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Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës së Kosovës është 

institucioni më i lartë i kontrollit ekonomik e financiar  dhe për 

punën e vet i jep llogari Kuvendit të Republikës së Kosovës.   

Misioni ynë është që përmes auditimeve cilësore të fuqizojmë 

llogaridhënien në administratën publike për përdorimin efektiv, 

efikas dhe ekonomik të burimeve kombëtare. 

Raportet e Zyrës Kombëtare të Auditimit promovojnë 

drejtpërsëdrejti llogaridhënien e institucioneve publike duke 

ofruar bazë të qëndrueshme për të kërkuar llogari nga 

menaxherët e çdo organizate të audituar. Në këtë mënyrë, ne 

rrisim besimin në shpenzimin e fondeve publike dhe luajmë një 

rol aktiv në sigurimin e interesit të taksapaguesve dhe të palëve 

tjera të interesit në rritjen e përgjegjësisë publike.   

Ky auditim është kryer në përputhje me Standardet 

Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit si dhe me 

praktikat e mira evropiane.  

Auditori i Përgjithshëm ka vendosur në lidhje me opinionin e 

auditimit për Pasqyrat Financiare Vjetore të Administrates 

Tatimore të Kosovës, në konsultim me Ndihmës Auditorin e 

Përgjithshëm Qerkin Morina, i cili e ka mbikëqyrur auditimin. 

Raporti është rezultat i auditimit të kryer nga Blerina Krasniqi 

(udhëheqëse e ekipit), Ariana Berisha Rexhëbeqaj dhe Leonora Hasani 

(anëtare të ekipit), nën menaxhimin e Udhëheqësit të 

Departamentit të Auditimit Blerim Kabashi. 

 

 

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT – Adresa: ,Rr. Ahmet Krasniqi nr 210 , Lagjja Arbëria, Prishtinë 10000, Kosovë 
Tel: +383(0) 38 60 60 04/1011 

http://zka-rks.org 
 

http://zka-rks.org/
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Përmbledhje e përgjithshme 

Raporti përmbledhë çështjet kryesore që dalin nga auditimi i Administratës Tatimore të Kosovës 

për vitin 2018, i cili përfshin Opinionin e Auditorit të Përgjithshëm për Pasqyrat Financiare Vjetore. 

Ekzaminimi i pasqyrave financiare për vitin 2018 është kryer në përputhje me Standardet 

Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit (SNISA). Qasja jonë ka përfshirë testet dhe 

procedurat, të cilat ishin të nevojshme për të arritur në një opinion lidhur me pasqyrat financiare. 

Qasja e aplikuar e auditimit është paraqitur në Planin e Jashtëm të Auditimit, për vitin 2018. 

Auditimi është fokusuar në: 

 

Puna e ndërmarrë nga Zyra e Kombëtare e Auditimit për të përfunduar auditimin për vitin 2018 

është përcaktuar varësisht nga cilësia e kontrollit  të brendshëm të zabtuar nga menaxhmenti i 

Administratës Tatimore të Kosovës (ATK). 

Opinioni i Auditorit të Përgjithshëm 

Opinion i pamodifikuar 

Pasqyrat Financiare Vjetore për vitin 2018 paraqesin një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha 

aspektet materiale. 

Më gjerësisht shih Pjesën 2.1 të këtij Raporti. 

Shtojca I, shpjegon llojet e ndryshme të opinioneve të aplikuara nga Zyra Kombëtare e Auditimit. 

 

 

 

 

 

Pasqyrat Financiare 
Vjetore 

Zbatimi i 
Rekomandimeve

Menaxhimi financiar 
dhe kontrolli
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Konkluzionet dhe rekomandimet kryesore  

 

 

 

 

 

Përgjigja e menaxhmentit në auditimin 2018 

Menaxhmenti  është pajtuar me të gjitha gjetjet dhe konkluzionet e auditimit, si dhe është zotuar se 

do ti adresoj të gjitha rekomandimet e dhëna. 

 

  

Procesi i përgatitjes së PFV-ve është 
menaxhuar në pajtim me legjislacionin 

në fuqi.
Nuk kemi rekomandime në këtë fushë.

Realizimi i buxhetit tek kapitalet dhe 
planifikimi i projekteve në kode jo 
adekuate ekonomike ishte ishte një 

mangësi që është paraqitur edhe këtë 
vit.

Drejtori i Përgjithshëm duhet të siguroj 
realizim më të mirë të projekteve kapitale 

dhe orientim adekuat të projekteve në 
sistemin buxhetor (shih çështjet A1 dhe 

B1).

Edhe pse kontrollet e brendshme kanë 
operuar në mënyrë efektive në disa fusha, 

dobësi evidente janë vërejtur në 
menaxhimin e kthimeve, fushën e 

personelit, prokurimit, menaxhimin e 
pasurive, llogarive të arkëtueshme dhe 

detyrimeve kontigjente.

Drejtori i Përgjithshëm duhet të 
përmirësoj/forcoj kontrollet në 

proceset ku janë evidentuar 
dobësi/dështime, si në prokurim, 
menaxhimin e personelit, si dhe 

menaxhimin e pasurisë (shih çështjet 
B2, A2, B3, A3, A4, B4, B5 dhe B6).

Përgjigja ndaj rekomandimeve të vitit 
paraprak nuk po adresohet ashtu siç

kërkohet për zhvillimin dhe përmirësimin 
e organizatës. 

Drejtori i Përgjithshëm duhet ta zbatoj 
një proces rigoroz për të siguruar që 

rekomandimet e vitit paraprak 
adresohen në mënyrë aktive ku 

çështjet/progreset kyçe i raportohen 
menaxhmentit në baza mujore (shih 

kapitullin 5)

Aranzhimet e qeverisjes që kanë të bëjnë 
me llogaridhënien, menaxhimin e 

rrezikut dhe raportimin menaxherial janë 
të mira. Por, procesi i realizimit të planit 

të kontrollave tatimore, fiskalizimi i 
bizneseve dhe orientimi i fushëveprimit 
të NJAB-së, kërkojnë zhvillim edhe më 

tutje.

Drejtori i Përgjithshëm duhet të siguroj 
përmirësimin e realizimit të planit të 

kontrollave tatimore dhe fiskalizimin e 
bizneseve dhe orientimin e 

fushveprimit të NJAB-së në vitin aktual 
(shih çështjet B8, B9 dhe B7). 
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1 Fushëveprimi dhe metodologjia e auditimit  

Auditimi përfshin ekzaminimin dhe vlerësimin e pasqyrave financiare dhe të dhënave tjera 

financiare, me sa vijon: 

 Nëse pasqyrat financiare japin një pamje të drejtë dhe të vërtetë të llogarive dhe çështjeve 

financiare për periudhën e auditimit;  

 Nëse të dhënat financiare, sistemet dhe transaksionet janë në pajtim me ligjet dhe rregulloret 

në fuqi;  

 Nëse funksionet e kontrollit dhe të auditimit të brendshëm janë të përshtatshme dhe efikase.  

 Nëse janë ndërmarrë veprimet e duhura për zbatimin e rekomandimeve të auditimit. 

Puna e ndërmarrë e auditimit është bazuar në vlerësimin e rrezikut. Ne kemi analizuar veprimtarinë 

e Administratës Tatimore të Kosovës (ATK), nivelin e mbështetjes në kontrollet menaxheriale për të 

përcaktuar nivelin e testeve të hollësishme, që janë të nevojshme për të siguruar dëshmitë dhe që e 

mbështesin opinionin e AP-së. 

Procedurat tona kanë përfshirë rishikimin e kontrolleve të brendshme, të sistemeve të kontabilitetit, 

teste të ndërlidhura substanciale si dhe aranzhimet e ndërlidhura të qeverisjes deri në masën që ne 

i konsiderojmë të nevojshme për kryerjen efektive të auditimit. Të gjeturat e auditimit nuk duhet të 

konsiderohen si një pasqyrë gjithëpërfshirëse e të gjitha dobësive që mund të ekzistojnë, apo e të 

gjitha përmirësimeve që mund të bëhen në sistemet dhe procedurat që kanë operuar.  

Kapitujt në vijim ofrojnë përmbledhje të detajuar të gjetjeve tona të auditimit dhe rekomandimet në 

çdo fushë të rishikimit. Përgjigjet e menaxhmentit në rezultatet e auditimit mund të gjenden në 

Shtojcën II.  
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2 Pasqyrat financiare vjetore dhe obligimet për raportim 

të jashtëm 

Auditimi i Pasqyrave Financiare Vjetore (PFV) merr parasysh pajtueshmërinë me kornizën 

raportuese dhe cilësinë e saktësinë e informacionit të prezantuar në PFV, përfshirë deklaratën e bërë 

nga Zyrtari Kryesor Administrativ dhe Zyrtari Kryesor Financiar.  

Deklarata për prezantimin e PFV-ve përfshinë një numër të pohimeve në lidhje me pajtueshmërinë 

me kornizën raportuese si dhe cilësinë e informacionit në kuadër të PFV-ve. Këto pohime kanë për 

qëllim t’i ofrojnë Qeverisë sigurinë se të gjitha informatat relevante u janë ofruar për të siguruar se 

mund të ndërmerret një proces auditimi.  

2.1 Opinioni i auditimit  

1. Opinion i pamodifikuar  

Opinioni i pamodifikuar 

Ne kemi audituar PFV-të e ATK-së për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2018, të cilat përfshijnë 

pasqyrën e pranimeve dhe të pagesave në para të gatshme, pasqyrën e ekzekutimit të buxhetit, 

shpalosjet dhe raportet tjera përcjellëse. 

Sipas opinionit tonë, Pasqyrat Financiare Vjetore për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2018, 

prezantojnë një pamje të drejtë dhe të vërtetë në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me 

Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik (sipas kontabilitetit të bazuar në 

para të gatshme), Ligjit nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (me 

plotësime dhe ndryshime) dhe Rregulloren MF, Nr. 01/2017 për raportim vjetor financiar nga 

organizatat buxhetore. 

Baza për opinion  

Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të 

Auditimit (SNISA). Sipas këtyre standardeve, përgjegjësitë tona janë përshkruar më poshtë tek pjesa 

‘Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare’. Besojmë se dëshmitë e auditimit 

që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të duhura për sigurimin e bazës për opinion.  

Përgjegjësia e menaxhmentit për PFV 

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e drejtë të 

pasqyrave financiare sipas Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit në Sektorin Publik - 

Raportimi Financiar bazuar në Kontabilitetin e Parasë së Gatshme të modifikuar, dhe për kontrollet 

e brendshme të cilat menaxhmenti i përcakton si të nevojshme për të mundësuar përgatitjen e 

pasqyrave financiare, pa keq-deklarime materiale të shkaktuara qoftë nga mashtrimi apo gabimi. 
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Kjo përfshinë zbatimin e Ligjit nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë 

(me plotësime dhe ndryshime). 

Ministri i Financave dhe Drejtori i Përgjithshëm janë përgjegjës për të siguruar mbikëqyrjen e 

procesit të raportimit financiar të ATK-së. 

Përgjegjësia e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e PFV-ve 

Përgjegjësia jonë është që të shprehim një opinion për PFV në bazë të auditimit të kryer. Auditimi 

është kryer në përputhje me SNISA. Këto standarde kërkojnë që t’i përmbahemi kërkesave të 

SNISA-ve, të planifikojmë dhe të kryejmë auditimin për të marrë siguri të arsyeshme se pasqyrat 

financiare nuk përmbajnë keq-deklarime materiale. 

Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë i sigurisë, por nuk garanton se një auditim i kryer në 

pajtim me SNISA-t do të zbuloj çdo keq-deklarim material që mund të ekzistoj. Keq-deklarimet 

mund të rezultojnë nga mashtrimi ose gabimi dhe konsiderohen materiale nëse, individualisht ose 

së bashku, mund të ndikojnë në vendimet e marra mbi bazën e këtyre PFV-ve. 

Auditimi përfshinë kryerjen e procedurave për të marrë dëshmi në lidhje me informatat financiare 

dhe shpalosjet në PFV. Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i auditorit, duke përfshirë edhe 

vlerësimin e rreziqeve nga keq-deklarimet materiale në PFV, qoftë për shkak të mashtrimit apo 

gabimit. Gjatë vlerësimit të rrezikut, auditori merr në konsideratë kontrollin e brendshëm që është 

relevant në përgatitjen e pasqyrave financiare nga entiteti, në mënyrë që të dizajnoj procedura të 

auditimit që janë të përshtatshme për rrethanat e entitetit, por jo për qëllim të shprehjes së opinionit 

mbi efektivitetin e kontrolleve të brendshme të entitetit. 

Auditimi përfshinë edhe vlerësimin e përshtatshmërisë së politikave kontabël të përdorura, 

arsyeshmërinë e përllogaritjeve kontabël të bëra nga menaxhmenti, si dhe vlerësimin e prezantimit 

të pasqyrave financiare.  
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2.2 Pajtueshmëria me kërkesat për PFV-të dhe kërkesat tjera për 

raportim 

ATK kërkohet të raportoj në përputhje me kornizën e caktuar raportuese dhe kërkesat tjera për 

raportim. Ne kemi marrë parasysh: 

 Pajtueshmërinë me Rregulloren MF. Nr. 01/2017 për Raportim Vjetor Financiare nga 

Organizatat Buxhetore; 

 Kërkesat e LMFPP-së nr. 03/L-048 (me ndryshime dhe plotësime); 

 Pajtueshmërinë me Rregullat Financiare nr. 01/2013 për shpenzimin e parave publike dhe 

02/2013 për Menaxhimin e Pasurisë jo Financiare;  

 Kërkesat e Ligjit Nr. 06/L- 020 për Buxhetin Republikës Kosovës për vitin 2018; 

 Planin e veprimit për adresimin e rekomandimeve;  

 Kërkesat e Procedurave të Menaxhimit Financiar dhe të Kontrolleve (MFK) dhe 

 Draft plani dhe plani përfundimtar i prokurimit më kohë. 

Në PFV ishin të nevojshme disa korrigjime financiare tek pasqyrat kryesore dhe ne kemi dhënë disa 

sugjerime për të përmirësuar cilësinë e tyre. Pas sugjerimeve tona, ATK ka përmirësuar këto gabime 

duke përgatitur PFV-të me korrigjime.  

DEKLARATA E BËRË NGA MENAXHMENTI I ATK-SË 

Marrë parasysh çka u tha më lartë, Deklarata e bërë nga Zyrtari Kryesor Administrativ dhe ai 

Financiar, me rastin e dorëzimit të PFV-ve në Ministrinë e Financave, mund të konsiderohet e saktë. 

2.3 Rekomandimet lidhur me Pasqyrat Financiare Vjetore 

Nuk kemi rekomandime lidhur me PFV-të. 

3 Menaxhimi financiar dhe kontrolli 

Puna jonë lidhur me Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin (MFK), pasqyron aktivitetet e detajuara 

të auditimit për sistemet e të hyrave dhe shpenzimeve në organizatat buxhetore. Në mënyrë të 

veçantë, kemi trajtuar menaxhimin e buxhetit, prokurimin, burimet njerëzore dhe pasuritë e 

detyrimet. 

Konkluzioni për menaxhimin financiar dhe kontrollin  

Në kontekst të sistemeve financiare në përgjithësi kontrollet janë të mira, mirëpo disa mangësi janë 

vërejtur në realizimin e buxhetit, orientimin e gabuar të projekteve në buxhet, fusha e kthimeve, 
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fusha e personelit, prokurimit, menaxhimi i pasurive dhe i llogarive të arkëtueshme. Këto fusha 

kërkojnë përmirësim të mëtejshëm. 

3.1 Planifikimi dhe realizimi i buxhetit 

Ne i kemi shqyrtuar burimet e fondeve buxhetore dhe shpenzimet e fondeve sipas kategorive 

ekonomike. Kjo është paraqitur në tabelat e mëposhtme: 

Tabela 1. Burimet e fondeve buxhetore (në €) 

Përshkrimi 
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final1  

2018 
Realizimi 

2017 
Realizimi 

2016 
Realizimi 

Burimet e Fondeve:  11,764,638 9,752,616 9,271,842 8,807,446 8,858,097 

Granti i Qeverisë -Buxheti  11,764,638 9,752,616 9,271,842 8,807,446 8,858,097 

Buxheti final në raport me buxhetin fillestar ishte zvogëluar për 2,012,022€. Ky zvogëlim është 

rezultat i shkurtimeve/kursimeve me vendim të Qeverisë. 

Në vitin 2018, ATK ka shpenzuar 95% të buxhetit final ose 9,271,842€, me një ulje prej 3% krahasuar 

me vitin 2017.  

Tabela 2. Shpenzimet e fondeve sipas kategorive ekonomike (në €)  

Përshkrimi 
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final 

2018 
Realizimi 

2017 
Realizimi 

2016 
Realizimi 

Shpenzimet e fondeve sipas 
kategorive ekonomike:  

11,764,638 9,752,616 9,271,842 8,807,446 8,858,097 

Pagat dhe Mëditjet 7,037,469 7,231,018 7,231,018 6,881,449  6,889,254  

Mallrat dhe Shërbimet  1,838,597 1,838,597 1,750,985 1,528,474  1,423,735  

Shërbimet komunale 168,572 176,747 172,130 166,070  184,339  

Investimet Kapitale 2,720,000 506,254 117,709 231,453  360,769  

Përgatitja e buxhetit fillestar nuk ishte në përputhje me objektivat vjetore të ATK-së. Si rezultat i 

kësaj, ndryshimet e buxhetit final në krahasim me buxhetin fillestar ishin të dukshme, respektivisht 

kishte një zvogëlim të buxhetit final mbi 20%. Kjo shpalos dobësitë në planifikimet e buxhetit.   

Shpjegimet rreth ndryshimeve në kategoritë buxhetore përfshirë arsyet dhe ndikim që kanë pasur: 

 Buxheti final për investime kapitale krahasuar me buxhetin fillestar është zvogëluar me 

vendim të Qeverisë për 2,213,746€, për shkak të vonesave në procedurat e prokurimit për 

                                                      
1 Buxheti Final – buxheti i aprovuar nga Kuvendi i përshtatur më pas nga Ministria e Financave 
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projektin ‘Sistemi i ri bazë i tatimeve” në vlerë 1,960,400 euro dhe disa projekteve më të vogla 

në vlerë të përbashkët 253,346€. Realizimi i buxhetit është 23%. 

 Rritja e buxhetit për paga dhe mëditje për 193,549€ është rezultat i rekrutimit të një numri të 

ri të stafit (inspektorët tatimor). Realizimi i buxhetit është 100%.  

 Buxheti final për mallra dhe shërbime nuk kishte ndryshime nga ai fillestar, ndërkaq 

realizimi është 95%. 

 Buxheti final për komunali ishte rritur për 8,175€, krahasuar me atë fillestar. Realizimi i 

buxhetit është 97%. 
 

12 – Realizimi i buxhetit 

Gjetja  Edhe pse buxheti final është realizuar në masën 95%, ATK nuk kishte arritur 

performancë të mirë buxhetore tek investimet kapitale. Realizimi i buxhetit final 

tek investimet kapitale është 23%, ndërsa, nëse marrim për bazë buxhetin 

fillestar, përqindja e realizimit është vetëm 4%. 

Si shkak i kësaj ishin vonesat e shkaktuara nga ankesat e operatorëve ekonomik 

në procesin e prokurimit të projektit “Sistemi i ri bazë i tatimeve”, i cili përbënte 

88% të buxhetit fillestar të kësaj kategorie. 

Rreziku  Ekzekutimi i dobët i buxhetit dhe mosrealizimi i projekteve të parapara rezulton 

në shfrytëzim joefikas të burimeve në dispozicion dhe rrezikon mos arritjen e 

objektivave të organizatës.  

Rekomandimi A1 Drejtori i Përgjithshëm duhet të siguroj menaxhim më të mirë të projekteve 

kapitale, për t’u siguruar se ato përfundohen sipas buxhetit dhe afateve të 

parapara. 

 

1 – Keq klasifikimi i buxhetit 

Gjetja  Sipas rregullës financiare nr. 02/2013 për Menaxhimin e pasurisë jo financiare 

‘’Pasuri kapitale nënkupton të gjitha pasuritë jo financiare që kanë afat të 

përdorimit më të gjatë se një vit, vlerë financiare mbi 1,000€ për njësi, dhe 

pronësia dhe kontrolli  janë të organizatës’’. 

                                                      
2 Çështja A dhe Rekomandimi A - nënkupton çështjet dhe rekomandimet e reja 
   Çështja B dhe Rekomandimi B - nënkupton çështjet dhe rekomandimet e përsëritura 
   Çështja C dhe Rekomandimi C - nënkupton çështjet dhe rekomandimet pjesërisht të përsëritura. 
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Për projektin “Furnizim me softuer-Manage Engine, Softuer për monitorimin e 

sigurisë në ATK“ ishte bërë pagesë prej 24,489€ nga kategoria e investimeve 

kapitale, përkatësisht nga kodi ekonomik  pajisje tjera 31690, duke u trajtuar nga 

ATK si pajisje tjera, edhe pse nuk i plotësonte kriteret për t’u njohur si e tillë. 

Pagesa ishte bërë për pajisje, licenca, garancione dhe shpenzime të mirëmbajtjes 

e trajnimit, që ishin shpenzime me karakter shërbimi dhe do të duhej të 

klasifikoheshin në mallra dhe shërbime. Si pasojë e kësaj, ky transaksion nuk 

ishte dashur të regjistrohet në regjistrat e pasurisë. 

Kjo ishte rezultat i planifikimit jo të drejtë të këtyre shpenzimeve në buxhetin e 

vitit 2018. 

Rreziku  Klasifikimi dhe raportimi jo i drejtë i shpenzimeve ndikon në mbivlerësimin e 

investimeve kapitale dhe nënvlerësimin e mallrave/shërbimeve dhe pasurisë, si 

dhe shpie në një keqkuptim të informatave financiare në PFV-të e ATK-së. 

 Drejtori i Përgjithshëm duhet të siguroj kontrolle më efektive që sigurojnë 

planifikim dhe klasifikim adekuat të projekteve bazuar në standardet e 

kontabilitetit dhe planin kontabël të aprovuar nga Thesari-MF. 

3.1.1 Të hyrat 

Të hyrat e planifikuara për ATK nga Qeveria e Kosovës/MF për vitin 2018 ishin 446,000,000€, ndërsa 

të hyrat e realizuara nga ATK janë 468,388,976€, me një tejkalim të planit për 5%. Krahasuar me vitin 

2017, këtë vit ATK ka realizuar të hyra bruto më shumë për 54,033,976€, apo 13%. Ndërkaq, të hyrat 

neto të realizuara, pas heqjes së kthimeve në vlerë 43,649,167€, janë 424,739,809€. 

Tabela 3. Të hyrat e pranuara për buxhetin e Kosovës - realizmi ndaj buxhetit (në €) 

Përshkrimi  
Buxheti 
fillestar 

Buxheti 
Final 

2018 
Pranimet  

2017 

Pranimet 

2016 
Pranimet 

Të hyrat bruto 446,000,000 446,000,000 468,388,976 414,355,000 386,385,187 

Kthimet (39,000,000) (39,000,000) (43,649,167) (48,439,000) (31,005,000) 

Të Hyrat neto 407,000,000 407,000,000 424,739,809 365,916,000 355,380,187 

Nga të dhënat vërehet se është arritur një performancë mjaft e mirë në realizimin e të hyrave. Sipas 

ATK, faktorët të cilët e kanë ndikuar këtë performancë janë kryesisht për shkak të lirimeve në lëndën 

e parë në doganë, rritja e kualitetit të kontrollit, rritja e aktiviteteve në terren, automatizimi i procesit 

të rimbursimit, inkasimi i borxheve, etj. 

 

 



ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE  - NATIONAL AUDIT OFFICE 

 

13 

3.1.2 Menaxhimi i të hyrave dhe kthimeve 

Tabela 4. Të hyrat e pranuara  dhe kthimet sipas kodeve ekonomike (në €) 

Përshkrimi 
Kodet 

ekonomike 
Viti 2018 Viti 2017 

Tatimi i paragjykuar 40010 60,029              8  

Tatimi mbi vlerën e shtuar  40030 213,130,969     198,340,829  

Tatimi i pagave i mbajtur në burim  40040 108,677,687      85,635,355  

Tatimi për biznese individuale 40050 33,764,626      32,547,167  

Tatim. Mbi qira. pasur. patrupëz. 40060 478,483        595,812  

Tat, mbaj. bur. int. dre. pron.qir. 40065 21,489,644      18,145,526  

Tatimi për korporata 40070 86,736,816      75,276,998  

Konto kaluese - administrata tatimore 40090 56,251         (8,073)  

Te hyrat gjobat 40095 3,635,574       3,426,234  

Kompenzimi i dëmeve nga kompanitë e 

sigurimeve 
50109 2,140             30  

Licencat për lojëra 50210 353,361        393,547  

Të hyrat nga shitja e mbeturinave 50416 2,036            844  

Te hyrat shitj. mallr. konfisk. 50421 1,360            723  

 Totali   468,388,976 414,355,000 

Burimet kryesore të të hyrave janë: tatimi në vlerën e shtuar (TVSH), tatimi në të ardhurat personale 

(TAP) dhe tatimi në të ardhurat e Korporatave (TAK). 

Table 5. Kthimet sipas kodeve ekonomike (€) 

Përshkrimi  
Kodet 

ekonomike Viti 2018 Viti 2017 

Kthimi i tatimit në fitim 40021 439      0 

Kthimi i tatimit mbi vlerën e shtuar  40031 39,613,731      45,141,800 

Kthimi i tatimit për paga i mbajtur në 

burim  40041 1,137,280 

         

867,465  

Kthimi i tatimeve për biznese 40051 614,817          94,932  

Kthimi i qirave për fitim loto drejt 40061 0         112,173  

Kthimi i tatimeve për korporata 40071 2,278,775       2,219,630  

Kthimi i të hyrave nga gjobat e ATK 40096 4,125           3,000 

Totali - kthimet 43,649,167 48,439,000 

 

Shuma e rimbursimeve/kthimeve tatimore për vitin  2018 ishte në vlerë prej 43,649,167€. Ne kemi 

testuar të hyra dhe kthimin e tyre dhe kemi identifikuar çështjet si në vijim: 
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2 – Vonesa në shqyrtimin e kthimeve (rimbursimeve) tatimore 

Gjetja  Ligji për Administratën Tatimore dhe Procedurat, neni 30, obligon ATK-në që të 

aprovoj një kërkesë të vlefshme për kthim (rimbursim) brenda 60 ditëve nga data 

e pranimit kërkesës në ATK. Nëse kërkesa nuk është shqyrtuar brenda këtij 

afatit, atëherë në këto raste ATK, përveç kthimeve, duhet të paguaj edhe 

interesin tatimpaguesve. 

ATK këtë vit ka treguar progres në shkurtimin e afateve kohore në trajtimin e 

kërkesave për kthimet. Mirëpo, përkundër kësaj, ne identifikuam se në dy raste, 

kërkesat për kthim nuk ishin shqyrtuar brenda afatit ligjor, dhe ATK nuk i kishte 

paguar interesin tatimpaguesve për vonesat e ndodhura. 

Kjo kishte ndodhur si rezultat i mos koordinimit brenda ATK-së dhe mungesës 

së përgjegjësisë së personave kompetent. 

Rreziku  Vonesat në rimbursime, mund t’iu shkaktojnë bizneseve vështirësi financiare në 

ushtrimin e aktiviteteve të tyre operative dhe rrezikojnë dëmtimin e buxhetit të 

ATK-së si pasojë e pagesës së interesit. 

 Drejtori i Përgjithshëm duhet të siguroj menaxhim adekuat dhe kontrolle në 

procesin e kthimeve/rimbursimeve, respektivisht që kërkesat për rimbursim të 

shqyrtohen brenda afatit të përcaktuar ligjor, ndërsa në rastet e vonesave, të 

paguaj interes për tatimpaguesit. 

3.1.3 Pagat dhe mëditjet  

Buxheti përfundimtar për kategorinë e Pagave dhe Mëditjeve për vitin 2018 ishte 7,231,018€, të cilat 

ishin shpenzuar në tërësi.  

Ne testuam edhe menaxhimin e proceseve në aspektin e pajtueshmërisë sa i përket menaxhimit të 

aktiviteteve në fushën e personelit, dhe identifikuam këto çështje: 
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2 – Mosrespektim i kritereve të rregullores me rastin e avancimit 

Gjetja  Rregullorja 21/2012 për avancimin në karrierë të nëpunësve civil, neni 10, 

përcakton kohën minimale për avancim nga një gradë më e ulët në një gradë më 

të lartë dhe neni 11, përcakton vendosjen e koeficientit pas avancimit. 

Në një mostër të testuar, kemi vërejtur se me rastin e avancimit në pozitën 

“zyrtar i lartë tatimor”, nuk është marrë parasysh koha e nevojshme e qëndrimit 

në gradën paraprake (3 vite) , si dhe është tejkaluar vlera e koeficientit krahasuar 

me atë të përcaktuar me rregullore.  

Sipas menaxheres së personelit, kjo është praktikë që ATK ka ndjekur në 

vazhdimësi për avancimin e stafit, pasi që, me rastin e përcaktimit të kritereve 

me konkurs, nuk konsiderohen  kriteret e rregullores për avancim. 

Rreziku  Mosrespektimi i kritereve të rregullores me rastin e avancimit të stafit  dëmton 

transparencën e ngritjes së stafit në pozita dhe mundëson avancimin e personave 

jo meritor.  

Rekomandimi A2 Drejtori i Përgjithshëm duhet të ndërmarrë veprimet e nevojshme për të 

ndërprerë praktikat e tilla për avancimin e stafit, dhe se në të ardhmen, do të 

respektohen me përpikmëri kriteret e rregullores që e trajton këtë fushë. 

 

3– Mos funksionalizmi i plotë i strukturës organizative 

Gjetja  Rregullorja për organizimin dhe sistematizimin e vendeve të punës në ATK, 

përcakton pozitat e punës të cilat duhet të jenë të vendosura brenda ATK-së. 

Neni 7, pika 3 e kësaj rregullore kërkon që Departamenti i Shërbimit të 

Tatimpaguesve duhet të udhëhiqet nga Drejtori i Departamentit, ndërsa neni 8, 

pika 5 përcakton që divizionet duhet të udhëhiqen nga Menaxherët e 

Divizioneve. 

Pesë nga pozitat të cilat kërkohen me këtë rregullore, si: (a) Drejtori i 

Departamentit për buxhet dhe financa; (2) Drejtor i Departamentit të Prokurimit; 

(3) Drejtor i Departamentit të Shërbimit dhe Edukimit të Tatimpaguesve; (4) 

Udhëheqës i Divizionit Kualiteti i Mbledhjes dhe (5) Udhëheqës i Divizionit 

Transferi i Çmimeve, ende nuk janë plotësuar me staf. Si rrjedhojë, këto pozita 

të përcaktuara me strukturën organizative të ATK, ende nuk janë funksionale.  

Për dy pozitat e para, kjo kishte ndodhur si rezultat i mosharmonizimit të 

pozitave ndërmjet strukturës organizative dhe rregullores për klasifikimin e 

vendeve të punës, dhe për tri pozitat tjera, arsye ishte mungesa e iniciativës së 

menaxhmentit për plotësimin e këtyre pozitave. 
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Rreziku  Mos plotësimi apo vonesat në plotësimin e pozitave të caktuara, rrisin rrezikun 

që organizimi i planifikuar i ATK-së të mos jetë mjaftueshëm funksional dhe 

efektiv, dhe e gjithë kjo mund të ndikoj në menaxhimin e aktiviteteve dhe mos 

arritjen e objektivave të përcaktuara. 

 Drejtori i Përgjithshëm duhet të ndërmarrë veprime  për plotësimin e pozitave 

menaxhuese me rekrutime të rregullta, në mënyrë që struktura organizative të 

kompletohet. 

3.1.4 Mallrat dhe shërbimet, si dhe shërbimet komunale 

Buxheti final për mallra dhe shërbime në vitin 2018 ishte 1,838,597€. Prej tyre ishin shpenzuar 

1,750,985€, apo 95%. Ato kanë të bëjnë kryesisht me furnizim për zyrë, karburante për vetura, qiraja, 

shpenzime të telefonisë mobile, mirëmbajtje të teknologjisë informative etj. 

ATK kishte nënshkruar kontratën për furnizim me tonera në vlerë 31,126€ në mungesë të sigurisë 

së ekzekutimit adekuate, përkundër faktit se në dosjen e tenderit ishte kërkuar siguria e ekzekutimit 

në vlerë 3,112€, apo 10% e vlerës së kontratës për kohëzgjatjen prej 25 muajve. OE kishte ofruar 

sigurinë e tenderit në vlerë 3,112€, e cila mbulonte periudhën e ekzekutimit të kontratës, mirëpo 

ishte përdorur forma e gabuar (siguria e tenderit), pasi që e njëjta nuk përmbushte kërkesat që kanë 

të bëjnë me përmbajtjen e formës së sigurisë së ekzekutimit. Pas evidentimit të kësaj gjendje nga ne, 

janë ndërmarrë veprime duke kërkuar nga OE sigurinë e ekzekutimit adekuate, e cila është ofruar 

nga OE më 21.12.2018. ATK është zotuar se do të ndërmarr veprime për parandalimin e rasteve të 

tilla në të ardhmen. 

 

3 – Mos respektimi  i kritereve të përcaktuara me dosje të tenderit 

Gjetja  Sipas nenit 59.4 të LPP-së, autoriteti kontraktues do të konsiderojë një tender si 

të përgjegjshëm vetëm nëse tenderi në fjalë është në përputhshmëri me të gjitha 

kërkesat e parashtruara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e tenderit. 

Tek procedura e prokurimit për “Furnizim me çanta sipas kërkesave dhe 

nevojave të ATK-së” në vlerë 42,000€, komisioni i vlerësimit të ofertave kishte 

vlerësuar si të përgjegjshëm dhe kishte rekomanduar nënshkrimin e kontratës 

me operatorin i cili nuk i kishte plotësuar kriteret për kapacitetet teknike–

profesionale, të përcaktuara me dosje të tenderit dhe në njoftimin për kontratë. 

Konkretisht, kriteri i tretë për dorëzimin e katalogut ose broshurave të 

prodhuesit, ku specifikohet lloji i çantës që do të furnizohet dhe kriteri i pestë, 

për sjelljen e dëshmive se prodhuesi është i çertifikuar me çertifikatën CE. 
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Shkak i kësaj ishte se komisioni i vlerësimit nuk kishte marrë parasysh kriteret e 

përcaktuara me dosjen e tenderit, por vlerësimin e kishte bërë duke u bazuar në 

cilësinë e mostrës (çantës) së ofruar nga OE. 

Rreziku  Anashkalimi i kritereve të dosjes së tenderit rezulton me shpërblimin e OE fitues 

të pa përgjegjshëm, duke ndikuar kështu në zvogëlimin e besueshmërisë së 

procesit. E gjithë kjo, rrezikon cilësinë e shërbimeve dhe arritjen e objektivave të 

parapara me projekt.  

Rekomandimi A3 Drejtori i përgjithshëm duhet të siguroj bashkëpunim më të ngushtë ndërmjet 

zyrës së prokurimit dhe komisioneve të vlerësimit, në mënyrë që OE të 

vlerësohen konform kritereve të përcaktuara. 

3.1.5 Investimet kapitale 

Buxheti final për investime kapitale ishte 506,253€. Prej tyre, në 2018 ishin shpenzuar 117,709€, apo 

23%. Ato kanë të bëjnë me blerjen e softuerëve dhe pajisjeve tjera.  

 

4 – Nënshkrimi i kontratës para zotimit të mjeteve 

Gjetja  Sipas rregullës financiare nr. 01/2013 për shpenzimin e parave publike, neni 15, 

pika 5, asnjë kontratë nuk duhet të nënshkruhet pa zotim të gjeneruar nga 

SIMFK për vitin aktual fiskal. Zotimi i gjeneruar nga SIMFK është pjesë 

përbërëse e kontratës.  

Nga pesë mostrat e testuara për çështje pajtueshmërie tek investimet kapitale, 

në dy raste, kontratat: “ Furnizim me pajisje harduerike, PC Desktop, monitor, 

UPS, LapTop” dhe “Kërkesë për zgjerimin dhe rritjen e kapaciteteve me 

infrastrukturën e TI Blade server” ishin nënshkruar në mungesë të zotimit të 

mjeteve. Në të dy rastet, zotimi ishte bërë pesë ditë pas nënshkrimit të kontratës.  

Sipas zyrtarëve përgjegjës, kjo kishte ndodhur pasi që ishte marrë konfirmim 

verbal në takim me MF se mjetet për këto projekte do të ndahen dhe ishte 

nënshkruar deklarata e nevojave dhe përcaktimit të disponueshmërisë së 

fondeve. 

Rreziku  Hyrja në obligime pa siguruar fondet e nevojshme mund të rezultojë në vonesa 

të implementimit të kontratës si dhe mos kryerjen e obligimeve me kohë. 

Rekomandimi A4 Drejtori i Përgjithshëm duhet të siguroj se janë vendosur  kontrolle efektive në 

procesin e prokurimit dhe se funksionimi i tyre të monitorohet përgjatë gjithë 

procesit. 
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3.2 Pasuritë kapitale dhe jo-kapitale  

Vlera neto e pasurisë kapitale mbi 1,000€ në regjistrin kontabël të ATK-së ishte 1,589,844€, ndërsa 

vlera neto e pasurive jo kapitale nën 1,000€ ishte 87,349€. Ne kemi rishikuar nëse procesi i 

regjistrimit dhe mënyra e mbajtjes së evidencës është në pajtueshmëri me kërkesat e Rregullores 

MF–nr.02/2013, për menaxhimin e pasurisë jo financiare të organizatave buxhetore.  

 

4 – Mos përdorimi i sistemit e-pasuria 

Gjetja  Rregullorja nr.02/2013 për menaxhimin e pasurisë jo financiare neni 6 pika 3 

thekson se “Pasuria kapitale duhet të regjistrohet në SIMFK, ndërsa pasuria jo 

kapitale dhe stoqet duhet të regjistrohen në sistemin ‘’e –pasuria”. 

Përkundër rekomandimit të dhënë në raportin e viteve paraprake, për të 

përmirësuar menaxhimin e pasurive nën 1,000€ dhe stoqeve, duke i evidentuar 

në softuerin e-pasuria, edhe me tutje gjendja ishte e njëjtë. Për stoqet ekziston një 

regjistër i brendshëm, përderisa pasuritë jo kapitale janë evidentuar dhe 

raportuar përmes një sistemi të brendshëm sipas regjioneve, i cili përfshinë të 

gjitha pasuritë e ATK-së (përfshirë ato mbi 1,000euro), mirëpo nuk ka një 

regjistër të veçantë të pasurive nën 1,000euro. 

Shkak i kësaj ishin komunikimet e dobëta ndërmjet ATK dhe Ministrisë së 

Administratës Publike, respektivisht neglizhenca e kësaj të fundit, pasi që nuk 

ka mundur të bëj migrimin e të dhënave të përgatitura nga ATK që nga viti 2017.  

Rreziku  Mos menaxhimi i pasurive jo kapitale nën 1000€ përmes sistemit e-pasuria si dhe 

mospasja e një regjistri të veçantë të pasurive nën 1,000€, vështirësojnë 

menaxhimin efektiv të tyre dhe rrezikojnë saktësinë e informatave. 

 Drejtori i Përgjithshëm duhet të siguroj që janë ndërmarr të gjitha veprimet e 

nevojshme dhe të monitoroj nga afër funksionalizimin e sistemit e-pasuria, në 

mënyrë që të sigurohet se pasuritë jo kapitale dhe stoqet regjistrohen dhe 

menaxhohen përmes këtij sistemi. 

3.3 Të arkëtueshmet 

Llogaritë e arkëtueshme në fund të vitit 2018 ishin 376,163,045€, në këtë vlerë janë të përfshira edhe 

kontributet pensionale prej 40,264,660€.3 Ndërsa, llogaritë e arkëtueshme të ATK-së pa kontribute 

pensionale në vitin 2018 janë 335,898,385€, dhe se krahasuar me vitin 2017 (298,598,606€) kemi rritje 

të LLA prej 37,299,779€ apo 12%. 

                                                      
3 Të arketueshmet për pensione janë të arketueshme të Trustit Pensional të Kosovës, mirëpo meqenëse menaxhohen nga 

ATK, janë raportuare në PFV e ATK-së 
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ATK ka të vendosur një sistem të kontrollit të brendshëm që mbikëqyrë procesin e llogarive të 

arkëtueshme, mirëpo trajtimi i tyre vazhdon të mbetet sfidë për ATK. 

 

5 –Menaxhim jo efikas i llogarive të arkëtueshme4 

Gjetja  ATK, në Planin e punës për vitin 2018 kishte përcaktuar objektivat në lidhje me 

inkasimin dhe shlyerjen e borxheve nga ana e debitorëve të ATK-së. Sipas planit 

ishin synuar të inkasohen borxhet në vlerë 123,098,477€ si dhe të shlyhet 

55,941,775€ nga borxhi i pa mbledhshëm.  

Në vitin 2018, ATK kishte arritur të inkasoj 77,285,132€ apo 63% e planit, 

përderisa nuk kishte ndërmarrë asnjë veprim për shlyerjen e borxheve të vjetra. 

Shuma e borxhit të vjetër të pa mbledhshëm në fund të vitit 2018 ishte 

66,675,843€.  

Sipas zyrtarëve përgjegjës, mosarritja e planit të inkasimit të borxheve ka 

ndodhur për shkak të defekteve në strukturën organizative dhe përgjegjësisë jo 

të mjaftueshme të personave kompetent. Ndërsa, mos shlyerja e borxheve të 

vjetra ishte rezultat i hezitimit në anulimin e borxheve, pa një verifikim final të 

listave të borxheve nga ana e drejtorive rajonale. 

Rreziku  Mungesa e efikasitetit për inkasim të borxheve nga debitorët mund të shkaktoj 

precedent negativ te subjektet tjera që t’mos i paguajnë obligimet e tyre me kohë, 

ndërsa vjetërsia e tyre zvogëlon gjithnjë e më shumë gjasat që borxhet të  

inkasohen.  

 Drejtori i Përgjithshëm duhet të siguroj se janë ndërmarrë veprime në rritjen e 

efikasitetit si dhe forcimin e kontrolleve në menaxhimin dhe arkëtimin e 

borxheve dhe njëkohësisht të jenë në linjë me rekomandimet e dala nga raporti i 

FMN-së dhe standardet e agjencive të suksesshme tatimore. 

                                                      
4 Përqindja e borxheve (tatimi bazë) ndaj ATK-së është planifikuar të bie në nivel 10% të të hyrave të vitit paraprak, 

standard ky i rekomanduar edhe nga FMN, nuk ishte arritur kriteri i përcaktuar nga FMN. Shuma e borxhit tatimi 
bazë ne fund të vitit 2018 ishte 137,701,919€ apo 33% e të hyrave nga viti paraprak. 
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3.4 Obligimet e papaguara 

Pasqyra e obligimeve të papaguara ndaj furnitorëve në fund të vitit 2018 ishte 93,242€. Këto obligime 

janë bartur për t’u paguar në vitin 2019. Ne testuam raportet mujore të obligimeve, fatura të 

obligimeve të prezantuara në PFV, si dhe librin e furnitorëve për dy mujorin e vitit 2019. Testet tona 

në këtë kategori konfirmojnë se menaxhimi dhe raportimi i obligimeve është bërë në pajtueshmëri 

me legjislacionin. 
 

6 –Detyrimet kontingjente 

Gjetja  Regjistri i detyrimeve kontingjente nuk përmban të dhëna në lidhje me vlerën e 

përafërt financiare të padive të ngritura ndaj ATK-së. Si rezultat i kësaj, në PFV, 

ishte shpalosur vetëm numri i rasteve të këtyre padive, sipas shënimeve të marra 

nga Gjykata Themelore, por pa ndonjë vlerësim të përafërt për mundësinë e 

daljes së parasë në vitin pasues.  

Rreziku  Mungesa e një vlerësimi financiar dhe çasjes adekuate për trajtimin e detyrimeve 

kontingjente, rrit mundësinë e shndërrimit të tyre në obligime dhe sjelljen e 

organizatës në vështirësi serioze financiare. 

 Drejtori i Përgjithshëm duhet të siguroj kontrolle adekuate në këtë fushë, 

raportim cilësorë dhe bashkëpunim/koordinim me Avokaturën Shtetërore dhe 

Gjykatën Themelore me qëllim të krijimit të një pasqyre sa më të përafërt rreth 

vlerës financiare të detyrimeve kontingjente dhe njohjen e provizioneve të 

mundshme për këto detyrime. 

4 Qeverisja e mirë 

Qeverisja e mirë nënkupton parimet themelore të llogaridhënies, efektivitetin e kontrolleve, 

menaxhimin e rreziqeve, pavarësinë e auditimit të brendshëm, koordinimin e ZKA me auditimin e 

brendshëm dhe qeverisjen e mirë me pasuritë publike.  

Tregues kyç në mbështetje të qeverisjes efektive është zbatimi i rekomandimeve të auditimit pasi 

kjo tregon se në çfarë mase menaxhmenti po ndërmerr veprime për t’i përmirësuar proceset 

ekzistuese dhe kontrollet. Niveli i përmbushjes së kërkesave të MFK nga ana e organizatave 

buxhetore po monitorohet edhe nga plotësimi i listave kontrolluese të vet-vlerësimit që plotësohet 

nga të gjitha OB-të, të cilat në fund të vitit i dorëzohen Ministrisë së Financave.  

Fusha të veçanta të rishikimeve tona lidhur me qeverisjen kanë qenë procesi i llogaridhënies dhe 

menaxhimi i rreziqeve, ndërsa komponentët tjera janë trajtuar në brendi të kapitujve apo 

nënkapitujve të mësipërm të raportit.  
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Konkluzioni i përgjithshëm mbi qeverisjen  

ATK në përgjithësi ka kontrolle të mira në raport me obligimet ligjore tё saj. Menaxhimi financiar 

dhe kontrolli ka dëshmuar proces të mirë të rishikimit dhe siguri në zbatimin e legjislacionit dhe 

proceseve të tjera të kontrollit. Mirëpo, sa i përket objektivave të përcaktuara me planin e punës, 

ATK ka shënuar ngecje, sidomos në procesin e kontrolleve tatimore dhe fiskalizimin e bizneseve. 

Përgjigja efektive ndaj rekomandimeve të auditimit dhe operimi i një sistemi cilësor të auditimit të 

brendshëm, nuk janë të vendosura. Komiteti i auditimit nuk kishte funksionuar gjatë gjithë vitit 

2018, për t’i dhënë një shtytje më të madhe zbatimit të rekomandimeve. ATK edhe në këtë vit kishte 

përmbushë kërkesën lidhur me dorëzimin e pyetësorit të vetëvlerësimit. Strategjia gjithëpërfshirëse 

e zhvillimit të institucionit për vitet 2015-2020, planin e punës, plani për menaxhimin e rreziqeve si 

dhe plani për monitorimin e rreziqeve janë të hartuara nga ana e ATK. 

4.1 Sistemi i auditimit të brendshëm  

Njësia e Auditimit të Brendshëm (NJAB) operon me katër anëtarë - Drejtori i NJAB dhe tre auditorë. 

NJAB kishte hartuar planin strategjik dhe vjetor ku janë planifikuar 12 auditime të rregullta dhe një 

(1) sipas kërkesës së menaxhmentit. Gjatë vitit 2018, NJAB kishte kryer 10 auditime të rregullta dhe 

një sipas kërkesës, ndërsa dy nga raportet e planifikuara për vitin 2018, menaxhimi i buxhetit dhe 

menaxhimi i llogarive te arketueshme, ishin kryer në mars të vitit 2019. 

Komiteti i Auditimit është i themeluar në kuadër të Ministrisë së Financave dhe mbulon të gjitha 

agjencitë e saj, përfshirë edhe DK. KA për vitin 2018 kishte mbajtur vetëm dy mbledhje, duke mos 

qenë mjaftueshëm funksional në trajtimin e çështjeve të dala nga auditimi. 

____________________________________________________________________________________  

7 – Fushëveprimi i auditimit kryesisht mbulon vitin paraprak 

Gjetja  Raportet e auditimit të brendshëm ishin të fokusuara kryesisht (rreth 64%) në 

aktivitetet dhe sistemet operative të vitit paraprak, duke mos qenë mjaftueshëm 

funksional në mbulimin e aktiviteteve të vitit aktual 2018.  

Rreziku  Orientimi i fushëveprimit i NjAB, respektivisht ndjekja e aktiviteteve të vitit 

paraprak, zvogëlon sigurinë apo mundësinë për ndërmarrjen e veprimeve 

parandaluese që mund t’i ofrohen menaxhmentit informatat në lidhje me 

funksionimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm. 

 Drejtori i Përgjithshëm duhet të siguroj se plani i NJAB mbështetet në masë të 

konsiderueshme në fushëveprimin e vitit aktual, për të mundësuar që të merren 

masa parandaluese dhe korrigjim i menjëhershëm i dobësive dhe mangësive në 

sistemet e kontrollit të brendshëm. 
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4.2 Raportimi menaxherial, llogaridhënia dhe menaxhimi i 

rrezikut 

Për të pasur një planifikim të mirë, për të mbikëqyrë aktivitetet në baza të rregullta dhe për të 

mundësuar vendimmarrje efektive, menaxhmenti ka nevojë të posedoj raporte të rregullta. 

Llogaridhënia si proces është pranim i përgjegjësive, mbajtje e personave përgjegjës për veprimet e 

tyre dhe shpalosje e rezultateve në mënyrë transparente. Ndërsa, menaxhimi i rrezikut është një 

proces që ka të bëj me identifikimin, analizën, vlerësimin dhe veprimet/masat e menaxhmentit për 

të kontrolluar dhe reaguar ndaj rreziqeve që kërcënojnë organizatën. 

ATK është agjenci në kuadër të Ministrisë së Financave, ka strukturën e saj organizative, 

menaxhuese dhe llogaridhënëse dhe se Drejtori i Përgjithshëm raporton te Ministri i Financave në 

periudha të rregullta mujore. Departamentet në kuadër të ATK-së kanë plane veprimi për zbatimin 

e objektivave të parapara me aktivitetet e tyre operative, dhe njëherit në baza mujore dhe tremujore 

kryejnë monitorimin apo matjen e arritjes së objektivave të përcaktuara me plan strategjik, dhe 

planin operativ të punës për vitin 2018. 

Ndonëse menaxhmenti ka zbatuar një numër kontrollesh të brendshme, edhe më tutje duhet t’i 

kushtojë rëndësi më të madhe proceseve në menaxhimin e kthimeve, fushën e personelit, 

prokurimit, menaxhimin e pasurive dhe llogarive të arkëtueshme. 

 

8 –Mos realizim i planit të kontrolleve 

Gjetja  ATK në Planin e punës për vitin 2018, kishte përcaktuar numrin e  kontrolleve 

që synonte t’i realizonte.  Hapja e rasteve të kontrollit duhet të bëhet në ato lloje 

të tatimeve dhe periudhave tatimore për të cilat vlerësohet se kanë shkallë të 

lartë të rrezikshmërisë, duke iu referuar analizës së rrezikut. Sipas planit, 75% e 

kontrolleve për vitin 2018 duhej të bëheshin bazuar në analizën e riskut. 

Nga 2,087 kontrollet e planifikuara për vitin 2018, ishin realizuar vetëm 1,714 

prej tyre, apo 82% e planit. Ngecje në realizmin e planit kanë shënuar kryesisht 

regjionet, Prishtina 3, Prishtina 1, Prishtina 2 dhe Ferizaj. Më tej, nga gjithsej 

1,714 kontrolle të kryera, 994 raste të kontrolleve janë kryer me propozim nga 

zyra qendrore, analiza e riskut. Ndërsa, sipas planit, do të duhej të kryheshin 

rreth 1,285 kontrolle të propozuara nga zyra qendrore. 

Mosrealizimi i planit të kontrolleve kishte ndodhur si rezultat i angazhimit të 

inspektorëve në aktivitete të tjera sipas kërkesës së menaxhmentit, kërkesave 

nga Policia e Kosovës dhe Zyra e Standardeve Profesionale. Ndërsa, mos 

përmbushja e kontrolleve bazuar ne analizën e riskut, ka ndodhur për shkak se 

drejtoritë rajonale dhe drejtoria e tatimpaguesve të mëdhenj kanë konsideruar jo 

të kënaqshme rezultatet që dalin nga kjo analizë shikuar nga aspekti i rrezikut. 
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Rreziku  Mos realizmi i kontrolleve sipas planit dhe kritereve të përcaktuara mund të 

rezultojë në mos hapjen e rasteve për kontroll të bizneseve të identifikuara me 

rrezikshmëri të lartë, si dhe mos përmbushjen e detyrimeve tatimore, me efekt 

përfundimtar në reduktimin e të hyrave për BRK-në. 

 Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë se janë ndërmarrë veprime konkrete që 

mundësojnë realizimin e planit të kontrolleve dhe se rastet për kontroll të 

merren në bazë të analizave/prioriteteve të planifikuara në mënyrë që të 

shmanget mos përmbushja e detyrimeve tatimore nga subjektet/tatimpaguesit. 

 

9 - Ngecje në procesin e fiskalizimit 

Gjetja  Udhëzimi administrativ nr.02/2018 për shfrytëzimin e pajisjeve elektronike dhe 

sistemeve fiskale, neni 4, përcakton se të gjithë tatimpaguesit që bëjnë furnizime 

të mallrave dhe/ose shërbimeve në objektet, njësitë ose vendet të cilat mund të 

jenë në qasje të publikut, janë të obliguar që të shfrytëzojnë PEF dhe pajiset tjera 

të obligueshme për regjistrimin dhe vërtetimin e furnizimit të mallrave dhe 

shërbimeve.5 

Gjetja  ATK ende nuk ka të dhëna të sakta se sa është numri i bizneseve që nuk janë të 

pajisura me arka fiskale, e që sipas legjislacionit kërkohet të jenë të fiskalizuara. 

Sipas të dhënave të ATK-së numri i përgjithshëm i bizneseve që ushtrojnë 

aktivitete biznesore është gjithsej 63,025. Prej tyre, biznese të fiskalizuara janë 

23,271, biznese që nuk janë të fiskalizuara janë 39,754, ndërsa numri i bizneseve 

të cilat nuk kërkohet të fiskalizohen është 2,321.Nga kjo i bie që numri i përafërt 

i bizneseve që duhet të fiskalizohen e që nuk janë fiskalizuar është afërisht 

37,433. 

Sipas zyrtarëve përgjegjës, kjo kishte ndodhur për shkak të kufizimeve në 

burime njerëzore. 

Rreziku  Mos identifikimi i saktë i bizneseve dhe mos pajisja e tyre ma arka fiskale, ka si 

pasojë mungesën e kontrollit mbi të hyrat e bizneseve, shmangien e mundshme 

tatimore, si dhe rezulton me një konkurrencë jo të barabartë ndërmjet bizneseve 

që zhvillojnë aktivitete të caktuara. 

 Drejtori i Përgjithshëm duhet të ndërmarrë veprimet e nevojshme, që të analizoj 

strukturën e bizneseve të pa fiskalizuara, dhe varësisht nga volumi i të hyrave 

që ato gjenerojnë gjatë vitit, të përcaktoj planin e prioriteteve për pajisjen e 

bizneseve me arka fiskale konform kërkesave ligjore. 

                                                      
5 Obligimi nga neni 4, nuk i obligon kategoritë si: ndërmarrjet që ofrojnë shërbime të energjisë, shërbime komunale, të 
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5 Progresi në zbatimin e rekomandimeve  

Raporti ynë i auditimit për PFV-të e vitit 2018 të ATK ka rezultuar në 14 rekomandime kryesore. 

ATK kishte përgatitur një Plan Veprimi ku paraqitet mënyra se si do t’i zbatoj rekomandimet e 

dhëna.  

Deri në fund të auditimit tonë për vitin 2018, tri (3) rekomandime janë zbatuar, një (1) ishte mbyllur, 

ndërsa dhjetë (10) nuk janë adresuar ende. Për një përshkrim më të plotë të rekomandimeve dhe 

mënyrën se si janë trajtuar ato, shihni në Tabelën 4 (ose Tabelën e rekomandimeve). 

Rekomandimet 

Nuk kemi rekomandime në këtë fushë. 

Tabela 4 Përmbledhja e rekomandimeve të vitit paraprak dhe vitit 2018 

Nr Fusha e 
Auditimit 

Rekomandimet e vitit 2017  Veprimet 
e 
ndërmarr
a  

Statusi 

1 Planifikim
i dhe 
realizimi i 
buxhetit 

Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë se ka 
kontrolle të mira që sigurojnë 
planifikim/klasifikim adekuat të projekteve 
bazuar në planin kontabël të aprovuar nga 
Thesari-MF. 

ATK nuk 
kishte 
ndërmarrë 
veprime 
për këtë 
çështje, 

pasi që e 
njëjta 
gjetje 
është 
përsëritur 
edhe këtë 
vit. 

 

Rekomandim i 
pa zbatuar  

 

                                                      
Telekomunikacionit, veprimtarive të institucioneve qeveritare, publike siç janë krijimet artistike dhe letrare, aktivitetet e 

arteve teatrale etj. 
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2 Të hyrat  Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë se 
funksionojnë kontrollet dhe janë ndërmarrë 
veprime për të mundësuar që me rastin e 
harmonizimit të të hyrave dhe kthimeve të jepen 
shënime sqaruese për mosbarazimet ndërmjet 
shënimeve të Thesarit dhe Kontabilitetit të ATK-
së, me qëllim që procesi i harmonizimit të jetë në 
pajtueshmëri me kërkesat ligjore. 

ATK këtë 
vit ka 
dhënë 
shënime 
sqaruese 
për 
mosbarazi
met 
ndërmjet 
shënimev
e të 
Thesarit 
dhe 
Kontabilit
etit. 

Rekomandim i 
zbatuar 

3 Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë 
menaxhim të mirë, kontrolle të shtuara dhe 
veprime të nevojshme, me qëllim që bizneset të 
pajisen me arka fiskale konform kërkesave 
ligjore. 

ATK nuk 
kishte 
ndërmarrë 
veprime 
për këtë 
çështje, 

pasi që e 
njëjta 
gjetje 
është 
përsëritur 
edhe këtë 
vit. 

Rekomandim i 
pazbatuar 

4 Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë 
menaxhim adekuat dhe kontrolle në procesin e 
kthimeve/rimbursimeve, me qëllim që kërkesat 
të shqyrtohen brenda afatit të përcaktuara kohor 
dhe në pajtueshmëri me kërkesat ligjore. 

ATK nuk 
kishte 
ndërmarrë 
veprime 
për këtë 
çështje, 

pasi që e 
njëjta 
gjetje 
është 
përsëritur 
edhe këtë 
vit. 

Rekomandim i 
pa zbatuar 

5 Pagat dhe 
shtesat 

Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë se janë 
ndërmarrë të gjitha veprimet konformë 
kërkesave ligjore, që për pozitat e mbuluara me 
UD të bëhet një zgjidhje e qëndrueshme me 
pozita të rregullta në pajtim me kërkesat ligjore. 

ATK 
pozitat me 
UD ende 
nuk i ka 
zgjedhur. 

Rekomandim i 
pazbatuar; 
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6 Menaxhi
mi i 
personelit 

Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë se 
ndërmerren veprime të vazhdueshme ligjore, që 
për pozitat e paplotësuara të bëhet një zgjidhje e 
qëndrueshme në pajtim me kërkesat ligjore. 

ATK nuk 
kishte 
ndërmarrë 
veprime 
për këtë 
çështje, 

pasi që e 
njëjta 
gjetje 
është 
përsëritur 
edhe këtë 
vit. 

Rekomandim i 
pazbatuar; 

7 Çështjet e 
përbashkë
ta për 
mallrat 
dhe 
shërbimet 
si dhe 
investimet 
kapitale 

Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë se janë 
ndërmarrë veprime që kontrollet në procesin e 
ekzekutimit të pagesave janë duke u monitoruar 
në vazhdimësi, për të mundësuar që procesi i 
furnizimit me mallra dhe shërbime, si dhe 
realizmi i pagesave të jetë në pajtueshmëri me 
kërkesat ligjore. 

ATK 
kishte 
ndërmarrë 
veprime 
për këtë 
çështje, 
pasi që 
këtë vit 
nuk kemi 
hasur në 
raste të 
ngjashme. 

Rekomandim i 
zbatuar 

8 Pasuritë 
kapitale 
dhe jo-
kapitale 

Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë që janë 
ndërmarr të gjitha veprimet e nevojshme dhe të 
monitoroj nga afër funksionalizimin e sistemit e-
pasuria, në mënyrë që të sigurohet se pasurit jo 
kapitale dhe stoqet regjistrohen dhe menaxhohen 
përmes këtij sistemi. 

ATK ende 
nuk ka 
filluar me 
përdorimi
n e e-
pasurisë 
pasi që 
MAP 
ende nuk i 
ka futur të 
dhënat e 
ATK-së në 
këtë 
sistem.  

Rekomandim i 
pazbatuar 

9 Llogaritë e 
arkëtuesh
me 

Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë se janë 
ndërmarrë veprime në rritjen e efikasitetit si dhe 
forcimin e kontrolleve në menaxhimin dhe 
arkëtimin e borxheve dhe njëkohësisht të jenë në 
linjë me rekomandimet e dala nga Raporti i 
fundit i FMN-së dhe standardet e agjencive të 
suksesshme tatimore. 

ATK nuk 
kishte 
ndërmarrë 
veprime 
për këtë 
çështje, 

pasi që e 
njëjta 
gjetje 

Rekomandim i 
pa zbatuar 
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është 
përsëritur 
edhe këtë 
vit. 

10 Obligimet 
e 
papaguar
a 

Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë 
menaxhim dhe kontrolle adekuate që raportimi i 
obligimeve të jetë i rregullt dhe se këto raporte 
japin informata të sakta dhe të plota për 
menaxhmentin dhe Thesarin. Po ashtu, në 
raportimet mujore duhet të përcjellët kronologjia 
e faturave të papaguara me qëllim të pagesës me 
kohë të tyre. 

ATK 
kishte 
ndërmarrë 
veprime 
për këtë 
çështje. 

Rekomandim i 
zbatuar 

11 Drejtori i Përgjithshëm duhet të siguroj kontrolle 
adekuate në këtë fushë, të siguroj raportim 
cilësorë dhe bashkëpunim/koordinim me 
Avokaturën Shtetërore me qëllim të përfaqësimit 
adekuat të institucionit në gjykata. 

ATK nuk 
kishte 
ndërmarrë 
veprime 
për këtë 
çështje, 

pasi që e 
njëjta 
gjetje 
është 
përsëritur 
edhe këtë 
vit. 

Rekomandim i 
pa zbatuar 

12 Sistemi i 
auditimit 
të 
brendshë
m 

Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë se plani 
i NJAB mbështetet në masë të konsiderueshme në 
fushëveprimin e vitit aktual, një qasje pro aktive 
do të mundësonte që parregullsitë apo devijimet 
e mundshme në sistemet e kontrollit të adresohen 
në kohën e duhur. 

ATK nuk 
kishte 
ndërmarrë 
veprime 
për këtë 
çështje, 

pasi që e 
njëjta 
gjetje 
është 
përsëritur 
edhe këtë 
vit. 

Rekomandim i 
pa zbatuar 

13 Kontrolla 
tatimore 

Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë se janë 
ndërmarrë veprime konkrete që mundësojnë 
realizimin e planit të kontrolleve dhe se rastet për 
kontroll të merren në bazë të 
analizave/prioriteteve të planifikuara në mënyrë 
që të shmanget mos përmbushja e detyrimeve 
tatimore nga subjektet/tatimpaguesit. 

ATK nuk 
kishte 
ndërmarrë 
veprime 
për këtë 
çështje, 

pasi që e 
njëjta 
gjetje 
është 

Rekomandim i 
pa zbatuar 
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përsëritur 
edhe këtë 
vit. 

Nr Fusha e 

auditimit 

Rekomandimet e vitit 2018 

 

1 Planifikim

i dhe 

realizimi i 

buxhetit 

Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë menaxhim më të mirë të projekteve 

kapitale, për t’u siguruar se ato përfundohen sipas buxhetit dhe afateve të 

parapara. 

2 
Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë kontrolle më efektive që sigurojnë 
planifikim dhe klasifikim adekuat të projekteve bazuar në standardet e 
kontabilitetit dhe planin kontabël të aprovuar nga Thesari-MF 

3 Menaxhi
mi i të 
hyrave 
dhe 
kthimeve 

Drejtori i Përgjithshëm duhet të siguroj menaxhim adekuat dhe kontrolle në 
procesin e kthimeve/rimbursimeve, respektivisht që kërkesat për rimbursim të 
shqyrtohen brenda afatit të përcaktuar ligjor, ndërsa në rastet e vonesave, të 
paguaj interes për tatimpaguesit. 

4 Pagat dhe 

mëditjet 

Drejtori i Përgjithshëm duhet të ndërmarrë veprimet e nevojshme për të 

ndërprerë praktikat e tilla për avancimin e stafit, dhe se në të ardhmen, do të 

respektohen me përpikëri kriteret e rregullores që e trajton këtë fushë. 

5 Drejtori i Përgjithshëm duhet të ndërmarrë veprime  për plotësimin e pozitave 
menaxhuese me rekrutime të rregullta, në mënyrë që struktura organizative të 
kompletohet. 

6 Mallrat 
dhe 
shërbimet 

Drejtori i përgjithshëm duhet të sigurojë bashkëpunim më të ngushtë ndërmjet 
zyrës së prokurimit dhe komisioneve të vlerësimit, në mënyrë që OE të 
vlerësohen konform kritereve të përcaktuara. 

7 Investimet 
kapitale 

Drejtori i Përgjithshëm duhet të siguroj se janë vendosur  kontrolle efektive në 
procesin e prokurimit dhe se funksionimi i tyre të monitorohet përgjatë gjithë 
procesit. 

8 Pasuritë 
kapitale 
dhe jo-
kapitale  

Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë që janë ndërmarr të gjitha veprimet e 
nevojshme dhe të monitoroj nga afër funksionalizimin e sistemit e-pasuria, në 
mënyrë që të sigurohet se pasurit jo kapitale dhe stoqet regjistrohen dhe 
menaxhohen përmes këtij sistemi. 

9 Llogaritë e 
arkëtuesh
me 

Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë se janë ndërmarrë veprime në rritjen e 
efikasitetit si dhe forcimin e kontrolleve në menaxhimin dhe arkëtimin e 
borxheve dhe njëkohësisht të jenë në linjë me rekomandimet e dala nga raporti 
i FMN-së dhe standardet e agjencive të suksesshme tatimore. 

10 Detyrimet 
kontingjen
te 

Rekomandimi B6 Drejtori i Përgjithshëm duhet të siguroj kontrolle 
adekuate në këtë fushë, raportim cilësorë dhe bashkëpunim/koordinim me 
Avokaturën Shtetërore dhe Gjykatën Themelore me qëllim të krijimit të një 
pasqyre sa më të përafërt rreth vlerës financiare të detyrimeve kontingjente 
dhe njohjen e provizioneve të mundshme për këto detyrime.. 
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11 NJAB Drejtori i Përgjithshëm duhet të siguroj se plani i NJAB mbështetet në masë të 
konsiderueshme në fushëveprimin e vitit aktual, për të mundësuar që të 
merren masa parandaluese dhe korrigjim i menjëhershëm i dobësive dhe 
mangësive në sistemet e kontrollit të brendshëm. 

12 Raportimi 
menaxheri
al, 
llogaridhë
nia dhe 
menaxhim
i i rrezikut 

Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë se janë ndërmarrë veprime konkrete 
që mundësojnë realizimin e planit të kontrolleve dhe se rastet për kontroll të 
merren në bazë të analizave/prioriteteve të planifikuara në mënyrë që të 
shmanget mos përmbushja e detyrimeve tatimore nga subjektet/tatimpaguesit 

13 Drejtori i Përgjithshëm duhet të ndërmarrë veprimet e nevojshme, që të 
analizoj strukturën e bizneseve të pa fiskalizuara, dhe varësisht nga volumi i të 
hyrave që ato gjenerojnë gjatë vitit, të përcaktoj planin e prioriteteve për 
pajisjen e bizneseve me arka fiskale konform kërkesave ligjore. 
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Shtojca I: Shpjegim i llojeve të ndryshme të opinioneve të 

aplikuara nga ZKA 

(e shkëputur nga ISSAI 200)  

Forma e opinionit 

147. Auditori duhet të japë një opinion të pa-modifikuar nëse arrin në përfundimin se pasqyrat 

financiare janë përgatitur, në të gjitha aspektet materiale, në pajtim me kornizën e zbatueshme 

financiare.  

Nëse auditori, bazuar mbi dëshmitë e marra të auditimit, arrin në përfundimin se pasqyrat 

financiare si tërësi përmbajnë keq-deklarime materiale ose nuk arrin të marrë dëshmi të 

mjaftueshme auditimi për të nxjerrë përfundimin se pasqyrat financiare si tërësi nuk përmbajnë 

keq-deklarime materiale, atëherë ai duhet të modifikojë opinionin në raportin e auditorit sipas 

pjesës që flet për ‘Përcaktimin e llojit të modifikimit që i bëhet opinionit të auditorit’.  

148. Nëse pasqyrat financiare të përgatitura sipas kërkesave të një kornize për prezantim të drejtë 

nuk arrijnë të japin një paraqitje të drejtë, auditori duhet të diskutojë çështjen me menaxhmentin 

dhe, varësisht nga kërkesat e kornizës së zbatueshme për raportim financiar dhe nga mënyra se si 

zgjidhet çështja, të përcaktojë nëse është e nevojshme të modifikojë opinionin e auditimit. 

Modifikimet që i bëhen opinionit në raportin e auditorit 

151. Auditori duhet të modifikojë opinion në raportin e auditorit në rast se, duke u bazuar në 

dëshmitë e marra të auditimit, arrin në përfundimin se pasqyrat financiare si tërësi përmbajnë 

gabime materiale, ose në qoftë se auditori nuk ka mundur të marrë dëshmi auditimi të mjaftueshme 

dhe të përshtatshme për të nxjerrë përfundimin se pasqyrat financiare si tërësi nuk përmbajnë keq-

deklarime materiale. Auditorët mund të japin tri lloje opinionesh të modifikuara: opinion të 

kualifikuar, opinion të kundërt dhe mohim të opinionit.  
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Përcaktimi i llojit të modifikimit që i bëhet opinionit të auditorit 

152. Vendimi se cili lloj i opinionit të modifikuar është i përshtatshëm varet nga: 

 natyra e çështjes që i jep shkas modifikimit – d.m.th nëse pasqyrat financiare përmbajnë keq-

deklarime materiale ose, në rast se ishte e pamundur për të marrë dëshmi auditimi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme, mund të përmbajnë keqdeklarime materiale; dhe 

 gjykimi i auditorit rreth përhapjes së efekteve ose efekteve të mundshme që çështja ka në 

pasqyrat financiare. 

153. Auditori duhet të japë një opinion të kualifikuar nëse: (1) pasi ka marrë dëshmi auditimi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme, auditori arrin në përfundimin se keqdeklarimet, ose 

individualisht ose së bashku, janë materiale por nuk janë përhapur në pasqyrat financiare, ose (2) 

nëse auditori nuk ka mundur të marrë dëshmi auditimi të mjaftueshme dhe të përshtatshme në të 

cilat të bazojë një opinion, por arrin në përfundimin se efektet e çdo gabimi të pazbuluar mbi 

pasqyrat financiare kanë mundur të jenë materiale por jo të përhapura.  

154. Auditori duhet të japë një opinion të kundërt nëse, pasi ka marrë dëshmi auditimi të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme, auditori arrin në përfundimin se keqdeklarimet, ose 

individualisht ose së bashku, janë edhe materiale edhe të përhapura në pasqyrat financiare. 

155. Auditori duhet japë mohim të opinionit nëse, pasi nuk ka mundur të marrë dëshmi auditimi 

të mjaftueshme dhe të përshtatshme në të cilat të bazojë një opinion, auditori arrin në përfundimin 

se efektet e çdo gabimi të pazbuluar mbi pasqyrat financiare kanë mundur të jenë edhe materiale 

edhe të përhapura. Nëse, pas pranimit të angazhimit, auditori bëhet i vetëdijshëm se menaxhmenti 

ka imponuar një kufizim të fushëveprimit të auditimit, për të cilin auditori konsideron se mund të 

rezultojë në nevojën për të shprehur një opinion të kualifikuar ose mohim opinioni mbi pasqyrat 

financiare, auditori duhet të kërkojë nga menaxhmenti ta heqë atë kufizimin. 

156. Nëse auditori jep një opinion të modifikuar, ai duhet të modifikojë edhe titullin për të 

korresponduar me llojin e opinionit i shprehur. ISSAI 1705 jep udhëzime shtesë rreth gjuhës 

specifike që duhet përdorur kur jepet një opinion dhe për të përshkruar përgjegjësinë e auditorit. 

Ajo gjithashtu përfshin shembuj ilustrues të raporteve. 

Paragrafët e Theksimit të Çështjes dhe paragrafët e Çështjeve të Tjera në raportin e auditorit 

157. Nëse auditori e konsideron të nevojshme për të tërhequr vëmendjen e përdoruesve në një 

çështje të paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare, e cila është sa e rëndësishme aq edhe 

thelbësore që ata të kuptojnë pasqyrat financiare, por ka prova të mjaftueshme e të përshtatshme se 

çështja nuk përmban keqdeklarime materiale në pasqyrat financiare, auditori duhet të përfshijë një 

paragrafi të Theksimit të Çështjes në raportin e tij. Paragrafët për Theksimin e Çështjes duhet t'i 

referohen vetëm informacionit të paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare. 
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158. Një paragraf i theksimit të çështjes duhet: 

 të përfshihet menjëherë pas opinionit; 

 të ketë titullin ‘theksim i çështjes’ ose ndonjë titull tjetër të përshtatshëm; 

 të përmbajë një referencë të qartë ndaj çështjes që theksohet dhe të tregojë se në ç’pjesë të 

pasqyrave financiare mund të gjenden shpalosjet relevante që e përshkruajnë plotësisht 

çështjen; dhe 

 të tregojë se opinioni i auditimit nuk është modifikuar për sa i përket çështjes të theksuar.  

159. Nëse auditori e konsideron të nevojshme për ta komunikuar një çështje, përveç atyre që janë 

paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare, e cila, në gjykimin e auditorit, është e rëndësishme 

për përdoruesit në mënyrë që ta kuptojnë auditimin, përgjegjësitë e auditorit apo raportin e 

auditimit, dhe me kusht që kjo nuk është e ndaluar me ligj ose rregullore, duhet të përpilohet një 

paragraf me titullin "Çështje Të Tjetra", apo ndonjë titull tjetër të përshtatshëm. Ky paragraf duhet 

të paraqitet menjëherë pas opinionit dhe pas çdo paragrafi të Theksimit të Çështjes. 
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Shtojca II: Letër Konfirmimi 

 


