara
janë 21,5 %.
Sipas arsyeve të inaktivitetit, gratë mbesin jashtë forcës së punës kryesisht pasi janë duke
përmbushur detyrat shtëpiake (18,8 %) ose sepse janë duke ndjekur shkollën (20,9 %). Ndërsa
vetëm 0,6 % e burrave kanë si arsye të inaktivitetit të tyre përmbushjen e detyrave shtëpiake dhe
25,7 % e tyre janë studentë ose nxënës.
Tabela 3: Statusi në punësim

STATUSI NË PUNËSIM

GRA

BURRA

TË VETËPUNËSUAR

21.5%

33.3%

PUNËTORË PA PAGË NË BIZNESIN E FAMILJES

22.8%

13.1%

TË PUNËSUAR ME PAGË

43.3%

41.6%

TË PAPUNË

12.4%

12.0%

Burimi: “Publikimi Gratë dhe burrat në Shqipëri”, INSTAT 2021

Sﬁdat që kanë gratë në drejtimin e biznesit janë të ndryshme. Vlen për t'u përmendur vështirësia
në balancimin e përgjegjësive. Shumë gra që janë sipërmarrëse janë edhe nëna e bashkëshorte
dhe kanë shumë përgjegjësi të tjera të cilat ushtrojnë presion dhe e bëjnë më të vështirë suksesin e
tyre, madje duke bërë që një numër i lartë grash të heqin dorë nga të qënurit sipërmarrëse.
Gjithashtu perceptimi dhe frika ndaj dështimit është më e theksuar tek gratë sipërmarrëse, kjo
edhe për shkak të mosbesimit nga të tjerët. Kjo frikë i step shpeshherë të nisin sipërmarrjen e tyre.
Është tejet i nevojshëm fuqizimi i grave nëpërmjet edukimit lidhur me aspektet ﬁnanciare dhe
manaxheriale si dhe inkurajimi dhe krijimi i rrjeteve të përbashkëta për të ndihmuar dhe
mbështetur njëra-tjetrën.
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Seksioni 1: Edukimi ﬁnanciar
Rëndësia e edukimit ﬁnanciar
Edukimi ﬁnanciar ka të bëjë me të kuptuarit e terminologjisë ﬁnanciare dhe koncepteve që lidhen
me të dhe me përdorimi i këtij informacioni për të patur një impakt.
Sipërmarrëset duhet të kenë një sërë njohurish për të patur sukses. Të drejtosh biznesin tënd duhet
të kesh parasysh që çdo veprim që ndërmerr ka një impakt të caktuar në çdo pjesë të biznesit.
Përveç aftësive të përgjithshme si komunikimi, lidershipi etj, një sipërmarrëse është e
domosdoshme që të ketë edhe njohuri teknike për opracione të caktuara të biznesit. Këtu
përfshihen edhe njohuritë për ﬁnancat. Edukimi ﬁnanciar është element kyç i suksesit në biznes.

Arsyeja kryesore pse bizneset në botë dështojnë dhe falimentojnë është
keqmenaxhimi që vjen nga mungesa e informacionit ﬁnanciar. Kjo nuk do të thotë
që një sipërmarrëse duhet të ketë gjithë njohuritë që ka një ekonomist, por ajo
duhet të jetë familjare dhe të arrij të kuptoj konceptet bazike të ﬁnancave. Kur
ështe e aftë të kuptoj aspektin ﬁnanciar në biznesin e saj është më e thjeshtë të
merren vendime më të mira për ta çuar biznesin drejt suksesit.

Një sipërmarrës e ka “detyrim” ndaj vetes, punonjësve, klientëve dhe furnitorëve të jete i/e
edukuar ﬁnanciarisht.
Figura 1: Rëndësia e edukimit ﬁnanciar

Lejon vendimarrjen bazuar në analiza
Ndihmon biznesin të rritet
Ju jep kontroll
Mësoni aftësi të buxhetoni bashkë me ekipin tuaj
Përmirësoni aftësitë tuaja negociuese
Bëhuni eﬁkas ﬁnanciarisht
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Lejon vendimmarrjen e bazuar në analiza
Nëse një sipërmarrëse është shumë e zonja në aspektin ﬁnanciar, mund të lexojë siç duhet
pasqyrat e të ardhurave, bilancet, ﬂukset e parave dhe raportet ﬁnanciare. Ajo është në pozicion
më të mirë për të bërë një analizë të duhur të kushteve të biznesit sesa ne rast të kundërt.
Vendimmarrja do të bazohet në njohuritë e duhura ﬁnanciare për të përmirësuar kështu ecurinë e
biznesit të saj.

“Ju nuk mund të bëni progres pa marrë vendime”

Ndihmon biznesin të rritet
Nëse biznesi nuk drejtohet duke aplikuar mjete ﬁnanciare, është i vështirë suksesi afatgjatë për të.
Mund të ketë sukses në afatshkurtër, por në planin afatgjatë, do të jetë e vështirë. Në ﬁllimet e tyre
sipërmarrjet shpesh përballen me vështirësi pasi nuk menaxhohen në mënyrë profesionale,
përballen me çështje si likuiditeti dhe dështojnë perfundimisht.
Sidoqoftë, sipërmarrjet që kanë sisteme profesionale të kontabilitetit kanë më shumë mundësi të
kenë sukses dhe të përballen me çdo vështirësi për shkak të modelit të tyre të mirë-menduar të
biznesit.
Jep kontroll
Një sipërmarrëse mund ta kontrolloj biznesin pa pasur njohuri ﬁnanciare, por kjo gjë nuk sjell
siguri. Njohuritë ﬁnanciare lejojnë mbikëqyrjen e biznesit duke rishikuar pasqyrat ﬁnanciare për
të parë se ku po shkon biznesi. Gjithashtu nëse drejtuesi ka njohuri të mira ﬁnanciare ai mund të
kontrolloj punonjësit nga dëmtime të ndryshme që mund ti sjellin biznesit së brëndëshmi.

“Ju duhet të merrni kontrollin mbi paratë tuaja ose mungesa e tyre do t'ju
kontrollojë përgjithmonë” D. Ramsey
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Mëson aftësi buxhetimi bashkë me ekipin
Kur kompania ka nevojë për një projekt ose produkt, njohuritë ﬁnancire të drejtuesit mund të
ndihmoj në marrjen e vendimit të duhur. Për shembull, nëse kompania po kërkon ﬁnancim për një
program në menaxhimin e biznesit, llogaritja e kthimit të parashikuar të investimit bazuar në
eﬁkasitetin që do të ketë përdorimi i programit e bën vendimarrjen më të sigurtë.
Përmirëson aftësitë negociuese
Njohuritë ﬁnanciare ndihmojnë për të patur sukses gjatë negociatave. Nëse është duke u
negociuar paga e një pnonjësi, përﬁtimet ose fushëveprimi i një projekti apo produkti, të kuptuarit
e pamjes më të gjerë ﬁnanciare është një element pozitiv.
Rrit eﬁkasitetin ﬁnanciar
Të kuptuarit se si shpenzimet ndikojnë në bilancin e biznesit, ndihmon në vlerësimin e eﬁkasitetit
ﬁnanciar. Kur drejtuesi është i vetëdijshëm se si çdo shpenzim ndikon në bilanc, mund të jetë më e
lehtë të identiﬁkohen mënyra për të qenë më me kosto-efektive.

“Të gjithë bëjmë gabime me paratë. Qëllimi është të mos bëjmë të njëjtin gabim
dy herë”

Seksioni 2: Financat e një sipërmarrjeje
Llojet e sipërmarrjeve
Person ﬁzik
Person Fizik quhet një individ që kërkon të ushtrojë një aktivitet tregtar të pavarur dhe është i
vetëpunësuar, i vetëm dhe/ose me punëmarrës anëtarë të papaguar të familjes dhe persona të
4
tjerë. Personi ﬁzik regjistrohet si i tillë në Qendrën Kombëtare të Biznesit.
Tabela 4: Avantazhet dhe disavantazhet e Personit Fizik

AVANTAZHET

DISAVANTAZHET

Lehtësi në krijimin e biznesit dhe në
çregjistrimin e tij

Përgjegjësi të pakuﬁzuara ﬁnanciare

Gjithë ﬁtimi I takon pronarit

Vështirësi për ﬁnancim

4

Ligji nr. 9901 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dt. 14.04.2008, 2008
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Pronari është në gjendje të kontrolloj
aktivitetin e biznesit dhe të marrë
vendime për të

Pronari duhet të kujdeset për të gjithë
aspektet e biznesit duke sjellë
ngarkesë për të

Ruhet sekreti tregtar

Vështirësi në staf. Mundësi të pakta
zhvillimi karriere për ta

Burimi: Drejtimi Financiar, Xhafa, H ; Ciceri, B, Tiranë 2011

SHPK - Shoqëria me përgjegjësi të kuﬁzuar është një shoqëri tregtare, e themeluar nga persona
ﬁzikë ose juridikë, të cilët nuk përgjigjen për detyrimet e shoqërisë tregtare dhe mbulojnë
personalisht humbjet e shoqërisë deri në pjesën e pashlyer të kontributeve të nënshkruara.
Kontributet e ortakëve përbëjnë kapitalin e regjistruar të shoqërisë me përgjegjësi të kuﬁzuar.5
SHA - Shoqëria aksionare është një shoqëri tregtare, kapitali i së cilës është i ndarë në aksione të
nënshkruara nga themeluesit. Themeluesit janë persona ﬁzikë ose juridikë, të cilët nuk përgjigjen
personalisht për detyrimet e shoqërisë e që mbulojnë humbjet e saj vetëm me vlerën e pashlyer të
aksioneve të nënshkruara.6
Shoqëri Komandite - Shoqëri komandite është shoqëria, në të cilën përgjegjësia e të paktën njërit
prej ortakëve është e kuﬁzuar deri në vlerën e kontributit të tij, ndërsa përgjegjësia e ortakëve të
tjerë nuk është e kuﬁzuar. Ortaku, përgjegjësia e të cilit është e kuﬁzuar deri në vlerën e kontributit
të tij, quhet ortak i kuﬁzuar. Ortaku, përgjegjësia e të cilit nuk është e kuﬁzuar deri në vlerën e
kontributit të tij, quhet ortak i pakuﬁzuar. Ortaku i pakuﬁzuar ka statusin e ortakut të shoqërisë
kolektive. 7

Pasqyrat kryesore ﬁnanciare të një biznesi
Bilanci Kontabël
Çfarë është një bilanci? Termi bilanc i referohet një pasqyre ﬁnanciare që raporton aktivet,
detyrimet dhe kapitalin aksioner të një kompanie në një moment të caktuar kohor. Bilancet japin
bazën për llogaritjen e normave të kthimit për investitorët dhe vlerësimin e strukturës së kapitalit
të një kompanie. Me pak fjalë, bilanci është pasqyra ﬁnanciare që jep një pamje të shkurtër të asaj
që një kompani zotëron dhe ka borxh, si dhe shumën e investuar nga aksionerët. Bilancet mund të
përdoren me pasqyra të tjera të rëndësishme ﬁnanciare për të kryer analiza themelore ose
llogaritjen e raporteve ﬁnanciare.

5

Ligji nr. 9901 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dt. 14.04.2008, 2008

6

Ligji nr. 9901 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dt. 14.04.2008, 2008

7

Ligji nr. 9901 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dt. 14.04.2008, 2008
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Si funksionon bilanci?
Bilanci jep një pasqyrë të gjendjes së ﬁnancave të një kompanie në një moment në kohë. Është një
fotograﬁ e aktiveve, detyrimeve dhe kapitalit të kompanisë në një moment të caktuar. Nuk mund
të japë një gjendjeve sipas tendencave që shfaqen pas një periudhe të gjatë. Për këtë arsye, bilanci
duhet të krahasohet me ato të periudhave të mëparshme. Investitorët mund të kenë një pamje të
gjëndjes ﬁnanciare të një kompanie duke përdorur një numër raportesh që mund të rrjedhin nga
bilanci. Bilanci i përmbahet ekuacionit të mëposhtëm kontabël, me asetet në njërën anë, dhe
detyrimet plus kapitalin aksioner në anën tjetër, i cili balancohet:

Aktivet = Detyrimet + Kapital aksionereve

Kjo formulë ka një logjikë. Kjo sepse një kompani duhet të paguajë për të gjitha gjërat
që zotëron (asetet) ose duke marrë hua para (duke marrë përsipër detyrime) ose duke
i marrë nga investitorët (duke emetuar kapitalin aksioner). Nëse një kompani merr
një hua pesëvjeçare, 4,000 euro nga një bankë, pasuritë e saj (veçanërisht llogaria në
para) do të rriten me 4,000 euro. Detyrimet e saj (konkretisht, llogaria e borxhit
afatgjatë) gjithashtu do të rriten me 4,000 euro, duke balancuar dy anët e ekuacionit.
Nëse kompania merr 8,000 euro nga investitorët, asetet e saj do të rriten me atë
shumë, ashtu si edhe kapitali aksioner i saj. Të gjitha të ardhurat që kompania
gjeneron mbi shpenzimet e saj do të shkojnë në llogarinë e kapitalit aksioner. Këto të
ardhura do të balancohen në anën e aseteve, duke u shfaqur si para, investime,
inventar ose asete të tjera. Bilanci gjithashtu duhet të krahasohet me ato të bizneseve
të tjera në të njëjtën industri.

“Bilanci kontabël – pasqyrë e gjendjes ﬁnanciare të nje kompanie
në një moment të dhënë kohe”
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Tabela 5: Bilanci Kontabël/ Aktivet

Nr

A K T I V E T

I

AKTIVET AFATSHKURTRA

Shënime

Periudha
Raportuese

1 Aktivet monetare
>Banka
>Arka

2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim
3 Aktive te tjera ﬁnanciare afatshkurtra
>Klientë për mallra,produkte e shërbime
>Debitore,Kreditore të tjerë
>Tatim mbi ﬁtimin
>Tvsh
>Të drejta e detyrime ndaj ortakëve

4 Inventari
>Lëndet e para
>Inventari Imet
>Prodhim në proces
>Produkte të gatshme
>Mallra për rishitje
>Parapagesa për furnizime

5 Aktive biologjike afatshkurtra
6 Aktive afatshkurtra të mbajtura për rishitje
7 Parapagime dhe shpenzime të shtyra
>Shpenzime të periudhave të ardhshme
AKTIVET AFATGJATA

II

1 Investimet ﬁnanciare afatgjata
2 Aktive afatgjata materiale
>Toka
>Ndertesa
>Makineri dhe paisje
>Aktive tjera afat gjata materiale

3
4
5
6

Ativet biologjike afatgjata
Aktive afatgjata jo materiale
Kapitali aksioner i pa paguar
Aktive te tjera afatgjata
T O T A L I A K T I V E V E ( I + II )

Burimi: Standartet Kombëtare të Kontabilitetit 2- Paraqitja e Pasqyrave Financiare
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Aktivet
Llogaritë brenda kësaj pjese të bilancit janë të listuara nga lart poshtë, sipas likuiditetit të tyre.
Likuiditeti është lehtësia me të cilën ato mund të konvertohen në para, pa kosto të larta. Ato
ndahen në aktive rrjedhëse, të cilat mund të konvertohen në para në dorë për një vit ose më pak;
dhe aktivet afatgjata, të cilat mund të kthehen në para për një periudhë kohore mbi një vit.
Këtu është rendi i përgjithshëm i llogarive brenda aktiveve afatshkurtra:
- Arka dhe banka janë asetet më likuide.
-Letrat me vlerë të tregtueshme janë letra me vlerë të veta dhe të borxhit për të cilat ekziston një
treg likuid.
-Llogaritë e arkëtueshme i referohen parave që klientët i detyrohen kompanisë.
-Inventari i referohet çdo malli të disponueshëm për shitje, të vlerësuar me koston më të ulët ose
çmimin e tregut.
-Shpenzimet e parapaguara përfaqësojnë vlerën për të cilën është paguar tashmë, siç janë
sigurimet, kontratat e reklamave ose qiraja.
Aktivet afatgjata përfshijnë:
-Investimet afatgjata të cilat janë letra me vlerë që nuk do të ose nuk mund të likuidohen në vitin e
ardhshëm.
-Aktivet ﬁkse përfshijnë tokë, makineri, pajisje, ndërtesa dhe asete të tjera të qëndrueshme,
përgjithësisht me kapital intensiv.
-Aktivet jo-materiale përfshijnë aktive jo-ﬁzike (por ende të vlefshme) siç janë prona intelektuale
dhe emri i mirë. Këto aktive në përgjithësi janë të listuara vetëm në bilanc nëse janë blerë, në vend
që të zhvillohen në kompani.
(Standartet Kombetare te Kontabilitetit)
Detyrimet
Një detyrim është çdo para që një kompani u detyrohet palëve të jashtme, që nga faturat që duhet
të paguajë tek furnitorët deri tek interesi i obligacioneve të lëshuara, shërbime dhe paga të
papaguara. Detyrimet rrjedhëse janë të pagueshme brenda një viti dhe janë të listuara sipas
datës së tyre të pagesës. Detyrimet afatgjata, nga ana tjetër, janë të pagueshme në çdo moment
pas një viti.
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Tabela 6: Bilanci Kontabël/ Pasivet

Nr
I

PASIVET DHE KAPITALI
PASIVET

Shënime

Periudha
Raportuese

AFATSHKURTRA

1 Derivativet
2 Huamarjet
>Overdraftet bankare
>Huamarrje afat shkuatra

3 Huat dhe parapagimet
>Te pagueshme ndaj furnitoreve
>Te pagueshme ndaj punonjesve
>Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.
>Detyrime tatimore per TAP-in
>Detyrime tatimore per Tatim Fitimin
>Detyrime tatimore per Tvsh-ne
>Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim
>Te drejta e detyrime ndaj ortakeve
>Dividente per tu paguar

4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra
5 Provizionet afatshkurtra
II

PASIVET

AFATGJATA

1 Huat afatgjata
>Hua,bono dhe detyrime nga qeraja ﬁnanciare

2 Huamarje te tjera afatgjata
3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra
4 Provizionet afatgjata
TOTALI
III

PASIVEVE

( I+II )

KAPITALI

1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)
2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)
3 Kapitali aksionar4Primi aksionit
5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)
6 Rezervat statutore
7 Rezervat ligjore
8 Rezervat e tjera
9 Fitimet e pa shperndara
10 Fitimi (Humbja) e vitit ﬁnanciar
TOTALI PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II+III)
Burimi: Standartet Kombëtare të Kontabilitetit 2- Paraqitja e Pasqyrave Financiare
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Llogaritë e detyrimeve afatshkurtra mund të përfshijnë:
- Pjesa aktuale e borxhit afatgjatë
- Hua bankare afatshkurtër
- Interesi i pagueshëm
- Pagat e pagueshme
- Parapagimet e klientit
- Dividentët e pagueshëm
- Llogaritë e pagueshme
Detyrimet afatgjata mund të përfshijnë:
- Borxhi afatgjatë përfshin çdo interes dhe principal të obligacioneve të emetuara
- Huatë bankare afatgjata
- Detyrimi i fondit të pensionit i referohet parave që një kompani i kërkohet të paguajë në llogaritë
e pensionit të punonjësve të saj
- Detyrimi tatimor i shtyrë është shuma e taksave të grumbulluara, por që nuk do të paguhen për
një vit tjetër. Përveç kohës, kjo shifër rregullon diferencat midis kërkesave për raportim ﬁnanciar
dhe mënyrës së vlerësimit të taksës, siç janë llogaritjet e amortizimit.
Kapitali i Aksionerëve
Kapitali i aksionerëve janë paratë që i atribuohen pronarëve të një biznesi ose aksionerëve të tij.
Njihet gjithashtu si asete neto pasi është ekuivalente me totalin e aseteve të një kompanie minus
detyrimet e saj ose borxhin që ka ndaj jo-aksionarëve.
Fitimet e pashpërndara janë ﬁtimet neto që një kompani i riinveston në biznes ose i përdor për të
shlyer borxhin. Shuma e mbetur u shpërndahet aksionarëve në formën e dividentëve.
Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve
Termi “Pasqyrë e të ardhurave dhe shpenzimeve” (PASH) i referohet një pasqyre ﬁnanciare që
përmbledh të ardhurat, kostot dhe shpenzimet e bëra gjatë një periudhe të caktuar, zakonisht një
tremujor ose vit ﬁskal. Këto të dhëna ofrojnë informacion në lidhje me aftësinë ose paaftësinë e një
kompanie për të gjeneruar ﬁtim duke rritur të ardhurat, duke ulur kostot, ose të dyja.9
Si funksionon Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve? Kjo pasqyrë është një nga tre pasqyrat
ﬁnanciare që ka çdo kompani në baza tremujore dhe vjetore, së bashku me bilancin dhe pasqyrën
e ﬂuksit të parasë. Shpesh është pasqyra ﬁnanciare më e popullarizuar dhe e zakonshme në një
plan biznesi pasi tregon se sa ﬁtim ose humbje është krijuar nga një biznes.
PASH ﬁllon me një hyrje për të ardhurat dhe vazhdon me shpenzimet e biznesit, duke përfshirë
koston e mallrave të shitura, shpenzimet operative, shpenzimet tatimore dhe shpenzimet e
interesit. Diferenca, e njohur si përfundimi, është e ardhura neto, e referuar edhe si ﬁtim ose
humbje.

9

Standartet Kombetare te Kontabilitetit https://www.kkk.gov.al/faqe.php?id=1&l2=136&gj=sh
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Tabela 7: Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve

Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve
Nr

Pershkrimi i Elementeve

1

Shitjet neto

2

Kosto e prodhimit / blerjes se mallrave te shitura

3

Fitimi ( Humbja ) bruto ( 1–- 2 )

4

Shpenzimet e shitjesShpenzimet administrative

5

Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit

6

Shpenzime te tjera te zakonshme

7

Fitimi ( Humbja ) nga veprimtarite e shfrytezimit

8
9
10

Te ardhurat dhe shpenzimet ﬁnanciare nga pjesemarrjet

11

Te ardh.e shpenz. ﬁnanc.nga inves.te tjera ﬁnanc.afatgjata

Periudha
Raportuese

Periudha
Para
ardhese

Te ardhurat dhe shpenzimet ﬁnanciare nga njesite e kontrolluara
Te ardhurat dhe shpenzimet ﬁnanciare
Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesat
Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit
Te ardhura dhe shpenzime te tjera ﬁnanciare

12

Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve ﬁnanciare

13

Fitimi (humbja) para tatimit ( 8 +/- 12 )

14

Shpenzimet e tatimit mbi ﬁtimin

15

Fitimi (humbja) neto e vitit ﬁnanciar ( 13–- 14 )

16

Elementet e pasqyrave te konsoliduara

Burimi: Standartet Kombëtare të Kontabilitetit 2- Paraqitja e Pasqyrave Financiare

“Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve – Paraqet situatën ﬁnanciare për një
periudhë të caktuar kohe”
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Pse është e rëndësishme pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve? Qëllimi i deklaratës PASH
është të tregojë të ardhurat dhe shpenzimet e një kompanie për një periudhë të caktuar kohore,
zakonisht gjatë një viti ﬁskal. Investitorët dhe analistët mund ta përdorin këtë informacion për të
vlerësuar përﬁtimin e kompanisë, shpesh duke e kombinuar këtë informacion me njohuri nga dy
pasqyrat e tjera ﬁnanciare.
Pasqyra e ﬂukseve të parasë
Nëse një kompani raporton ﬁtime prej 5 milion lekësh, nuk do të thotë domosdoshmërisht se ka
kaq shumë para në bankë. Pasqyrat ﬁnanciare bazohen në kontabilitetin jo monetar, i cili merr
parasysh zërat jo-cash për të pasqyruar më saktë gjendjen ﬁnanciare të një kompanie. Pasqyra e
ﬂuksit të parasë ofron qartësi për gjëndjen ﬁnanciare të biznesit.
Për rrjedhën pozitive të parasë, hyrjet e parave afatgjata të një kompanie duhet të tejkalojnë
daljet e saj afatgjata të parasë. Një dalje e parave të gatshme ndodh kur një kompani transferon
fonde tek një palë tjetër (ﬁzikisht ose elektronikisht). Një transferim mund të bëhet për të paguar
punonjësit, furnitorët dhe kreditorët; për të blerë asete dhe investime afatgjata; ose të paguajë për
shpenzimet ligjore dhe zgjidhjen e padive.

“Pasqyra e ﬂukseve të parasë: Kapaciteti I lëvizshmërisë së parave në një kompani”
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Seksioni 3: Sistemi tatimor në Shqipëri
Sistemi tatimor në Shqipëri përbëhet nga Ligje, Udhëzime, Vendime të Këshillit të Ministrave
(VKM), Vendime teknike të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve (DPT), Marrëveshje tatimore etj.
Tatimet dhe procedurat kryesore që përbëjnë sistemin tatimor në Shqipëri janë:
1.
Tatimi mbi vlerën e shtuar;
2.
Tatimi mbi ﬁtimin;
3.
Tatimi në burim;
4.
Tatimi mbi të ardhurat personale;
5.
Fiskalizimi
3.1 Tatimi mbi vlerën e shtuar
Vështrim i përgjithshëm
Tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH) në Shqipëri është prezantuar për herë të parë gjatë viteve 2000.
Që prej ﬁllimit të 2015-tës është i aplikueshëm ligji i ri i TVSH-së LIGJI Nr. 92/2014 Për Tatimin mbi
Vlerën e Shtuar në Republikën e Shqipërisë. Ky ligj është i harmonizuar me Direktivën 2006/112 e
BE për TVSH-në.
Norma bazë e TVSH-së në Shqipëri është 20%. Normat e reduktuara të TVSH-së janë 6% për
furnizimin e librave, transportit publik me mjete elektrike, hoteleria dhe shërbimet e akomodimit,
ndërtimi i projekteve të lidhura me sportet, shërbimet e agroturizmit etj. Norma e reduktuar prej
0% aplikohet për eksportet e mallrave, transportin ndërkombëtar, aktivitetet e përpunimit aktiv
(fasoneritë), shitja e mallrave apo shërbimeve nga OJF etj.
Kuﬁri i regjistrimit për qëllime të TVSH-së është 10,000,000 Lek. Bizneset që kryejnë aktivitet me
xhiro vjetore më të ulët se limiti i sipërpërmendur mund të regjistrohen për TVSH me kërkesë të
tyre.

Në rast se bizneset kryejnë importe apo eksporte, regjistrimi për qëllime
të TVSH-së është i detyrueshëm pavarësisht xhiros së realizuar.
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Tabela 8: Pasqyra e Fluksit të Mjeteve Monetare

Nr

Pasqyra e ﬂuksit monetar - metoda direkte

Periudha
Raportuese

Periudha
Para
ardhese

Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit
Mjetet monetare (MM) te arketuara nga klientet
MM te paguara ndaj furnitoreve dhe punonjesve
MM te ardhura nga veprimtarite
Interesi i paguar
Tatim mbi ﬁtimin i paguar
MM neto nga veprimtarite e shfytezimit
Fluksi monetar nga veprimtarite investuese
Blerja e njesise se kontrolluar X minus parate e Arketuara
Blerja e aktiveve afatgjata materiale
Te ardhura nga shitja e paisjeve
Interesi i arketuar
Dividentet e arketuar
MM neto te perdoruara ne veprimtarite investuese
Fluksi monetar nga aktivitetet ﬁnanciare
Te ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner
Te ardhura nga huamarrje afatgjata
Pagesat e detyrimeve te qerase ﬁnanciare
Dividente te paguar
MM neto e perdorura ne veprimtarite Financiare
Rritja/Renia neto e mjeteve monetare
Mjetet monetare ne ﬁllim te periudhes kontabel
Mjetet monetare ne fund te periudhes kontabel
Burimi: Standartet Kombëtare të Kontabilitetit 2- Paraqitja e Pasqyrave Financiare

Flukset e parasë kundrejt të ardhurave
Ekziston një dallim midis të qenit ﬁtimprurës dhe të pasurit transaksione të ﬂuksit monetar pozitiv. Vetëm
për shkak se një kompani po sjell para në dorë nuk do të thotë se po bën një ﬁtim (dhe anasjelltas). Fitimet
mund të jenë negative edhe me ﬂukse monetare pozitive. Për shembull, supozojmë një kompani prodhuese
po përjeton kërkesë të ulët për produkte dhe, për rrjedhojë, vendos të shesë gjysmën e pajisjeve të fabrikës
me çmime likuidimi. Kompania do të marrë para nga blerësi për pajisjet e përdorura, por ajo po humbet
para në shitje: kompania do të preferonte të përdorte pajisjet për të prodhuar produkte dhe për të ﬁtuar një
ﬁtim operativ. Për shkak se kërkesa e ulët përjashton prodhimin shtesë, opsioni tjetër më i mirë është shitja
e pajisjeve me çmime shumë më të ulëta se sa kompania ka paguar për pajisjet. Në vitin që pajisja shitet,
kompania do të shfaqte ﬂukse të konsiderueshme pozitive të parasë, por potenciali aktual dhe i ardhshëm i
ﬁtimeve do të ishte jo i mirë. Për shkak se ﬂuksi i parasë mund të jetë pozitiv ndërsa përﬁtimi është negativ,
investitorët duhet të analizojnë pasqyrat e të ardhurave në lidhje me pasqyrën e ﬂuksit të parasë.
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Koncepti bazë i TVSH-së
TVSH-së i nënshtrohen:
a) të gjitha furnizimet e mallrave dhe shërbimeve, të kryera kundrejt pagesës, brenda territorit të
Republikës së Shqipërisë (RSH), nga një person i tatueshëm që vepron si i tille;
b) të gjitha importet e mallrave në territorin e Republikës së Shqiperisë.
Që TVSH të aplikohet, transaksioni duhet të përmbushë këto kushte transaksioni duhet të
përfshijë një mall apo shërbim, të ketë një pagesë, të kryhet brenda territorit të RSH, nga një
person i tatueshëm që vepron si i tillë. TVSH aplikohet gjithashtu për çdo import që hyn në RSH. Në
vijim të këtij manuali do të përkuﬁzojmë secilin nga kushtet e sipërpërmendura, siç përcaktohet
në nenet e Ligjit të TVSH-së.
Figura 2 : TVSH

TVSH është një tatim indirekt
- Furnizuesi që aplikon TVSH, e mbledh atë nga konsumatori
TVSH është tatim i përgjithshëm mbi konsumin
- TVSH si kosto nga konsumatori ﬁnal
TVSH është një tatim proporcional
- TVSH llogaritet mbi çmimin e mallrave apo shërbimeve
TVSH aplikohet mbi vlerën e tatueshme
- TVSH aplikohet në çdo fazë të furnizimit
TVSH paguhet tek autoritetet tatimore nga shitësi mallit apo shërbimit
- TVSH mblidhet nga konsumatori ﬁnal nga shitësi, dhe ky i fundit transferon
TVSH e mbledhur në buxhetin e shtetit
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i. Personi i tatueshëm
Për qëllime te ligjit te TVSH-së, jo çdo biznes mund të konsiderohet si person i tatueshëm. Për
shembull, biznesi i vogël, nuk konsiderohet si person i tatueshëm, pasi nuk kap limitin e regjistrimit
për TVSH. Organizatat e ndryshme jo qeveritare apo jo ﬁtimprurëse, janë të regjistruara me
tatimet, dhe gjithashtu posedojnë një NUIS, por për qëllime të TVSH-së, ato nuk konsiderohen si
persona të tatueshëm.
- Persona të tatueshëm - Për qëllime të TVSH-së, një biznes do të konsiderohet si person i
tatueshëm çdo person, pavarësisht nga forma ligjore, që kryen veprimtari ekonomike, cilido qofte
vendi dhe qëllimi i kësaj veprimtarie, për sa kohe kap limitin e regjistrimit për TVSH.
- Veprimtaria ekonomike - Për qëllime të TVSH-së, veprimtari ekonomike do të quhet çdo
veprimtari e kryer nga prodhuesit, tregtaret, personat që furnizojne mallra ose shërbime, përfshirë
veprimtarinë nxjerrëse, bujqësore dhe aktivitetet profesionale, si edhe shfrytëzimi i pasurisë së
trupëzuar ose te patrupëzuar, me qellim realizimin e të ardhurave me karakter të vazhdueshëm.
- Persona jo të tatueshëm - Organet e pushtetit qendror dhe vendor; Organizatat joﬁtimprurëse
për kuotizacionet, fondet, grantet, donacionet etj.; Punëmarrësit
ii. Transaksionet subjekt të TVSH-së
TVSH aplikohet në transaksionet e tatueshme të cilat ndahen në 3 kategori:
-Furnizimi i mallrave - transferimi i së drejtës për të disponuar si pronar pasurinë e trupëzuar.
-Furnizimi i shërbimeve - çdo transaksion qe nuk është furnizim mallrash
-Importimi i mallrave - çlirimi për qarkullim të lirë i mallrave në territorin e RSH.
Konsiderohen gjithashtu si “Furnizim malli” edhe transaksionet e mëposhtme:
-Shitja kundrejt pagesës e pronësisë së pasurisë;
-Furnizimi i energjisë elektrike, ujit, gazit;
-Të drejtat mbi pasurinë e paluajtshme, të cilat i japin mbajtësit të drejtën për ta shfrytëzuar atë;
-Aksione apo të drejta ekuivalente me aksionet,
-Transferimi kundrejt pagesës i pronësisë së pasurisë, me urdhër nga/apo ne emër te një autoriteti
publik apo në zbatim te ligjit;
-Dorëzimi i mallrave në bazë të një kontrate, ku parashikohet dhënia me qira e mallit për një
periudhe te caktuar ose shitja me këste e mallit, kalimi i pronësisë i te cilit bëhet me pagesën e
këstit të fundit;
-Transferimi i mallrave bazuar në një kontrate, sipas së cilës paguhet komision për blerjen apo për
shitjen.
-Furnizimi i shërbimeve. Disa shembuj: Kalimi i një pasurie të patrupëzuar (jomateriale),
pavarësisht nëse përfaqësohet ose jo me titull pronësie
-Transaksionet mbi aksionet, pjesëmarrjet ne shoqëri, obligacionet dhe titujt e tjerë
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-Operacionet e ndërtimit
-Detyrimi për te mos kryer një veprim apo për te lejuar/toleruar një veprim apo një situatë;
-Kryerja e shërbimeve në zbatim të një urdhri të dhënë nga/ose ne emër të një autoriteti publik apo
në zbatim të ligjit;
iii. Transaksionet të përjashtuara nga TVSH-ja
Transaksionet e mëposhtme mund të jenë furnizime mallrash apo shërbimesh, por për qëllime se
këto transaksione i shërbejnë të mirës publike, ato janë të përjashtuara për qëllime të TVSH.
-Furnizimi i shërbimit postar;
-Furnizimi i barnave, pajisjeve mjekësore të implantueshme;
-Furnizimi i shërbimeve shëndetësore;
-Furnizimet nga stomatologët dhe laborantët dentarë;
-Furnizimi i shërbimeve të mësimdhënies shkollore apo universitare;
-Shërbimet e sigurimit dhe të risigurimit
-Dhënia dhe negocimi i kredive;
-Furnizimi i ndërtesave, si edhe furnizimi i tokës, në të cilën qëndron ndërtesa, perveç furnizimit te
procesit te ndërtimit;

Furnizimi i shërbimeve të ndërtimit është me TVSH, por shitja e
ndërtesës më pas është pa TVSH.

-Dhënia me qira e pasurive te paluajtshme;

Furnizimi i qirasë mund të jetë edhe me TVSH, në rast se palët bien dakord.
Në këtë rast, qiradhënësi duhet të jete subjekt i regjistruar për TVSH.

-Furnizimi i shërbimeve për realizimin e fazës së kërkimit të operacioneve hidrokarbure.
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iv. Vendi i furnizimit të mallrave
Vendi i furnizimit të mallrave është me rëndësi për tu përcaktuar në ato raste kur blerësi dhe
shitësi janë persona apo subjekte që ndodhen, operojnë apo kanë selinë e tyre në vende jashtë
RSH.
Rregulli i përgjithshëm për vendin e furnizimit të mallrave: Vendi i furnizimit të mallrave është
vendi ku transporti/dërgimi i mallrave nis.

Figura 3 : Vendi i furnizimit të mallrave

Pa dërgesë apo transport
-Vendi i furnizimit është vendi në të cilin mallrat ndodhen ﬁzikisht kur kryhet furnizimi.

Me dërgesë apo transport
-Aty ku ndodhen mallrat kur ﬁllon dërgimi/montimi ﬁnal

Me instalim/montim
-Aty ku mallrat montohen/instalohen

Mallra në anije/trena/aeroplan
-Pika e nisjes

Gazi natyror, energjia elektrike, uji
-Veni ku klienti/rishitesi ka selinë e veprimtarise, apo ku konsumohen
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Përjashtime nga rregulli i përgjithshëm - Importet
-TVSH është e pagueshme në vendin ku mallrat importohen
-Importuesi i mallrave ka detyrimin për pagesën e TVSH-së
v. Vendi i furnizimit të shërbimeve
Njësoj si në rastin e furnizimit të mallrave, në rastin e furnizimit të shërbimeve vendi i furnizimit
është me rëndësi të përcaktohet pasi në rast se vendi i furnizimit konsiderohet të jetë jashtë RSH
(sipas kushteve të shpjeguara më poshtë), atëherë këto furnizime nuk do të tatohen në Shqipëri
për qëllime të TVSH-së.
Në rastin e furnizimit të shërbimeve, rregullat për përcaktimin e vendit të furnizimit të shërbimeve
janë më komplekse dhe varen nga situata, palët e përfshira në transaksion dhe natyrën e shërbimit
të furnizuar.

Figura 4 : Vendi I furnizimit të shërbimeve
UK

AL

A

Shërbim

B

Vendi i furnizimit
+Autofature

Furnizimet e shërbimeve mund të kryhen ndaj individëve (Business to Costumer ose B2C), apo ndaj
subjekteve të regjistruar (Business to Business ose B2C).
Transaksione Business to business (B2B):
-Vendi i furnizimit është vendi në të cilin klienti ndodhet
-Klienti (në këtë rast biznes) aplikon TVSH përkatëse duke dokumentuar transaksionin në skemën
e auto-ngarkesës
-Skema autongarkesës përfshin përgatitjen e një fature nga blerësi, ku ky i fundit aplikon TVSH
përkatëse.
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Figura 5 : Shembull I furnizimit të shërbimeve B2B
B2B
Ne vendin e
blerësit

B2C
Në vendin
e shitësit

Shoqëria Shqiptare Rrjeti Shpk blen shërbime të mirëmbajtjes së faqes online nga
Shoqëria e Angleze ITC Ltd. Tarifa vjetore e faturuar është $1,000 Në këtë rast
kemi të bëjmë me furnizimin e shërbimeve B2B. Sipas rregullit të përgjithshëm,
vendi i furnizimit në rastin e shërbimeve B2B është vendi ku klienti biznes është
regjistruar, pra në rastin tonë Shqipëria.
Në këtë rast, blerësi Rrjeti Shpk duhet të përgatisë një faturë nga faturat e veta, ku
duhet të aplikojë TVSH Shqiptare. Për këtë qëllim, Rrjeti Shpk lëshon një faturë me
shënimin “Autongarkesë” ku rezulton si blerës dhe si shitës njëkohësisht. Kjo faturë
regjistrohet në librin e blerjeve dhe në librin e shitjeve në kolonën përkatëse. Vlera
totale efaturës do të jetë $1,200, pra $1,000 tarifa vjetore e shërbimit + $200 TVSH.

Shembulli i mësipërm trajton rastet kur blerësi është Shoqëria Shqiptare. Në rastin e kundërt,
kur Shoqëria Shqiptare është në rolin e shitësit, i njëjti parim aplikohet. Në këtë rast, Shoqëria
Shqiptare nuk duhet të përfshijë TVSH në faturën që ajo lëshon për klientin e saj.

Në rast të shitjeve me jashtë ku nuk aplikohet TVSH, subjekti duhet të vërtetojë
që shërbimi është kryer për Shoqëri të huaj. Lista e dokumenteve përfshin kontratën,
pagesën bankare, certiﬁkata e regjistrimit të klientit, dëshmia rezidencës etj.
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Transaksione Business to costumer (B2C):
-Detyrimi për TVSH lind në vendin ku furnizuesi ka vendodhjen.
-Pavarësisht nëse blerësi është një individ i huaj apo shqiptar, vendi i furnizimit mbetet
Shqipëria në rast se shitësi është një biznes i regjistruar në Shqipëri.
Përjashtime nga rregullat e përgjithshme. Vendi i furnizimit do të jetë gjithmonë në Shqipëri
për furnizimet e mëposhtme:
-Shërbime të lidhura me një pasuri të patundshme të vendosur në Shqipëri;
-Furnizimi i transportit te pasagjereve: vendi ku transporti ndodh proporcionalisht me distancën
e përshkruar.
-Furnizimi i shërbimeve për qellim te aktiviteteve kulturore, artistike, sportive, shkencore,
edukative, zbavitëse apo aktiviteteve të ngjashme, të tilla si panairet dhe ekspozita, në rast se
ato ndodhin në Shqipëri;
-Furnizimi i shërbimit të kryer nga një person ndërmjetës, që vepron në emër dhe për llogari te
një personi tjetër, ndaj një personi të patatueshem, në rast se shërbimi është ofruar në Shqipëri;
-Shërbime te restorantit dhe te furnizimit me ushqim të ofruara në Shqipëri, pavarësisht
blerësit;
-Furnizimi i shërbimeve te telekomunikacionit, të transmetimit dhe shërbimeve elektronike
ndaj personave te patatueshem, në rast se ky i fundit ndodhet në Shqipëri;
vi. Transaksionet kundrejt pagesës
Kur ofrojmë një mall apo shërbim, jo gjithmonë paguhemi për këtë furnizim. Pavarësisht
pagesës, formës së pagesës, apo nëse pagesa është marrë apo jo, për qëllime të TVSH-së,
furnizimi quhet i kryer kundrejt pagesës kur:
-Furnizuesi direkt apo indirekt merr apo ka të drejtë të marrë pagese në para apo në natyre
-Një person i tatueshëm merr mallra të biznesit, për qellim privat te tij apo te staﬁt te tij;
-Në rastet e çregjistrimit, të gjitha mallrat ende te pa shitura quhen sikur janë shitur
-Përdorimi i mallrave për furnizime të përjashtuar nëse TVSH e zbritshme është kredituar për
atë mall ne momentin e blerjes;
Për rastet e mësipërme, pagesa mund të mos përfshije dhënien e parasë. Pavarësisht se shitësi
nuk merr para, për qëllime të TVSH-së ato konsiderohen sikur janë kundrejt pagesës.
Nga ana tjetër, jo çdo transaksion për të cilin nuk merret pagesë, mund të konsiderohet si kundrejt
pagesës për qëllime të TVSH-së. Këto janë rastet e mostrave dhe dhuratave me vlerë të vogël.
Për mostrat, ligji i TVSH parashikon se furnizuesi mund të japë pa pagesë mallra nga inventari tij,
për tu shpërndarë si mostra ndaj klientëve të mundshëm. Duke qenë se për këto mostra nuk do të
merret pagesë, ligji i TVSH parashikon se ato do të quhen si furnizim pa TVSH. Por, mostrat e
ofruara duhet të jenë të shënjuara sakte (mostra, tester, prove etj), dhe duhet të jenë në paketim të
ndryshëm nga malli normal që është për shitje.
Gjithashtu, bizneset mund të shpërndajnë dhurata me vlerë të vogël, që shpërndahet pa pagesë
për qellim te zgjerimit, publicitetit dhe promovimit te veprimtarisë ekonomike. Këto Dhurata
duhet të kenë një vlerë më të vogël se 2,000 Lek.
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vii. Momenti i lëshimit të faturës
Fatura duhet të lëshohet në momentin e furnizimit të mallit ose shërbimit.
Momenti i furnizimit është kur:
a) Kur mallrat janë lëvruar ose kur ato behën të disponueshme apo kur shërbimet janë kryer.
b) Në rastin e pagesave pjesore ose pagesave te njëpasnjëshme, TVSH bëhet e kërkueshme në
përfundim të çdo periudhe;
c) Në rastin e furnizimeve të mallrave dhe shërbimeve në mënyre të vazhdueshme, TVSH bëhet e
kërkueshme në baza mujore;
d) Në rastin e parapagimeve, TVSH bëhet e kërkueshme në momentin e arkëtimit të shumës së
paguar;

Rasti 1 – Klienti lë kapar 30% të vlerës së blerjes. Klienti premton se do të paguaje
50% pas 1 jave. Më pas do të kërkojë lëvrimin e mallit në muajin pasardhës dhe kur
malli të mbërrije në destinacion, do të kryhet pjesa e mbetur e pagesës. Cila duhet
te jetë rrjedha e lëshimit të faturave.
Përgjigje: TVSH bëhet e kërkueshme në momentin e arkëtimit të parapagimit.
Gjithashtu, një fature duhet të lëshohet kur malli lëvrohet. Në këto kushte, biznesi
duhet të lëshoje fature për parapagimin 30%, fature për parapagimin50%, fature
për mallin ne momentin e lëvrimit në shumë totale, minus 80% e parapaguar.

Rasti 2 – Subjekti ofron shërbime juridike. Gjate muajit parashikohen të ndodhin 3
takime me palët kontraktuese të klientit, 2 seanca në gjykate, dhe një konsultim
privat me përfaqësues te klientit. Cila duhet të jetë rrjedha e faturimit për shërbimet
juridike të ofruara gjatë muajit?
Përgjigje: Përgjigje: Ligji parashikon se për shërbimet e ofruara në mënyre të
vazhdueshme, faturat mund të lëshohen në baza mujore. Shërbimet juridike të
ofruara gjatë muajit, mund të përmblidhen në një faturë të vetme mujore.
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viii. Lindja dhe aplikimi i të drejtës së zbritjes
Siç përmendëm dhe më lartë, TVSH është një tatim që prek çdo fazë të zinxhirit të furnizimit të një
malli apo shërbimi, por në fund kostoja e TVSH-së mbartet nga konsumatori ﬁnal.
Kjo arrihet përmes një sistemi kreditimi të TVSH-së. Në rast se një biznes blen mall me vlerë 100
dhe TVSH 20, e përpunon këtë mall, dhe më pas e shet me vlerë 150 dhe TVSH 30, atëherë detyrimi
mujor i këtij biznesi për TVSH është diferenca mes TVSH në blerje dhe TVSH në shitje, pra 10.
Por jo çdo blerjeje mund ti kreditohet TVSH. Parimi i përgjithshëm është që TVSH në blerje mund të
kreditohet vetëm nëse kjo blerje i shërben aktivitetit të tatueshëm të biznesit. Në rast se një
prodhues mobiliesh blen lëndë drusore, atëherë TVSH në blerjen e lëndëve drusore është e
zbritshme. Nga ana tjetër, nëse i njëjti prodhues blen produkte ushqimore për të festuar 5 vjetorin
e biznesit, këto blerje nuk i shërbejnë aktivitetit të tatueshëm (prodhim mobiliesh), e për rrjedhojë
nuk mund të kreditohen.
Kuﬁzime në zbritshmërinë e TVSH-së
Pavarësisht nga sa më lartë, ligji i TVSH parashikon disa kuﬁzime speciﬁke sa i përket TVSH në
blerje. Pavarësisht natyrës së aktivitetit që një biznes kryen, blerjet e mëposhtme janë të
pazbritshme për qëllime të TVSH-së:
-TVSH për blerjet e karburanteve për autoveturat;
-Shpenzimet për udhëtime, dieta, hotele apo veprimtari argëtuese;
-Shpenzimet e përfaqësimit që tejkalojnë masën 0.3% të xhiros vjetore
-hpenzimet e karburanteve për qëllime të prodhimit, deri në masat e mëposhtme të ndara sipas
veprimtarisë:
o
Ndërtim: 8% - 33% sipas tipit të ndërtimit;
o
Transport: 38%-100% sipas çfarë transportohet;
o
Shërbime: 10% për peshkim, 25% për autoshkolla, 30% për shërbime pastrimi qyteti;
o
Tregti: deri 3%;
o
Të tjera jo të listuara – deri 2%.
Por çfarë ndodh nëse kryejmë aktivitet ë tatueshëm dhe aktivitet të përjashtuar?
Nëse furnizimet e mallrave/shërbimeve përdoren si për transaksionet e tatueshme edhe për
transaksionet e përjashtuara, vetëm pjesa e TVSH në lidhje me kategorinë e parë është e
zbritshme. Nëse blerjet mund të ndahen qartësisht, atëherë TVSH në blerje do të zbritet vetëm për
ato blerje që i shërbejnë aktivitetit të tatueshëm. Në rast se një blerje shërben si për aktivitetin e
tatueshëm ashtu edhe për atë të përjashtuar, atëherë ndarja në përqindje bëhet bazuar në
koeﬁcientin e zbritjes së TVSH-së.
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Koeﬁçenti i zbritjes së TVSH =

Shitjet e tatueshme me TVSH
shitjet totale

Koeﬁcienti i zbritjes se TVSH-se:
-Llogaritet mbi bazën e transaksioneve të vitit të mëparshëm;
-Zbritja e TVSH-së, e kryer mbi bazën e koeﬁcientit ﬁllestar të zbritjes, duhet të rregullohet në
periudhën e parë tatimore të vitit pasardhës, sipas koeﬁcientit përfundimtar të zbritjes së TVSH-së;
-Njoftim i administratës tatimore jo me vonë se data 31 janar.

Rasti 1 – Një shoqëri ﬁnanciare kryen aktivitet ﬁnanciar që përfshin dhënien e huave
për individë dhe biznese të vogla. Shoqëria gjithashtu ofron shërbime të konsulencës
ﬁnanciare si dhe shërbime kontabiliteti. Xhiroja nga aktiviteti ﬁnancues gjatë 2020
ishte 40,000 Euro, ndërkohe nga konsulenca ﬁnanciare dhe ajo kontabël, xhiroja e
realizuar gjatë 2020 ishte 60,000 euro. Gjatë vitit, Shoqëria ka blere shërbimet e një
eksperti kontabël në shumën 12,000 euro (10,000 + 2,000). Shpenzimet e elektricitetit,
ujit, internetit dhe mirëmbajtjes se përgjithshme të zyrave është 24,000 (20,000 + 4,000).
Shoqëria gjithashtu ka marre shërbime vlerësimi për kreditë e dhëna ne shumen 6,000
(5,000 + 1,000)Sa TVSH duhet te kreditojë shoqëria ﬁnanciare?
Përgjigje: TVSH e blerjeve që lidhen direkt me aktivitetin e tatueshëm, është tërësisht e
zbritshme. TVSH e blerjeve që lidhen me aktivitetin e përjashtuar, është e pazbritshme.
Shoqëria mund të identiﬁkoje që shërbimet e ekspertit janë tërësisht për aktivitet të
tatueshëm, ndërkohe ato te vlerësuesit shërbejnë për aktivitetin e përjashtuar të
ﬁnancimit të huave.Ndërkohe për shërbimet e përgjithshme të elektricitetit, ujit,
internetit dhe mirëmbajtjes, nuk mund te identiﬁkoje qartësisht masën që këto
shpenzime kanë qenë për një aktivitetin e tatueshëm apo të përjashtuarin. Shoqëria
mund te përllogarisë koeﬁcientin e zbritjes duke peshuar shitjet e përjashtuara me
furnizimet totale për 2020. 60/60+40 = 60%Rrjedhimisht, 60% e TVSH se shpenzimeve
te përgjithshme do te zbritet për qëllime të TVSH.TVSH e zbritshme do të jetë:
2,000 – Shërbimet e ekspertit kontabël60% x 4,000 = 2,400 – Shpenzime të përgjithshme
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ix. Përputhshmëria mujore
Ligji i TVSH parashikon përputhshmëri mujore që bizneset e regjistruar me TVSH duhet të
përmbushin. Kjo përfshin përgatitjen e librave të blerjes dhe të shitjes, përgatitjen e deklaratës
mujore të TVSH-së dhe pagesën e TVSH.
Në librat e blerjes regjistrohen të gjitha faturat për shërbimet apo mallrat e blerë gjatë muajit
përkatës. Librat e blerjes deklarohen në sistemin tatimor C@TS brenda datës 10 të muajit
pasardhës.
Në librat e shitjes regjistrohen të gjitha faturat për shërbimet apo mallrat e shitur gjatë muajit
përkatës. Librat e shitjes deklarohen në sistemin tatimor C@TS brenda datës 10 të muajit
pasardhës.
Deklarata e TVSH-së është përmbledhje e totaleve që rezultojnë nga librat e blerjes dhe të
shitjes. Në deklaratën e TVSH, totali i TVSH në shitje zbritet me totalin e TVSH në blerje.
Rezultati i prodhuar është detyrimi i TVSH për muajin. Në rast se TVSH në blerje është më e
lartë se TVSH në shitje, atëherë vlera me minus quhet si TVSH e kreditueshme dhe mbartet në
muajt në vijim. Deklarata e TVSH-së duhet të dorëzpohet brenda datës 14 të muajit pasardhës.
Detyrimi i TVSH (nëse ka) që rezultoi nga deklarata e TVSH duhet të paguhet brenda datës 14
të muajit pasardhës. Për më tepër informacion, ju lutem referojuni shpjegimeve në lidhje me
përgatitjen e librave të TVSH-së në Aneksin 1.
Sugjerohet që deklarimi i librave të shoqërohet menjëherë me dorëzimin e deklaratës së TVSHsë, për të shmangur vonesa të mundshme që mund të ketë në datën 14.

Tatimi mbi Fitimin (TF)
i. Vështrim i përgjithshëm
Ligji Nr. 8438 datë 28.12.1998 “Për Tatimin mbi të Ardhurat” i ndryshuar dhe Udhëzimi Nr. 5
datë 30.01.2006 “Për Tatimin mbi të Ardhurat” i ndryshuar janë bazat ligjore kryesore që
rregullojnë tatimin mbi ﬁtimin në Shqipëri.
Fashat e aplikueshme sipas këtij ligji janë si më poshtë:
-Bizneset me xhiro vjetore nga 0 deri ne 8,000,000 Lek i nënshtrohen tatim ﬁtimit të thjeshtuar
sipas parashikimeve të Ligjit Nr. 9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i
ndryshuar. Norma për bizneset subjekt të tatim ﬁtimit të thjeshtuar është 0% i ﬁtimit. Këto
biznese njihen dhe bizneset e vogla.
-Bizneset me xhiro vjetore nga 8,000,001 Lek deri në 14,000,000 janë subjekt të tatimit mbi
ﬁtimin. Fitimi tyre i nënshtrohet normës së tatimit 0%. Bizneset e regjistruara për tatim ﬁtim
konsiderohen si bizneset e mëdha.
-Bizneset me xhiro vjetore nga 14,000,001 apo më shumë konsiderohen si bizneset e mëdha
dhe ﬁtimi i tyre është subjekt i normës së tatim ﬁtimit prej 15%.
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ii. Baza e tatueshme për TF
Rezultati ﬁnanciar matet nga data 1 janar deri në 31 dhjetor (viti ushtrimor). Baza e tatueshme
është rezultati ﬁnanciar i përgatitur sipas Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit (SKK) apo
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF), I rregulluar me shpenzimet e pazbritshme sipas
përcaktimeve te ligjit të tatim ﬁtimit.
Rezultati ﬁnanciar konsiderohet rezultati që del nga Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve, e
cila përpilohet sipas SKK apo SNRF. Për të arrirë në bazën e tatueshme, rezultatit ﬁnanciar i
shtohen shpenzimet e pazbritshme. Kushtet dhe rregullat për të konsideruar një shpenzim të
zbritshëm apo të pazbritshëm do të detajohen më poshtë.
iii. Data të rëndësishme
-10 shkurt të vitit pasardhës – data e dorëzimit së deklaratës mbi tatim ﬁtimin e thjeshtuar për
biznesin e vogël;
-31 mars të vitit pasardhës – data e dorëzimit së deklaratës mbi tatim ﬁtimin për bizneset e tjera
-TF paguhet gjate vitit me këste. Mund te paguhet me këste mujore apo 3 mujore. Përllogaritja e
kësteve behet bazuar ne vitet e kaluara. Këstet i zbriten detyrimit tatimor të deklaruar ne 31 mars.
-Humbjet ﬁskale mbarten deri në 3 vite.
iv. Shpenzimet e zbritshme
Për të qenë të zbritshme shpenzimet duhet të përmbushin këto kushte:
-të jenë kryer në interes të drejtpërdrejte të veprimtarisë ekonomike prej së cilës realizohen të
ardhurat ose të jenë të lidhura me drejtimin normal të aktivitetit të tatimpaguesit;
-të jenë kryer ose të jenë përballuar efektivisht
-të jenë të mbështetur në dokumente justiﬁkuese të njohura ligjërisht;
-të jenë pasqyruar nëpërmjet një veprimi kontabël duke pakësuar aktivet neto;
Shpenzime të zbritshme të kushtëzuara:
a) Materialet dhe mallrat publicitare (shpenzime promovimi)
Që këto shpenzime të njihen si të zbritshme, tatimpaguesi duhet të paraqesë këto dokumente dhe
evidenca:
-Vendimi i asamblesë së ortakëve ose administratorit ku të jenë të përcaktuar vendi, periudha, dhe
përmbajtja e aktivitetit promocional, cilido qoftë ai;
-Sasia e produkteve, materialet që do të përdoren, etj.
-Projekt – ideja;
-Proçes - verbali për produktet që shpërndahen (nëse shpërndahen produkte falas apo mostra)
-Flete shoqërimi malli
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b) Njohja e dhuratave simbolike
-Vendimi i asamblesë së ortakëve ose administratorit për llojin dhe sasinë totale të mallrave që
dhurohen dhe kujt do ti dhurohen.
-Dhuratat simbolike janë pjesë e shpenzimeve të përfaqësimit, të cilat njihen si të zbritshme për
qëllime të tatimit mbi ﬁtimin deri në 0.3% të qarkullimit vjetor.
v. Shpenzimet e pazbritshme
Për qëllime të përcaktimit të ﬁtimit të tatueshëm, shpenzimet e mëposhtme do të konsiderohen si
të pazbritshme:
-Kosto e blerjes dhe e përmirësimit të tokës;
-Kosto e blerjes, përmirësimit, rinovimit dhe rikonstruksionit të aktiveve, të cilat janë objekt i
amortizimit;
-Zmadhim i kapitalit të shoqërisë, ose i kontributit në ortakëri;
-Vlera e shpërblimeve në natyrë - kompensimet ushqimore, dhurimi i automjeteve, i paisjeve
elektroshtëpiake, bileta për udhëtime turistike, dhënie në përdorim e banesave apo ambjenteve
për qëllime personale apo qëllime të tjera që nuk kanë lidhje direkte me biznesin;
-Dividentët apo ndarjet e ﬁtimit për aksionarët apo ortakët;
-Gjobat, kamatvonesat dhe kushtet e tjera penale
-Krijimi ose rritja e rezervave dhe e fondeve të tjera speciale, provigjonet që krijohen për mbulimin
e humbjeve ose të shpenzimeve të pritshme
-Zhvlerësimi dhe rivlerësimi i inventarit, aktivet ﬁnanciare dhe aktivet jomateriale
-Tatimi mbi të ardhurat personale, pasi ky i fundit paguhet nga punonjësi;
-Tatimi mbi ﬁtimin, akciza, tatimi i mbajtur në burim, TVSH në rast se ajo zbritet sipas
përcaktimeve të mësipërme;
-Shpenzimet e përfaqësimit dh për pritje-përcjellje që janë më të larta se 0,3 % të qarkullimit
vjetor;
-Shpenzimet e konsumit personal;
-Shumat e paguara në cash mbi 150,000 leke;
-Shpenzimet e akomodimit të punonjësve vendas dhe të huaj;
-Shpenzimet për sponsorizimet jo më shumë se 3% të ﬁtimit para tatimit për sponsorizimet në
përgjithësi dhe jo më shumë se 15% të ﬁtimit para tatimit për sponsorizimet për aktivitete
kulturore, sportive, etj.
-Dietat - Kuﬁri i dietës brenda vendit: 3,000 lekë për ditë të plotë; 1,000 lekë për gjysëm dite. Kuﬁri i
dietës jashtë vendit: 60 euro për ditë të plotë; 30 euro për gjysëm dite.
-Shpenzimet për dhurata
-Korigjimi i regjistrimeve të gabuara kontabël të kryera vitet e kaluara.
-Efekti ﬁskal i tyre do të llogaritet që nga periudha kur janë regjistruar në mënyrë të gabuar. Në
këto raste paguhet detyrimi dhe interesat, por nuk aplikohen gjoba.
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-Shërbime teknike, konsulence dhe menaxhimi nëse brenda datës 20 janar të vitit pasardhës nuk
është paguar tatimi në burim për ato shërbime, pavarësisht nga fakti nëse është paguar ose jo
vlera e faturës. Në rast se shërbimet janë kryer nga një subjekt i huaj, rezident në një vend me të
cilin Shqipëria ka nënshkruar marrëveshje për shmangien e tatimit të dyﬁshtë, shpenzimet
klasiﬁkohen si të njohura për qëllime të tatimit mbi ﬁtimin nëse bazuar në marrëveshjen nuk është
mbajtur tatim në burim në Shqipëri.
-Firot, humbjet, dëmtimet dhe skarcot gjatë prodhimit, magazinimit dhe transportimit, etj.
-Pagat dhe shpërblime të tjera të lidhura me marrëdhëniet e punësimit të paguara pa kaluar
nëpërmjet sistemit bankar.
-Nxjerrja jashtë përdorimit ose shkatërrimi i materialeve apo mallrave (dëmtime, kalim i afatit të
skadencës, etj.) të papërdorshme ose të pa tregtueshme apo të tregtuara më çmime të ulura,
përfshire uljen sezonale. Këto shpenzime mund të njihen si shpenzime të njohura për qëllim të
tatimit mbi ﬁtimin nëse:
o Vërtetohen me proces-verbalin përkatës të mbajtur nga një komision i posaçëm vlerësimi (të
dhëna të plota mbi sasitë, vlerat, kohën e furnizimit , arsyet e zhvlerësimit apo nxjerrjes jashtë
përdorimit)
o Tatimpaguesi ka njoftuar organin tatimor përkatës (Organi tatimor mund të jetë prezent jo më
vonë se 5 ditë nga data e njoftimit. Për hipermarketet ky afat është 24 orë).
-Interesat e paguara, kur:
o Tejkalojnë normën mesatare të interesit 12 mujor të kredisë sipas publikimit të Bankës së
Shqipërisë;
o Raporti kapital/hua - detyrimet e një shoqërie tejkalojnë katër herë shumën e kapitalit të saj
(duke përjashtuar huatë afat-shkurtra). Në një rast të tillë, interesi i paguar për shumën e tejkaluar
është i pazbritshëm
-Shpenzimet e amortizimit, kur normat dhe metodat e amortizimit janë më të larta se përcaktimet
e mëposhtme:
o Ndërtesa, makineri dhe pajisje (afatgjatë = më shumë se 20 vjet) amortizohen me normën 5%
bazuar në metodën me vlerën e mbetur;
o Aktive jomateriale - amortizohen me normën 15% bazuar në metodën lineare;
o Makineri, pajisje, mjete transporti dhe aktive të tjera - amortizohen me normën 20% bazuar në
metodën me vlerën e mbetur
o Kompjutera dhe produkte “software” - amortizohen me normën 25% bazuar në metodën me
vlerën e mbetur.
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Në rastin kur baza e amortizimit nuk kalon 5,000 lekë, e gjithë baza e
amortizimit të jetë një shpenzim i zbritshëm.

Rasti 1 – Tatimpaguesi zoteron nje makineri me vlere te mbetur 200,000 Lek.
Tatimpaguesi amortizon për qëllime kontabël me 25%. Amortizimi kontabël i
vitit është 50,000. Për qëllime tatimore, makineritë amortizohen me 20%, pra
40,000 Lek.
Përgjigje: Tatimpaguesi duhet të rregullojë amortizimin në deklaratën vjetore
të tatimit mbi ﬁtimin (referojuni ilustrimit të mëposhëm), kutia [12] dhe të
paraqesë shumën sipër shumës së totalit të amortizimit tatimor, 10,000 Lekë, si
shpenzim i panjohura për qëllime tatimore.Tatimpaguesi duhet të mbajë listën
e detajuar të pasiveve dhe shumave të amortizuara për çdo vit dhe t'ia paraqesë
autoriteteve tatimore shqiptare në rast të ndonjë kontrolli tatimor.

Tabela 9: Ilustrim i deklaratës së Tatim Fitimit

Të ardhurat dhe shpenzimet

Të ushtrimit

Tatimore

(8/9)

Të ardhurat

8)

9)

(10/11)

Shpenzimet

10)

11)

(12)

Shpenzimet e pazbritshme

12) 10,000 Lek

Rezultati

(13/14)

Humbja

13)

14)

(15/16)

Fitimi

15)

16)

(17)

Humbja e mbartur

17)

(18)

Fitimi i tatueshëm neto (16-17)

18)
40

Llogaritja e tatim ﬁtimit
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

Tatim ﬁtimi me shkallën tatimore standarde
Tatim ﬁtimi me përqindje të tjera
Tatim ﬁtimi (19+20)
(22)Tatim ﬁtimi i shtyrë
Tatim ﬁtimi i detyrueshëm për tu paguar

(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

10,000 Lek

-Borxhi i keq
Një borxh i keq, që të njihet si i tillë gjatë vitit ushtrimor, duhet të përmbushë njëkohësisht tre
kushtet:
o Shuma e këtij borxhi të jetë përfshirë më përpara në të ardhurat e tatimpaguesit
o Janë ndërmarrë të gjitha veprimet e mundshme ligjore për arkëtimin e tij, dokumentohet me
vendim të gjykatës
o Kur ky borxh është fshirë nga librat kontabël të tatimpaguesit.
Nëse për çdo rast, një shumë e njohur më parë si borxh i keq arkëtohet gjatë vitit aktual, kjo
shumë përfshihet në të ardhurat e këtij viti.
vi. Humbjet e mbartura
Humbja e llogaritur për qëllime tatimore duhet të jetë në përputhje me dispozitat e ligjit për
Tatimin mbi Fitimin.
Humbjet tatimore mund të mbarten deri në 3 periudha tatimore të ardhshme radhazi (3 vite
ﬁnanciare). Humbjet e mbartura mund të mbulohen kundrejt ﬁtimit të realizuar gjatë këtyre
viteve. Nëse tatimpaguesi ka rezultuar me humbje tatimore në më shumë se 1 vit, mbulimet me
ﬁtimet zbatohen tek humbjet sipas radhës që kanë rezultuar.

Humbja tatimore nuk lejohet të mbartet nëse pronësia direkte
ose indirekte ndryshon me më shumë se 50%.
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2000

2001

2002

2003

2004

Humbje
9 milion

Fitim
4 milion

Humbje
3 milion

Fitim
2 milion

Fitim
6 milion

Fitimi 4 milion do Humbjet për tu
të përdoret për të mbartur 3 milion.
mbuluar humbjet Në total 8 milion.
e mbartura nga
viti 2000.
Humbjet e
mbetura për tu
mbartur 5 milion.

Fitimi 2 milion do
të përdoret për të
mbuluar humbjet
e mbartura nga
viti 2000.
Humbjet
tatimore të 2000
nuk mund të
mbarten në 2004.
Humbjet e
mbetura për tu
mbartur 3 milion.

Fitimi 3 milion do
të përdoret për të
mbuluar humbjet
e mbartura nga
viti 2002.
Humbjet
tatimore të 2000
kanë skaduar dhe
nuk mund të
përdoren.
Shuma e
tatueshme 3
milion.

Tatimi i mbajtur në burim
Tatimi në burim është një tatim i cili mbahet nga paguesi. Tatimi në burim mbahet për ata persona
të cilët nuk janë të regjistruar me autoritetet tatimore, dhe e kanë të pamundur të dorëzojnë
deklarata dhe të paguajnë tatimin për të ardhurat që ata realizojnë.
Tatimi në burim (15%) mbahet për:
·
·
·
·
·
·

Dividentin, ndarjet e ﬁtimit;
Pagesat e interesit;
Honoraret, të drejtat e autorit;
Pagesat për shërbime teknike, manaxheriale, ﬁnanciare etj;
Pagesat e qerase;
Pagesat për pjesëmarrjet në borde;

Shembulli më tipik është marrëdhënia mes një qiramarrësi biznes dhe një qiradhënësi individ.
Qiradhënësi nuk është i regjistruar me autoritetet tatimore (nuk ka NUIS), e për rrjedhojë nuk
mund të dorëzojë deklaratë tatimore të të ardhurave për të ardhurat që gjeneron nga kontrata e
qirasë. Për rrjedhojë, biznesi qiramarrës mban dhe deklaron tatim në burim në emër të
qiradhënësit.

42

Në rast se kontrata e qirasë përfshin një pagesë mujore prej 50,000 Lek, atëherë e ardhura që
qiradhënësi individ gjeneron është 50,000 Lek. Tatimi për këtë të ardhur është 15% ose 7,500 Lek.
Qiramarrësi biznes sillet si agjent për qiradhënësin, dhe mban tatim në burim. Qiramarrësi
deklaron tatimin në burim prej 7,500 Lek dhe e paguan atë për llogari të qiradhënësit. Këtij të
fundit i transferon pjesën e mbetur të qirasë pra 42,500 Lek (50,000 Lek – 7,500 Lek ).
Tatimi mbi të ardhurat personale
Tatimi mbi të ardhurat personale (TAP) është tatimi që imponohet ndaj individëve për të ardhurat
që këta të fundit gjenerojnë nga burime të ndryshme si pagat, ﬁtimet kapitale, qiraja, pjesëmarrja
në borde, dividendët, shpërndarje ﬁtimesh etj.
Tatimi mbi të ardhurat personale mund të ndahet në dy kategori të ndryshme, tatimi mbi pagat
dhe tatimi mbi të ardhurat e tjera.
Tatimi mbi të ardhurat e tjera jo pagë
Tatimi mbi të ardhurat personale jo pagë përfshin tatimin e çdo të ardhure tjetër që nuk vjen si
rrjedhojë e një kontrate punësimi. Kjo përfshin çdo të ardhur që një individ mund të realizojë. Këto
të ardhura tatohen me 15% të shumës së marrë, përveç rastit të ardhurave nga ﬁtimet kapitale. Të
ardhurat nga ﬁtimi kapital realizohen kur kryhet shitja e një prone të patundshme, letra me vlerë
apo aksione që mund të zotërohen në një shoqëri të caktuar. Fitimi kapital llogaritet si diferenca
mes çmimit të shitjes dhe çmimit të blerjes. Rezultati tatohet me 15%.

Një individ shet një apartament me vlerën 12,000,000 Lek. Ky apartament ishte
blerë blerë para 3 vitesh në vlerën 10,000,000 Lek. Në këtë rast, ﬁtimi kapital i
realizuar është 2,000,000 Lek. Detyrimi tatimor në këtë rast është 300,000
(15% x 2,000,000).

Tatimi mbi të ardhurat nga paga
Tatimi mbi të ardhurat nga paga i nënshtrohet tatimit progresiv sipas fashave të përcaktuara
më poshtë:
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Tabela 10: Tatimi mbi të ardhurat nga paga

Nga:
0
30,000
150,000

Deri:

TAP

30,000
150,000

0%
13%

Pa limit

23%

Shembull – Paga 55,000 Lek
- Fasha parë: 0 deri 30,000 Lek – 0 Lek tatim
- Fasha dytë: 55,000 Lek – 30,000 Lek = 25,000 Lek x 13% = 3,250 Lek tatim
- Tatimi total = 3,250 Lek

Shembull – Paga 175,000 Lek
- Fasha parë: 0 deri 30,000 – 0 Lek tatim
- Fasha dytë: 150,000 – 30,000 = 120,000 Lek x 13% = 15,600 Lek tatim
- Fasha tretë: 175,000 – 150,000 = 25,000 Lek x 23% = 5,750 Lek tatim
- Tatimi total = 21,350 Lek

Fiskalizimi
Fiskalizimi është një nisëm e re e qeverisë dhe autoriteteve tatimore që përfshin ndryshimin e
sistemit të faturimit dhe raportimit të faturave pranë autoriteteve tatimore. Ligji Nr. 87/2019
për “Faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit” paraqet rregullat dhe procedurat që
duhet të ndiqen nga tatimpaguesit të cilët duhet të ﬁskalizohen brenda vitit 2021.
i. Ky ligj prek:
Tatimpaguesit
- Të gjithë tatimpaguesit e regjistruar, bankat, institucionet ﬁnanciare apo ndërmjetësit që
ofrojnë shërbime të pagesave të faturave elektronike, organet publike;
- Ekzistojnë përjashtime minimale për disa kategori
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Lloji i pagesave
- Pagesa me para në dorë dhe pa para në dorë
Lloji i faturave
- Fatura, fatura elektronike, fatura e shoqërimit
Prodhuesit dhe mirëmbajtësit e software
- Detyrimi prodhuesve dhe mirëmbajtësve të softëare për tu regjistruar
ii. Afatet e ligjit:
1 Janar 2021 - (B2G) / Tatimpagues – Organe Publike, transaksione bankare
1 Korrik 2021 - (B2B) / Tatimpagues – Tatimpagues, transaksione bankare
1 Shtator 2021 – (B2C) / Të gjithë tatimpaguesit për pagesa me para në dorë
iii. Ngritja e procesit të faturimit
Hapi I - Regjistrimi i prodhuesve dhe mirëmbajtësve
1. Prodhuesit dhe mirëmbajtësit e programeve (software) regjistrohen në platformën e mbajtur
nga AKSHI
2. Regjistrojnë dhe certiﬁkojnë zgjidhjen software që mundëson lëshimin e faturave
3. AKSHI pajis me kod të veçantë:
Software
Prodhuesit dhe mirëmbajtësit e programeve
Hapi II - Tatimpaguesi deklaron në platformë:
4. Prodhuesit dhe mirëmbajtësit e programeve
5. Vendin e aktivitetit
6. Pajisjet që lëshojnë fatura (pagesat me para në dorë)
7. Software (me/pa para në dorë)
8. Operatorët (24 orë përpara)
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iv. Lloji i faturës
Fatura
- Të dhëna të shitësit (NIPT, emër, adresë)
- Të dhëna të blerësit (NIPT, emër, adresë)
- Sasia, përshkrimi, çmimi/njësi, vlera totale, tatimi
- Rritjet/zbritjet në çmim
- Data apo periudha së cilës i përket furnizimi i mallit ose shërbimit,
nëse ndryshon nga data e faturës
- Përshkrime të veçanta (nen, regjim, skemë, etj.)
Kodi i operatorit
Kodi i vendit të aktivitetit
Të reja
NIVF, NSLF dhe kodi QR
Udhëzimet e pagesës, përfshirë metodën e pagesës, monedhën dhe afatin
Nuk ka format të miratuar

Të reja

Fatura elektronike
- Informacion mbi sigurinë dhe identiﬁkimin e faturës, adresat elektronike të shitësit dhe
blerësit në platformën qëndrore
- Rast pas rasti nëse aplikohen, fatura elektronike përmban:
- Te dhëna për përﬁtuesin e pagesës
- Te dhënat e përfaqësuesit tatimor (kur ka)
- Referencë të kontratës
- Te dhënat e dorëzimit
- Detajet e çmimit
Fatura e thjeshtë
- Faturë që lëshohet nga tatimpagues që i nënshtrohen regjimit të biznesit të vogël
Fatura shoqëruese
- Fatura shoqëruese shoqëron lëvizjen e mallrave në territorin e Shqipërisë, kur nuk ka
transferim të pronësisë mbi mallrat
Aneksi 2 e këtij manuali përmban hapat që duhet të ndjekim për pajisjen me çertiﬁkatë
elektronike dhe regjistrimin në portalin Self Care.
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Seksioni 4 - Financat Personale
Çfarë janë ﬁnancat personale
Pse i duhen një sipërmarrëseje informacioni për ﬁnancat personale?
Shumë njerëz, madje edhe ato që kanë biznesin e tyre dhe menaxhojnë buxhetet e bizneseve,
dështojnë të sjellin këtë praktikë në familje. Pa shkruash çfarë hyn në shtëpi dhe çfarë del prej saj
çdo muaj, nuk do të kemi asnjëherë një ide se çfarë po ndodh me ﬁnancat tona, duke e bërë të
vështirë suksesin për planet e të ardhmes. Për të ﬁtuar me paratë është e nevojshme të kuptojmë
dhe përdorim një mjet që quhet “Buxhet”
“Nëse synon asgjë, ke për ta arritur gjithmonë”. Nëse individi nuk e ka një qëllim në mendje
asnjëherë nuk do të shkoj atje ku dëshiron.
Sipas John Maxwell “Buxheti është ti thuash parave të tua ku të shkojnë, në vend që të çuditesh se
ku shkuan”. Nuk mund të ﬁtohet me paratë duke qenë pasiv. Sidomos kur bëhet fjalë për ﬁnancat
personale.

Financat personale kanë të bëjnë me mënyrën se si ne si individ ose familje
(jo kompani apo organizata) menaxhojmë paratë, kursejmë dhe investojmë

Financat personale janë 80% sjellje dhe vetëm 20% njohuri.
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Tipat e shpenzuesve
Njihen disa personalitete të shpenzimit të parave, kjo nisur nga mënyra se si i përdorin paratë.
10
Nëpërmjet një testi me pyetje mund të merret përgjigja se cilit tip i përket një individ:
Shpenzues përkundër kursyes
“Nëse do të merrnit njëqind dollarë tani, çfarë do të tundoheshit të bënit?” – Kjo është pyetja për të
kuptuar nëse dikush i përket kategorisë së kursyesve apo shpenzuesve. Ajo çfarë është për t'u
theksuar është se asnjë nga këto tendenca nuk është e gabuar apo e saktë.
Asnjëri nuk ka të drejtë apo gabim, por ekstremitetet në cilëndo nga këto prirje mund të jenë të
pashëndetshme.
Shpenzuesit thjesht kënaqen me jetesën e mirë, por duhet të kenë kujdes nëse kalojnë në ekstrem.
Nga ana tjetër, ekstremi për kursimtarët që e bën këtë prirje të pashëndetshme është se mund t'i
mbajnë paratë shumë fortë dhe krijojnë një marrëdhënie jo të shëndetshme me to, sepse bëhet
siguria e tyre duke cënuar në këtë mënyrë standartin e jetesës dhe marrëdhëniet me të tjerët.

Pyesni veten, a po shpenzoj për t'u ndjerë mire apo
sepse më duhet të shpenzoj për nevojat e mia?

Shpenzues në eksperienca përkundër shpenzues në objekte
Një tendencë tjetër është shpenzimi në eksperienca ndaj shpenzimit në objekte apo sende. Kur
shpenzoni para, a është tendenca të shpenzohen për përvoja?
Personat që shpenzojnë në eksperienca preferojnë të dalin për një darkë, të shkojnë në një
kopshësht zoologjik, të shkojnë në një pushim të këndshëm etj. Pra, ata duan të shijojnë përvoja.
Persona të tjerë kanë tendencë të shpenzojnë në objekte më tepër, psh veshje, pajisje për
shtëpinë, sende të ndryshme etj. Secila nga këto tendenca është në rregull për sa kohë nuk kalon
në ekstrem dhe dëmton veten apo pjestarët e tjerë në familje.

10

Rachel Cruze https://www.ramseysolutions.com/budgeting/what-are-money-tendencies
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Figura 6: Tipet e shpenzuesve

Tipat e shpenzuesve
Shpenzues vs. Kursimtarë

Shpenzues në eksperienca vs. Materiale

Bollëk vs Mungesë

Cilësi vs Sasi

Të prirur drejt cilësisë përkundër të prirur drejt sasisë
Një tendencë tjetër është shpenzimi për cilësi ndaj shpenzimit për sasi. Personat që janë të
fokusuar tek gjërat cilësore duhet të kenë kujdes për t'u siguruar që ﬂamuri I tyre i kuq është se
shpenzojnë shumë duke zgjedhur gjithmonë më të mirën dhe më të shtrenjtën. Ata i justiﬁkojnë
shpenzimet e mëdha me faktin që blerja do të zgjas për shkak të cilësisë.
Nga ana tjetër janë njerëzit që kërkojnë sasinë. Këta persona duhet të jenë të kujdesshëm sepse
mund t'i justiﬁkojnë blerjet lehtë. Duke qenë se janë të fokusuar te sasia ata blejnë gjëra më të lira
dhe në këtë mënyrë e justiﬁkojnë veten se nuk kanë shpenzuar shumë.
Të fokusuar drejt bollëkut përkundër të fokusuar drejt mungesës
E fundit është bollëku kundrejt mungesës. Personat që janë të fokusuar te bollëku e shohin gotën
gjysmë të mbushur. Për ata gjithmonë ka më shumë, më shumë mundësi, më shumë zgjedhje, më
shumë para. Edhe nëse marrin një vendim i cili është i gabuar, për ta nuk është problem, sepse ka
një mundësi tjetër për të bërë më mirë.
E kundërta e kësaj janë personat që mendojnë se mund të jesh mirë në një moment por pastaj
ndodh diçka (si pandemia e vitit 2020). Kështu që jo gjithmonë je mirë. Këta janë njerëzit qe e
shohin gotën gjysmë të zbrazët. Ata kanë tendencë të grumbullojnë pasuri dhe t'i mbajë gjërat
afër. Këta persona i marrin vendimet bazuar në frikë dhe shpeshherë nuk ndërmarrin rreziqe as kur
munden, është një qëllim ﬁnanciar afatgjatë. Qëllimet ﬁnanciare duhet të japin fokus dhe të
mbajnë përgjegjës. Ato janë shumë speciﬁke për cilindo dhe shumë personale, lidhur me situatën
ﬁnanciare dhe dëshirat për të ardhmen.
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Vetëm pse diçka është me ulje, nuk do të thotë se duhet ta blesh

Planiﬁkimi dhe qëllimi ﬁnanciar
Si të vendosësh një qëllim ﬁnanciar?
Nëse nuk vendoset një plan për ﬁnancat, do të jetë tepër e vështirë për t'i përdorur mirë paratë.
Për të qenë në kontroll të parave, para se ato të kontrollojnë jetën e individit, hapi i parë është
të vendosen disa qëllime ﬁnanciare.

Planiﬁkimi Financiar
Figura 7: Procesi I planiﬁkimit ﬁnanciar

Një qëllim
ﬁnanciar është
çdo plan që keni
për paratë tuaja.

Ndihmon të
vendosni prioritetet
për shpenzimet
e të ardhmes

Ndihmon në
vendosje e
disiplinës për
shpenzimet
dhe kursimet

Ndihmon në
shmangjen e
situatave të
papërshtatshme
kur të ardhurat
mund të bien

Lehtëson stresin
ﬁnanciar

Cilat janë qëllimet ﬁnanciare?
Një qëllim ﬁnanciar është çdo plan që bëhet lidhur me paratë. Për shembull, ndjekja me
përpikmëri e buxhetit mund të jetë qëllim ﬁnanciar për një muaj, ndërsa investimi për pension
është një qëllim ﬁnanciar afatgjatë. Qëllimet ﬁnanciare duhet të japin fokus dhe të mbajnë
përgjegjës. Ato janë shumë speciﬁke për cilindo dhe shumë personale, lidhur me situatën
ﬁnanciare dhe dëshirat për të ardhmen.
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Disa shembuj të qëllimeve ﬁnanciare mund të jenë:
-Ndërtimi i një fondi emergjence
-Shlyerja e borxhit
-Kursim për një shtëpi
-Kursim për pushime
-Kursimi për pension
-Fillimi i një biznesi

Pse është i rëndësishëm përcaktimi i qëllimeve ﬁnanciare?
Të kesh një qëllim do të ndryshojë mënyrën se si i shikon paratë. Çdo vendim merr rëndësi për
“shëndetin” e ﬁnancave personale.

Për shembull, nëse nuk ke një qëllim ﬁnanciar, nuk është shumë problem të
hash drekën çdo ditë jashtë. Sigurisht, mund të gatuhet diçka në shtëpi dhe të
merret me vete në punë, por të ngrënit jashtë është zgjidhje më e shpejtë.
Çfarë ndikimi ka kjo gjë në të ardhurat e një javë pune. Kjo mund t'ju kushtojë
3000 lekë çdo javë. Çfarë tjetër mund të bësh me ato para?
Nëse vendos 10'000 lekë në një llogari investimi çdo muaj për pesë vjet, të
ardhurat do te rriten të rritet në më shumë se 130,000 lekë për shkak të rritjes
së interesit. Kjo mund të jetë tarifa e një viti shkollimi për fëmijët. Nëse
mendohet edhe më afatgjatë dhe investohen 10'000 lekë në muaj për 15 vjet,
kursimet e vakteve jashtë do të rriten akoma më shumë.
Dhe nëse investohen kursimet tuaja për 30 vjet? Paratë e vakteve jashtë mund
të rriten edhe më shumë. Një dreke jashtë çdo ditë apo një shumë e madhe
parash? Dreka jashtë mund të jetë një ide e mirë që sjell lehtësi për momentin,
por jo aq e mirë kur shohim në afatgjatë.
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5 hapa për përcaktimin e qëllimeve ﬁnanciare
1. Shkruaji
Diçka e veçantë ndodh kur vendosni një stilolaps në letër dhe shkruani qëllimet. Në këtë
mënyrë ka më shumë gjasa që këto qëllime të arrihen. Merr një angazhim për veten duke i
shkruar ato me shkrim. Pastaj ato mund të ngjiten në makinën apo në tavolinën e punës.
Mbajtja e qëllimeve aty ku mund të shihen do të mban të fokusuar.
- Cilat janë qëllimet e tua për të ardhmen?
_______________________________________________
2. Bëjini speciﬁke.
Nëse thua, "Unë dua të përmirësohem me paratë", është shumë e paqartë. Mënyra se si duhet të
shprehet një qëllim ﬁnanciar është, "Unë do të shlyej 600'000 lekë nga borxhi im këtë vit."
- Renditi sipas prioritetit qëllimet që vendose
_______________________________________________

3. Bëjini të matshme.
Nëse dëshiron të paguash 600,000 lekë për borxhin vitin e ardhshëm, kjo do të thotë që duhet
të paguash 50'000 lekë në muaj për të arritur këtë qëllim. Ndarja e qëllimeve në copa të vogla
të mban të motivuar kur realizon secilin mikro-qëllim nga lista.
- Në çfarë mënyre do ti sigurosh të ardhurat për të realizuar qëllimet?
__________________________________________________________________

4. Jepini vetes një afat.
A mund të arrihen qëllimet nëse nuk kanë një kohë të përcaktuar të realizimit? "Ka shtatë ditë
në javë, dhe ndonjë ditë "nuk është një prej tyre." Mund të vendoset një kohë si ﬁllim dhe ajo të
rregullohet më vonë nëse është e nevojshme.
- Cili është afati për realizimin e qëllimit tuaj?
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5. Sigurohuni që ato janë qëllimet tuaja.
Është e lehtë të shikosh përreth atë që bëjnë njerëzit e tjerë dhe të ndihesh sikur edhe ti duhet ta
bësh atë. Por kur ﬁllon të krahasosh veten me njerëzit e tjerë, luan një lojë që nuk mund të ﬁtohet.
Kur vendosen qëllime ﬁnanciare, ato duhet të jenë zgjedhja më e mirë personale. Me fjalë të tjera,
vetëm sepse të gjithë miqtë tuaj po marrin kredi për shtëpinë e tyre të pushimit nuk do të thotë që
ju duhet.
Çfarë është planiﬁkimi ﬁnanciar
Plani ﬁnanciar përfshin pesë hapa:
Vlerësimi: Njohja e gjendjes personale ﬁnanciare. Secili prej nesh mund të vlerësojë gjendjen
ekonomike me anë të hartimit të bilanceve dhe pasqyrave ﬁnanciare të thjeshtuara për individët.
Një ﬂetë personale e bilancit përfshin listat e vlerave të aseteve personale së bashku me detyrimet
personale. Kjo përfshin edhe një deklaratë mbi të ardhurat personale me listat e të ardhurave
personale dhe shpenzimet.
Vendosja e qëllimeve: Duke patur qëllime të shumta, është e zakonshme që të bëhet një përzierje
mes qëllimeve afatshkurtra dhe atyre afatgjata. Vendosja e qëllimeve ﬁnanciare ndihmon për të
drejtuar planiﬁkimin ﬁnanciar, që është mëse i domosdoshëm për individin.
Krijimi i planit. Me anë të planit skicohen detajet ﬁnanciare se si të përmbushen qëllimet. Kjo mund
të përfshijë për shembull duke reduktuar shpenzimet e panevojshme, rritjen e të ardhurave të
punësimit apo duke investuar në tregun sipërmarrës.
Ekzekutimi: Ekzekutimi i planit personal ﬁnanciar kërkon disiplinë dhe këmbëngulje.
Monitorimi dhe rivlerësimi: Me kalimin e kohës, plani personal ﬁnanciar duhet të monitorohet për
rregullime të mundshme ose për rivlerësime të reja. Qëllimet tipike të ndryshueshme janë
investimet për daljen në pension duke investuar për kostot e universitetit për fëmijët, duke paguar
shpenzimet mjekësore dhe planiﬁkimin për kalimin e pronës së tyre në trashëgimtarët e tyre e të
tjera si këto. 11

11

Cawood, F., & Inc, A. (2005). Personal Finance for seniour.
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“Paraja nuk merr vendime. Je ti që i merr ato”

Buxheti I familjes
Çfarë është një buxhet familje
“Buxheti është një mjet vlera e të cilit qëndron para së gjithash në proçesin e të menduarit përmes
qëllimeve, vlerësimit të kostove dhe bërjen e zgjedhjeve ndërmjet alternativave të ndryshme të
shpenzimit të parave.” (Robert Bigelow)
Buxheti ndihmon për të shpenzuar më me kujdes. Një buxhet është pika kyçe e suksesit ﬁnanciar.
Nëse një individ apo njësi ekonomike nuk ka një planiﬁkim se si do ti arrij qëllimet e saj e ka shumë
të vështirë për ti arritur ato. Buxheti shihet si një mënyrë optimale për një plan personal ﬁnanciar
që shpërndan të ardhurat në drejtim të shpenzimeve, kursimeve dhe të shlyerjes së borxheve.
Buxheti është një vlerësim për të ardhurat dhe shpenzimet lidhur me një periudhë të ardhshme.
Buxheti është me suﬁçit kur të ardhurat janë më të mëdha sesa shpenzimet dhe me deﬁcit kur
ndodh e kundërta. Për rrjedhojë, një buxhet thuhet se është i balancuar kur ka barazim të të
ardhurave me shpenzimet.
Zakonisht njerëzit janë mësuar të dëgjojnë të ﬂitet për buxhetin e shtetit, buxhetin e një enti publik
apo privat, buxhetin e një kompanie dhe më rrallë përdoret termi buxhet i individit apo i familjes.
Megjithëse njerëzit bëjnë planifkime për të ardhmen e tyre, përsa i përket të ardhurave, rrallëherë
ndodh që një individ apo familje të ketë në formë të shkruar një buxhet.
Një buxhet familje është një paraqitje që tregon se si të ardhurat e familjes janë shpenzuar në
artikuj të ndryshëm shpenzimesh që mund të jenë mallra të domosdoshme për konsum,
komoditete, mallra luksoze apo gjëra të tjera. Ai tregon shpërndarjen e të ardhurave të familjes në
shpenzimet e ndryshme. Elementët bazik të një buxheti familje janë të njëjtë.
Të ardhurat
Të ardhurat janë pikënisja e buxhetit. Nëse nuk ka të ardhura atëherë një familje nuk ka se çfarë të
planiﬁkoj. Pa një burim të rregullt të ardhurash nuk ka qëndrueshmëri për pagesën e faturave apo
bërjen e blerjeve. Për qëllime të planiﬁkimit dhe menaxhimit të buxhetit, e ardhura që ka më
shumë rëndësi është e ardhura neto që është e shpenzueshme. Mund të vendosen edhe të
ardhurat jo të rregullta, por duke pasur karakter të përkohshëm ato nuk ndihmojnë shumë në
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një planiﬁkim të saktë për të ardhmen. Sipas një studimi të bërë nga Neë Mexico State University
thuhet se nuk është e zgjuar të vendosësh të ardhurat sporadike apo bonuset në një buxhet. 12
Shpenzimet ﬁkse
Këtu bëjnë pjesë element që nuk varen dot nga dëshirat e individit. Ato janë shuma të caktuara
shpenzimesh mujore ose vjetore për kredi, kontrata apo detyrime të tjera ligjore dhe përbëjnë
pjesën kryesore të buxhetit. Fakti që ato janë të parashikueshme i bën shpenzimet ﬁkse më të
lehta për ti llogaritur gjatë planiﬁkimit dhe menaxhimit të buxhetit.
Shpenzimet variabël
Shpenzimet variabël apo ﬂeksibël ndryshojnë nga një periudhë buxhetimi në tjetrën. Të tilla
shpenzime janë energjia elektrike, karburanti, shpenzimet për ushqime, veshje, mjekime,
argëtime etj. Shpenzimet variabël mund të vlerësohen dhe kontrollohen mirë me zakone të mira
të buxhetimit.
Shpenzimet e paplaniﬁkuara
Shpenzimet e paplaniﬁkuara janë një element i rëndësishëm për një buxhet të mirë. Është
normale që të ketë ngjarjë të paplaniﬁkuara dhe emergjente në jetën e individit dhe familjes.
Duke pasur disa fonde të lëna mënjanë për këto ngjarje, familjes nuk do ti duhet të harxhojë gjithë
paratë e buxhetit apo të marrë borxh për zgjidhjen e tyre në momentin e ndodhjes.

“Paguaj veten të parën”

Kursimet
Ekspetët thonë se njeriu duhet të paguaj veten të parin.13
Pra, për individin është e rëndësishme të kursej për të ardhmen. Mund të jenë kursime afatgjata të
tilla si kursimet për pension ose kursime afatshkurtra si për shembull për të shkuar me pushime,
për të blerë një makinë të re, etj.

12

Abdul-Rahman, F. (2012). Managing your money: Developing a spending plan. New Mexico State University.

13

Burns-Millyard, K. (n.d.). Basic elements of a budget. Synonym
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Klasiﬁkimi i buxhetit në të thjeshtë dhe kompleks. Klasiﬁkimi i një buxheti të thjeshtë:
Tabela 11: Bilanci I familjes I thjeshtuar

Të ardhurat
-nga paga
-jo nga paga

Shpenzimet
-ushqimi
-shtëpi
Transport
Siguracione
-vesgmbathje
-shpenzime mjekësore
-argëtim/pushime
-kursime dhe investime
-personale/të ndryshme
-pagesa krediti
-tatime dhe taksa

Tabela 12: Bilanci I familjes I plotë

Të ardhurat
-paga
-qeraja
-interesat
-dividentët
-ﬁtimet kapitale
-rimbursim tatime dhe taksa
-hua dhënë të tjerëve
-të tjera

Shpenzimet
Shpenzime ﬁkse
-hua për pasuri të paluajtshme
-siguracion jete
-sigurime shëndetësore
-sigurim prone
-sigurim automjeti
-kontribute
-dhurata
-hua për automjete (ose lizingu)
-kursime (të mbajtura nga paga)
-sigurime shoqërore
-tatime
-investime në fonde të përbashkëta
-investime mujore
-kontribute për pension
-llogari individuale për pension
Shpenzime variabël
-kursime
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-ushqim në shtëpi
-ushqim jashtë shtëpisë
-ujë
-telefon
-televizor kabllor
-mirëmbajtje automjeti
-regjistrim dhe drejtim automjeti
-mirëmbajtje shtëpie
-dhurata
-transport public
-vizita mjekësore
-këshillim juridik
-kujdes ndaj fëmijës
-veshje dhe aksesorë
-blerje për të plotësuar hobe
-duhan/pije alkoolike
-edukim
Pushime dhe udhëtime
-kursime të tjera
-investime të tjera
-të ndryshme

Avantazhet dhe disavantazhet e buxhetimit 14
Avantazhet e buxhetimit:
- Buxhetimi ndihmon në shpërndarjen më të mirë të të ardhurave të familjes për të pasur një
jetë të kënaqshme.
- Është një mjet i mirë për të krahasuar artikujt e ndryshëm.
- Lehtëson drejtimin e të ardhurave të parregullta në shpenzime të rregullta.
- Përcakton se si një familje mund ti përdorë burimet e saj.
- Ndihmon për të kursyer për të ardhmen.
- I mban njerëzit larg nga shqetësimet dhe ankthet të shkaktuara nga problemet ﬁnanciare.
- Inkurajon vendimmarrjen me vetëdije.
- Shërben si një mbrojtës ﬁnanciar për të ardhmen.
- Përçon një frymë bashkëpunimi mes anëtarëve të familjes.
- Pjestarët e familjes kuptojnë përgjegjësitë e tyre në ruajtjen e të ardhurave.

14

https://www.yourarticlelibrary.com/family/family-budgeting-advantages-disadvantages-and-types-of-budget/47910

57

Disavantazhet e buxhetimit:
- Buxhetimi kthehet në dështim në rastin e të ardhurave të parregullta.
- Njerëzit që nuk kanë edukimin e duhur e kanë të pamundur të dinë teknikat e buxhetimit duke
qenë se ai është një plan i shkruar dhe ndonjëherë pak kompleks.
- Nëse anëtarët e families nuk bashkëpunojnë me njëri-tjetrin buxheti kthehet në një dështim.
- Anëtarët e familjes bëhen të tensionuar kur buxheti nuk funksionon.
Hapat e krijimit të një buxheti kur të ardhurat nuk janë të rregullta
Hapi i parë është që çdo muaj të nis me një buxhet të shkruar. Duhet të shkruhen
në letër çdo shpenzim dhe çdo e ardhur që në ﬁllim të muajit. Kjo gjë është
thelbësore për të patur sukses afatgjatë. Buxheti ka të bëj me ndryshimin e sjelljes
kundrejt parasë. Dhe ndryshimi i sjelljes kërkon kohë.
Të kesh të ardhura të parregullta do të thotë të mos kesh një pagesë ﬁkse çdo muaj.
Nëse nuk je i sigurt se sa të ardhura do të kesh në muajin për të cilin po përgatit
buxhetin, buxheti jot do të ketë formën e një liste. Në krye të faqes shkruaj prioritetin
tënd kryesor përsa i përket shpenzimeve.
Nëse do të kisha para sa për të bërë/blerë vetëm një gjë këtë muaj, çfarë do të ishte
ajo? (Prioriteti yt i parë për të shpenzuar)
Vazhdo me të njëjtën pyetje për gjënë tjetër më të rëndësishme. Vazhdo me këtë
mënyrë deri në fund të listës, derisa të kesh shënuar gjithë gjërat për të cilat të duhet
të shpenzosh (mos harro të përfshish pagesën e kredisë, kursimin, investimin nëse e
ke vendosur si qëllim etj).Në momentin që merr një pagesë do të vazhdosh me
shpenzimet sipas radhës së shkruar. Vendos një vijë në listë në pikën ku paratë kanë
mbaruar dhe për gjërat që kanë ngelur kujdesu ti vendosësh në buxhetin e muajit tjetër.
Një e ardhur e parregullt nuk është një justiﬁkim për të mos bërë buxhetin. Në fakt, fakti
që të ardhurat e tua janë të parregullta dhe ti nuk e di me siguri sa të ardhura do të kesh
e bën më të rëndësishëm faktin e të pasurit një buxhet.15

15

Ramsey, D. (2011). Complete Guide to Money. 2011
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Tabela 13: Buxheti për të ardhurat e parregullta

Pershkrimi

Vlera

Vlera akumulative

“Buxheti është ti thuash parave të tua ku të shkojnë,
në vend që të çuditesh se ku shkuan”

Financat e familjes të ndara nga ﬁnancat e biznesit
Pse është shumë e rëndësishme të jenë të ndara
1. Taksat
Është shumë më e lehtë për të mbajtur gjurmët e shpenzimeve të biznesit për qëllime tatimore
nëse përdoret një llogari e veçantë biznesi. Nëse ekziston një llogarin e biznesit, mbajtja e
lëvizjeve të parave si shpenzimet është thelbësore për paraqitjen e duhur të taksave. Nga
shpenzimet e zyrës deri te blerjet operacionale dhe të inventarit, çdo faturë vlen. Kur vjen koha
për të deklaruar taksat (ose për t'ia dorëzuar gjithçka kontabilistit tuaj), një përmbledhje e
plotë e informacionit vetëm për biznesin do të kursejë shumë kohë dhe një sasi të
konsiderueshme stresi.
2. Ekspozimi i aseteve personale
Si sipërmarrëse, krijimi i strukturës së biznesit është shumë i rëndësishëm për mbrojtjen ligjore.
Pavarësisht nëse vendoset të veprohet si person ﬁzik, si një kompani me përgjegjësi të kuﬁzuar
(SHPK) ose një korporatë (SHA), struktura ligjore e biznesit përcakton rrezikun, detyrimin dhe
përgjegjësinë tatimore. Një nga arsyet kryesore që pronarët e bizneseve krijojnë një SHPK ose
SHA është të mbrojnë pasuritë e tyre personale.
Megjithatë, edhe me atë mbrojtje ligjore në fuqi, nëse një klient ngre veprime ligjore kundër
kompanisë dhe gjykata nuk mund të përcaktojë qartë midis biznesit dhe ﬁnancave personale.
Individi mund të mbahet personalisht përgjegjës për borxhet e biznesit. Për shkak të kësaj,
është e domosdoshme të ndani biznesin tuaj dhe ﬁnancat personale.
Për të shmangur këtë skenar, duhet të mbahet një llogari bankare e veçantë biznesi dhe të mos
përdoret për shpenzime personale. Në mënyrë të ngjashme, nuk duhet të depozitohen
asnjëherë shuma të kompanisë në llogarinë personale. Duke ruajtur këtë ndarje formale ligjore
midis llogarive të biznesit dhe atyre personale, mund të ruhen pasuritë personale.
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3. Kursen kohë
Rëndësia e ndarjes së ﬁnancave personale dhe të biznesit ka të bëjë me kursimin e kohës.
Punësimi i një ekonomisti do të ketë një kosto, por të kesh një ndarje të plotë të ﬁnancave
barazohet me më pak orë të faturueshme, duke e ndihmuar biznesin të kursejë një sasi të madhe
parash në proces. Blerja e programit të kontabilitetit të biznesit është një tjetër mundësi, pasi kjo
do t'u sigurojë opsione dhe udhëzime në ruajtjen e të dhënave ﬁnanciare.
4. Imazhi professional
Rëndësia e ndarjes së ﬁnancave personale dhe të biznesit ndikohet gjithashtu nga imazhi
profesional. Biznesi është më shumë se një hobi; prandaj ﬁnancat duhet të trajtohen si të tilla. Të
kesh dy llogari të ndara në vend që të përdorësh të njëjtat për qëllime biznesi dhe private të bën të
dukesh më serioz, duke përfshirë krijimin e identitetit të biznesit. Në fund të ditës, ajo që dëshiron
një sipërmarrëse është që njerëzit ta marrin seriozisht atë dhe biznesin e saj. Nëse pagesat merren
në llogarinë personale, në vend të asaj të biznesit, do të rezultojë si amator.

Figura 8: Financat e familjes përkundër Financat e biznesit

Pse është e
rëndësishme
të jenë të
ndara

Çfarë duhet
bërë

Taksat

Ekspozimi
i aseteve
personale

Kursen kohë
dhe para

Imazhi
profesional

Një ekonomist
i mirë

Llogari bankare
të ndara

Fatura të ndara

Jepi vetes një
pagë nga
biznesi

-Listo: për çfarë të duhen paratë?
-Ndaj kërkesat që lidhen me biznesin nga ato personale
-Identiﬁko: Cilat shpenzime i kryen çdo ditë dhe cilat në mënyrë sporadike?

60

Si të bëhet ndarja e ﬁnancave personale nga ato të biznesit
1. Zgjidhni një ekonomist të mirë
Kushdo që kërkon të ndajë ﬁnancat e tyre personale nga ﬁnancat e biznesit të tyre është mirë të
konsiderojë të punojë me një ekonomist profesionist. Financat personale mund të ndërlikohen
shpejt dhe pasojat e kontabilitetit të dobët brenda një biznesi mund të jenë gjymtuese. Prandaj,
sipërmarrëset duhet të mbulojnë të gjitha anët e tyre dhe t'i harmonizojnë shërbimet e tyre me një
ekonomist për të siguruar që dy ﬁnancat (personale dhe ajo e biznesit) të qëndrojnë të ndara.
2. Llogari bankare të ndara
Aftësia për të dalluar ﬁnancat personale dhe ato të biznesit është jashtëzakonisht e rëndësishme.
Krijimi i një llogarie individuale për biznesin tuaj do të ndihmojë në dallimin midis shpenzimeve
personale dhe atyre të biznesit. Të kesh llogari të veçanta gjithashtu nuk dëmton besueshmërinë e
identitetit të biznesit tuaj.
3. Fatura të ndara
Për të dalluar më tej ﬁnancat personale dhe ato të biznesit, duhet të mbahen faturat e biznesit në
një vend të veçantë nga faturat personale. Kur të vijë koha për të paraqitur taksat, do të jetë një
sistem i organizuar që do të lejojë të aksesohen lehtësisht dokumente si nga ﬁnancat personale
ashtu edhe nga ato të biznesit pa i ngatërruar të dyja.
4. Jepi vetes një pagë nga biznesi
Një këshillë tjetër për të mbajtur të ndara ﬁnancat personale dhe ato të biznesit është të paguhet
vetja. Dhënia e një rroge mund t'i ndihmojë pronarët e bizneseve të izolojnë kuﬁrin midis ﬁtimeve
të biznesit dhe atyre personale, në vend që të tërheqin në mënyrë të rastësishme para nga biznesi i
tyre. Sigurimi i një pagese të rregullt jo vetëm që do të përmirësojë shanset për suksesin e biznesit,
por do të mbajë në buxhetin personal.
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