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Shënim

Ky Raport i auditimit është gjeneruar për herë të parë përmes platformës elektronike për 
menaxhimin e auditimit (SITA). Po ashtu, këtë vit, përdoret shablloni i ri i Raportit të auditimit, 
sipas metodologjisë së përditësuar për auditime financiare dhe të pajtueshmërisë. Raporti 
përfshinë për herë të parë edhe konkluzionin e veçantë për pajtueshmëri.

Jemi plotësisht të vetëdijshëm që aplikimi i të gjitha këtyre risive njëkohësisht, në rrethana të 
pazakonshme të pandemisë, mund të rezultojë me ndonjë lëshim të paqëllimshëm teknik, për çka 
ju kërkojmë falje paraprakisht dhe ju falënderojmë për mirëkuptim!
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Adresa: Drejtoria e Përgjithshme, Këndi i rrugëve Bill Kllinton & Dëshmorët e Kombit, Prishtinë, 
Republika e Kosovës

1  Opinioni i Auditimit

Ne kemi përfunduar auditimin e pasqyrave financiare të Administratës Tatimore të Kosovës për 
vitin e përfunduar më 31 Dhjetor 2020, në përputhje me Ligjin për Zyrën Kombëtare të Auditimit të 
Republikës së Kosovës dhe Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit 
(SNISA). Auditimi është kryer për të na mundësuar të shprehim opinionin për pasqyrat financiare 
dhe konkluzionin për pajtueshmërinë me autoritetet.¹

Opinion i kualifikuar për pasqyrat financiare vjetore

Ne i kemi audituar pasqyrat financiare vjetore të Administratës Tatimore të Kosovës (ATK), të cilat 
përmbajnë pasqyrën e pranimeve dhe pagesave në para të gatshme, raportin e ekzekutimit të 
buxhetit si dhe shënimet shpjeguese për pasqyrat financiare, përfshirë përmbledhjen e politikave 
të rëndësishme të kontabilitetit dhe raportet tjera², për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2020.

Sipas opinionit tonë, përveç ndikimit të çështjeve të përshkruara në paragrafin për Bazën për 
Opinion të Kualifikuar, Pasqyrat Financiare Vjetore të Administratës Tatimore të Kosovës, 
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.

Baza për Opinion të Kualifikuar

B1 Pasuri të blera në vitin 2020 në vlerë materiale prej 2,771,355€ të cilat klasifikohen si 
investime në vijim, nuk ishin evidentuar në regjistrin e pasurisë kapitale në SIMFK, duke e 
nënvlerësuar vlerën e pasurisë të raportuar në PFV - Raportin për pasuri kapitale, neni 
19.3.1.

Më gjerësisht shih nënkapitullin 2.1 Çështjet që ndikojnë në opinion të auditimit

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 e raportit ‘Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare’. Në përputhje me 
ONISA-P-10, SNISA 130, Kodin e Etikës së ZKA-së, si dhe kërkesat e tjera relevante për 
auditimin e PFV-ve të organizatave buxhetore, ZKA-ja është e pavarur nga subjekti i auditimit. 
Besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të duhura për sigurimin 
e bazës për opinion.
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Konkluzion për pajtueshmërinë

Ne kemi audituar gjithashtu pajtueshmërinë e menaxhmentit të Administratës Tatimore të 
Kosovës me kriteret e përcaktuara të auditimit që burojnë nga legjislacioni i zbatueshëm për 
subjektin e audituar në kontekstin e përdorimit të burimeve financiare.

Sipas mendimit tonë, përveç ndikimeve të çështjeve të përshkruara në seksionin Baza për 
Konkluzion të pajtueshmërisë, transaksionet e kryera në procesin e ekzekutimit të buxhetit 
Administratës Tatimore të Kosovës kanë qenë, në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me 
kriteret e përcaktuara te auditimit që burojnë nga legjislacioni i zbatueshëm për subjektin e 
audituar në kontekstin e përdorimit të burimeve financiare.

Baza për konkluzion

ATK nuk kishte regjistruar pasuritë kapitale (softuer) të blera në vitin 2020 në vlerë prej 
2,771,355€, ashtu siç kërkohet sipas nenit 6, pika 3 e Rregullores MF – Nr. 02/2013 për 
menaxhimin e pasurisë jo financiare në organizatat buxhetore. Më gjerësisht shih nënkapitullin 
2.1 Çështjet që ndikojnë në opinion të auditimit.

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’. Në përputhje me ONISA-P-
10, SNISA 130, Kodin e Etikës së ZKA-së, si dhe kërkesat e tjera relevante për auditimin e PFV-
ve të organizatave buxhetore, ZKA-ja është e pavarur nga subjekti i auditimit. Besojmë se 
dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të duhura për sigurimin e bazës për 
konkluzion.

Përgjegjësitë e Menaxhmentit dhe të organeve drejtuese/qeverisëse për pasqyrat financiare 
vjetore

 Drejtori i Përgjithshëm 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. Po ashtu,  Drejtori i Përgjithshëm  është 
përgjegjës edhe për vendosjen e kontrolleve të brendshme, të cilat i përcakton si të nevojshme 
për të mundësuar përgatitjen e Pasqyrave Financiare, pa keq deklarime materiale të shkaktuara, 
qoftë nga mashtrimi apo gabimi. Kjo përfshinë përmbushjen e kërkesave që burojnë nga Ligji nr. 
03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë dhe Rregullorja nr. 01/2017 për 
Raportim Vjetor Financiar nga Organizata Buxhetore.

 Drejtori i Përgjithshëm është përgjegjës për të siguruar mbikëqyrjen e procesit të raportimit 
financiar të Administratës Tatimore të Kosovës.
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Përgjegjësia e Menaxhmentit për Pajtueshmërinë

Menaxhmenti i Administratës Tatimore të Kosovës është gjithashtu përgjegjës për përdorimin e 
burimeve financiare të Administratës Tatimore të Kosovës në përputhje me Ligjin për Menaxhimin 
e Financave Publike dhe Përgjegjësinë dhe të gjitha rregullat dhe rregulloret e tjera të 
zbatueshme.³

Përgjegjësia e Auditorit të Përgjithshëm për auditimin e PFV-ve

Objektivat tona janë të ofrojmë siguri të arsyeshme nëse pasqyrat financiare si tërësi nuk 
përmbajnë keq-deklarime materiale, qoftë për shkak të mashtrimit ose gabimit dhe të hartojmë një 
raport të auditimit që përfshin opinionin tonë. Siguria e arsyeshme është siguri e nivelit të lartë, 
por nuk është një garanci se një auditim i kryer në përputhje me SNISA-t do të zbulojë çdo keq-
deklarim material që mund të ekzistojë. Keq-deklarimet mund të vijnë nga mashtrimi ose gabimi 
dhe konsiderohen materiale nëse, individualisht ose si tërësi, në mënyrë të arsyeshme pritet të 
ndikojnë në vendimet ekonomike të përdoruesve të marra në bazë të këtyre pasqyrave financiare.

Objektivi ynë është gjithashtu të shprehim një konkluzion të auditimit për pajtueshmërinë e 
autoriteteve përkatëse të Administratës Tatimore të Kosovës me kriteret e përcaktuara te auditimit 
që burojnë nga legjislacioni i zbatueshëm në kontekstin e përdorimit të burimeve financiare, lidhur 
me subjektin e audituar.

Si pjesë e auditimit në përputhje me Ligjin për ZKA dhe SNISA-të, ne ushtrojmë gjykim dhe 
skepticizëm profesional gjatë gjithë auditimit. Ne gjithashtu:

• Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e keq-deklarimit material të pasqyrave financiare, 
qoftë për shkak të mashtrimit ose gabimit, hartojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit që i 
përgjigjen atyre rreziqeve, dhe marrim dëshmi të auditimit që janë të mjaftueshme dhe të 
përshtatshme për të siguruar bazën për opinion. Rreziku i mos zbulimit të një keq-deklarimi 
material që rezulton nga mashtrimi është më i lartë sesa për atë që rezulton nga gabimi, 
pasi mashtrimi mund të përfshijë manipulim, falsifikim, lëshime të qëllimshme, keq 
përfaqësime ose anashkalim të kontrolleve të brendshme.

• Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e mos-pajtueshmërisë me autoritetet, qoftë për shkak 
të mashtrimit ose gabimit, hartojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit që janë përgjegjëse 
ndaj atyre rreziqeve, dhe marrim dëshmi të auditimit që janë të mjaftueshme dhe të 
përshtatshme për të siguruar bazën për konkluzionin tonë për pajtueshmërinë me 
autoritetet. Rreziku i mos zbulimit të një rasti të mos pajtueshmërisë me autoritetet që vjen 
nga mashtrimi është më i lartë sesa për atë që rezulton nga gabimi, pasi mashtrimi mund të 
përfshijë manipulim, falsifikim, lëshime të qëllimshme, keq përfaqësime ose anashkalim të 
kontrollit të brendshëm.

• Sigurohemi ta kuptojmë kontrollin e brendshëm relevant për auditimin, për t’i hartuar 
procedurat e auditimit që janë të përshtatshme, por jo me qëllim të shprehjes së një opinioni 
mbi efektivitetin e kontrollit të brendshëm të Administratës Tatimore të Kosovës.

• Vlerësojmë përshtatshmërinë e politikave të kontabilitetit të përdorura dhe arsyeshmërinë e 
vlerësimeve të kontabilitetit dhe shpalosjet e ndërlidhura të bëra nga menaxhmenti.
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• Vlerësojmë prezantimin e përgjithshëm, strukturën dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare, 
përfshirë shpalosjet, për t’u siguruar se pasqyrat financiare paraqesin transaksionet dhe 
ngjarjet themelore në mënyrë të drejtë dhe të saktë.

Ndër të tjera, ne komunikojmë me menaxhmentin dhe ata që janë përgjegjës për qeverisjen edhe 
në lidhje me fushëveprimin dhe kohën e planifikuar të auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të 
auditimit, përfshirë ndonjë mangësi domethënëse në kontrollin e brendshëm që ne e identifikojmë 
gjatë auditimit.

Nga çështjet e komunikuara me menaxhmentin, ne përcaktojmë ato çështje që ishin më të 
rëndësishme në auditimin e Pasqyrave Financiare të periudhës aktuale dhe që cilësohen si 
çështje kyçe të auditimit. Raporti i auditimit publikohet në ueb faqen e ZKA-së, me përjashtim të 
informacioneve që klasifikohen si senzitive apo për shkak të ndalesave të tjera ligjore e 
administrative, në pajtim me legjislacionin në fuqi.
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2  Gjetjet dhe rekomandimet

Gjatë auditimit, kemi vërejtur fusha për përmirësim të mundshëm, përfshirë kontrollin e 
brendshëm të menaxhimit të pasurive, klasifikimit të shpenzimeve, menaxhimit të të hyrave dhe të 
arkëtueshmëve, të cilat janë paraqitur më poshtë për shqyrtimin tuaj në formë të gjetjeve (siç janë 
paraqitur në Grafikun 1, më poshtë) dhe rekomandimeve. Këto gjetje dhe rekomandime kanë për 
qëllim të bëjnë korrigjimin e nevojshëm të informacionit financiar të paraqitur në pasqyrat 
financiare, duke përfshirë shpalosjet në formë të shënimeve shpjeguese dhe të përmirësojnë 
kontrollet e brendshme lidhur me raportimin financiar dhe pajtueshmërinë me autoritetet në lidhje 
me menaxhimin e fondeve të sektorit publik. Ne do t'i përcjellim (shqyrtojmë) këto rekomandime 
gjatë auditimit të vitit të ardhshëm.

Grafiku 1. Lloji i gjetjeve sipas kategorive ekonomike⁴
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Ne po ashtu, kemi rishikuar statusin e rekomandimeve të vitit paraprak dhe kemi vlerësuar nivelin 
e zbatimit të tyre. [Për detajet shih kapitullin 5].

2.1 Çështjet që ndikojnë në opinionin e auditimit

Çështja B1 - Mos regjistrim i pasurive kapitale në regjistrin kontabël të pasurive mbi 1,000€ dhe 
mos raportim i tyre në PFV    
Gjetja Sipas nenit 6, pika 3 e Rregullores MF – Nr. 02/2013 për menaxhimin e 

pasurisë jo financiare në organizatat buxhetore, pasuria kapitale duhet të 
regjistrohet në SIMFK, ndërsa pasuria jo kapitale dhe stoqet duhet të 
regjistrohet në sistemin “e-pasuria”. Më tutje, sipas nenit 19 pika 2 e 
Rregullës MF 01/2017 për raportim vjetor financiar të Organizatave 
Buxhetore, Raport për pasurinë jo financiare, të gjitha organizatat 
buxhetore janë të obliguara të regjistrojnë vlerën e pasurive jo financiare në 
regjistrat kontabël sipas rregullores përkatëse për menaxhimin e pasurisë jo 
financiare.

Nga testimet tona të pasurisë, ka rezultuar se pasuritë kapitale (softuer) të 
blera në vitin 2020 në vlerë prej 2,771,355€, të cilat klasifikohen si 
investime në vijim, nuk janë regjistruar në regjistrin kontabël të pasurive mbi 
1,000€ të SIMFK-së. Këto pasuri nuk ishin prezantuar në PFV – në Raportin 
për pasuri kapitale, neni 19.3.1, duke e nënvlerësuar vlerën e pasurisë së 
shpalosur për këtë shumë.

E gjithë kjo kishte ndodhur për shkak të kontrolleve të brendshme 
joadekuate në lidhje me regjistrimin dhe raportimin e pasurisë. Mos 
regjistrimi i blerjeve nga tetori e tutje ishte ndikuar edhe nga ndryshimet në 
pozitën e zyrtarit të pasurisë, i cili është në pritje të trajnimit dhe certifikimit. 

Ndikimi Mos evidentimi i pasurive në regjistrat kontabël ka reflektuar në 
nënvlerësim të vlerës së pasurisë në regjistrat kontabël dhe njëherësh ka 
rezultuar në prezantim jo të drejtë të gjendjes së tyre në PFV. E gjithë kjo, 
rritë rrezikun që pasuria të keqpërdoret, humbet, apo tjetërsohet.

Rekomandimi B1 Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë kontrolle efektive në regjistrimin e
pasurive dhe raportimin e tyre në PFV, në mënyrë që të mundësohet
regjistër i plotë i pasurisë dhe raportim i drejtë në PFV.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Nuk pajtohen)

Me gjerësisht shih Shtojcën I 

2.2  Gjetjet për çështjet e menaxhimit financiar dhe të 
pajtueshmërisë
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2.3.1   Çështjet për pasqyrat financiare

Pasqyrat Financiare Vjetore të ATK-së fillimisht nuk ishin përgatitur dhe menaxhuar mirë, pasi që 
janë vërejtur mangësi materiale në të dy pasqyrat financiare kryesore dhe tek shpalosjet. Pas 
komunikimit tonë të shkruar për përmirësim, ATK kishte bërë korrigjimet e nevojshme në 
pasqyrën e pranimeve dhe pagesave në para të gatshme, brenda afatit të lejuar për korrigjime. 
Ndërsa, ndryshimet e nevojshme në raportin e ekzekutimit të buxhetit ishin bërë pas datës së 
lejuar për korrigjim. Pasqyrat Financiare Vjetore të korrigjuara janë përgatitur mirë, me përjashtim 
të shpalosjeve të detyrimeve kontigjente dhe disa çështjeve të keq klasifikimit të shpenzimeve që i 
kemi theksuar më poshtë.

Çështja A1 - Keq klasifikimi i shpenzimeve

Gjetja Sipas nenit 18, pikës 3 të Rregullës financiare nr. 01/2013, shpenzimet 
duhet të jenë në kode adekuate, të përcaktuara me planin kontabël. Po 
ashtu, neni 11 i Udhëzimit Administrativ (UA) 19/2009 për planin kontabël, 
kërkon nga ZKA dhe ZKF që të sigurojnë që të gjitha transaksionet janë 
regjistruar në SIMFK sipas strukturës së planit kontabël dhe klasifikimeve të 
përcaktuara me këtë UA.

Pagesat në vlerë prej 69,920€ për blerjen e 80 kompjuterëve (llaptopëve) 
ishin buxhetuar dhe pastaj shpenzuar nga kategoria e investimeve kapitale, 
përkatësisht kodi 31640 (Kompjuter), ndërsa sipas planit kontabël, blerjet e 
kompjuterëve më pak se 1,000€ i takojnë kategorisë se mallrave dhe 
shërbimeve, përkatësisht kodi 13503 (Kompjuter më pak se 1,000€). Çmimi 
për njësi/llaptop ishte 874€.

Kjo kishte ndodhur për shkak se me rastin e planifikimit të buxhetit, ATK 
nuk kishte bërë një analizë të detajuar të natyrës të cilës i përkasin këto 
shpenzime.

Ndikimi Keq klasifikimi apo pagesat nga kategoria ekonomike jo adekuate 
vështirësojnë realizimin e buxhetit sipas planifikimeve dhe ndikojnë në 
mbivlerësimin/nënvlerësimin e kategorive përkatëse duke reflektuar kështu 
në prezantimin jo të drejtë të shpenzimeve në Pasqyra Vjetore Financiare.

Rekomandimi A1 Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë se janë ndërmarrë veprimet e
nevojshme që planifikimi dhe realizimi i pagesave të bëhet në kategoritë
ekonomike të duhura për të mundësuar raportimin e drejtë të tyre në PFV,
në përputhje me planin kontabël.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.2   Të hyrat

Të hyrat tatimore të planifikuara nga Qeveria e Kosovës me Ligjin nr. 07/L-001 mbi ndarjet 
buxhetore për vitin 2020 ishin 557,000,000€. Ndërkaq, me ligjin e rishikuar të buxhetit nr.07/L-
014, vlera e parashikuar e të hyrave tatimore ishte reduktuar në 492,000,000€. Nga vlera e 
rishikuar, ATK kishte arritur të realizonte 467,039,833€, ndërsa në vlera neto, realizimi ishte 
435,695,779€ apo 96% (të hyrat bruto 467,039,833€ – 31,344,054€ kthimet). Krahasuar me vitin e 
kaluar, të hyrat bruto në përgjithësi kanë pësuar një rënie. Në vitin 2020, realizimi në të hyra bruto 
ishte më pak për 37,242,071€ apo 7% më pak se sa në vitin paraprak 2019. Kjo rënie kishte 
ndodhur kryesisht për shkak të situatës së krijuar me pandeminë Covid 19, e cila ka ndikuar 
drejtpërdrejtë në rënien e mbledhjes së të hyrave. Burimet kryesore të të hyrave në ATK janë: 
tatimi në vlerën e shtuar, tatimi në të ardhurat personale, tatimi i mbajtur në burim dhe tatimi në të 
ardhurat e korporatave.Ne kemi analizuar menaxhimin e procesit të të hyrave dhe 
rimbursimeve/kthimeve dhe nga ekzaminimet tona kanë rezultuar çështjet në vijim:

Çështja B2 - Ngecje në pajisjen e bizneseve me arka fiskale

Gjetja UA nr. 02/2018 për shfrytëzimin e pajisjeve elektronike dhe sistemeve 
fiskale neni 4, pika 1.1, specifikon se të gjithë personat 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 
pajisjet elektronike fiskale (PEF) dhe pajisjet tjera të obligueshme për 
regjistrimin dhe vërtetimin e furnizimit të mallrave dhe shërbimeve. Më tutje, 
neni 4, pika 3, sqaron se personi të cilit i referohet obligimi i përcaktuar me 
paragrafin 2 të këtij neni dhe i cili njëkohësisht kryen edhe aktivitete që nuk 
janë të përjashtuara ose të liruara nga detyrimi i regjistrimit përmes arkës 
fiskale dhe të transferimit të të dhënave përmes terminalit te serveri i ATK-
së, në kuptim të paragrafit 1 të këtij neni, do të jetë i obliguar që çdo 
qarkullim individual gjatë kryerjes së këtyre aktiviteteve të regjistrojë 
përmes arkës fiskale si dhe t’i transferojë të dhënat përmes terminalit në 
server të ATK-së.

Edhe më tutje, po vazhdon të mbetet sfidë për ATK fiskalizimi i plotë i të 
gjitha bizneseve që i plotësojnë kriteret për fiskalizim. Numri i bizneseve që 
nuk janë të fiskalizuara, mirëpo sipas legjislacionit në fuqi kërkohet të 
pajisen me arka fiskale në fund të vitit 2020 ishte 13,802⁵.    

Sipas zyrtarëve përgjegjës, ATK në vazhdimësi ka pasur probleme në 
realizmin e këtij projekti duke pasuar parasysh rrethanat dhe ekonominë e 
Kosovës dhe rezistencën e vazhdueshme të bizneseve për pajisjen me 
arka fiskale. Ndërkaq në vitin 2020, situata me pandeminë veçse e ka 
rënduar edhe më shumë këtë proces.

Ndikimi Mos pajisja e tatimpaguesve me PEF e rrit rrezikun për mungesën e 
informatave gjatë veprimtarive ekonomike si dhe mundësinë e evazionit 
tatimor. Gjithashtu, kjo rezulton me një konkurrencë jo të barabartë 
ndërmjet bizneseve që zhvillojnë aktivitete ekonomike.
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Rekomandimi B2 Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë se të gjitha bizneset të cilat i 
plotësojnë kriteret për fiskalizim do të pajisen me pajisjet elektronike fiskale 
(PEF) konform kërkesave ligjore.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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2.3.3   Pasuritë kapitale dhe jokapitale

Vlera e paraqitur në PFV e pasurive kapitale është 1,840,140€, pasurive jokapitale është 
315,857€, si dhe e stoqeve 98,591€. Kemi testuar tetë mostra për teste substanciale dhe të 
pajtueshmërisë në vlerë 1,356,334€, si dhe gjashtë teste të përgjithshme në lidhje me 
menaxhimin e pasurisë.

Çështja B3 - Dobësi në menaxhimin e pasurisë jo kapitale dhe stoqeve

Gjetja Sipas nenit 6, pika 3 e Rregullores MF – Nr. 02/2013 për menaxhimin e 
pasurisë jo financiare në organizatat buxhetore, pasuria kapitale duhet të 
regjistrohet në SIMFK, ndërsa pasuria jo kapitale dhe stoqet duhet të 
regjistrohet në sistemin “e-pasuria”. Më tutje, sipas nenit 19 të kësaj 
rregullore, duhet të bëhet hartimi i raportit të përgjithshëm në bazë të 
raporteve individuale të Komisionit për Inventarizimin e Pasurisë jo 
Financiare në kohën e përshtatshme para përgatitjes së pasqyrave 
financiare vjetore. Poashtu, neni 20, përcakton se OB duhet të bëjë 
vlerësimin e pasurisë jo financiare për të vërtetuar nevojshmërinë e 
pasurisë jo financiare për organizatën, gjendjen fizike dhe mundësinë për ta 
përdorur në njësitë tjera të organizatës.

Gjatë auditimit të menaxhimit të pasurive jo kapitale, ne kemi vërejtur si në 
vijim:

• ATK edhe më tutje nuk e ka vënë në funksion sistemin e-pasuria për 
të regjistruar pasuritë jo kapitale dhe stoqet. Këto pasuri janë të 
evidentuara në regjistrat e brendshëm (Excel). Sipas këtyre 
regjistrave, vlera e pasurisë nën 1,000€ ishte 315,858€, ndërkaq 
vlera e stoqeve në fund vitit ishte 98,591€.

• Komisionet për inventarizim nëpër të gjitha drejtoritë rajonale të ATK-
së kishin përfunduar raportet e inventarizimit, mirëpo nuk ishte bërë 
krahasimi i gjendjes së inventarizuar me gjendjen në regjistrat e 
pasurive jo financiare, siç kërkohet para përgatitjes së PFV-ve. Po 
ashtu, nuk ishte bërë vlerësimi i pasurive jo financiare përkundër 
nevojës për vlerësim, bazuar në gjendjen dhe rezultatet sipas 
raporteve të inventarizimit që kanë rezultuar shumë pajisje me 
defekt. 

Sipas zyrtarëve përgjegjës në ATK, arsyeja e mos regjistrimit të pasurive 
nën 1,000 dhe stoqeve është për shkak të vonesave nga MAP në 
funksionalizimin e këtij softueri. Ndërsa arsyeja e mos harmonizimit të 
regjistrave të pasurisë ishte për shkak të rrethanave pandemike dhe punës 
me staf të reduktuar si dhe për shkak të ndryshimeve në pozitën e zyrtarit të 
pasurive që janë bërë në fund të vitit 2020.
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Ndikimi Mos regjistrimi i pasurive jo kapitale dhe stoqeve në sistemin “e-pasuria”, 
mos krahasimi i raportit të inventarizimit me gjendjen e regjistrave të 
pasurive, si dhe mos vlerësimi i pasurive jo financiare reflekton në 
mbivlerësim/ nënvlerësim të informatave mbi gjendjen e pasurisë. Kjo rritë 
rrezikun që pasuria të keqpërdoret, humbet, apo tjetërsohet dhe njëherësh 
ndikon në prezantim jo të drejtë të gjendjes së tyre në PFV.

Rekomandimi B3 Drejtori i Përgjithshëm në koordinim me zyrtarë të MAP-it, 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.
Po ashtu, duhet të sigurojë që komisioni pas përfundimit të raportit të
inventarizimit të bëj harmonizimin e tij me regjistrat e pasurisë, para
përgatitjes së PFV-ve me qëllimin që të dhënat në PFV të prezantojnë
gjendjen reale të pasurive me të cilat disponon organizata. Në rastet kur
është e nevojshme, duhet të bëhet edhe vlerësimi i pasurisë bazuar në
raportin e inventarizimit.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Nuk pajtohen)

Me gjerësisht shih Shtojcën I 
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2.3.4   Të arkëtueshmet

ATK-ja në PFV e vitit 2020 ka shpalosur llogari të arkëtueshme në vlerë prej 417,423,635€, prej të 
cilave 212,658,038€ apo 51% janë tatim bazë, 84,451,459€ apo 20%, janë ndëshkime dhe 
120,314,138€ apo 29% janë shpenzime të interesit. Bazuar në llojin e tatimit, pjesëmarrjen më të 
madhe në totalin e llogarive të arkëtueshme e kanë: Tatimi mbi vlerën e shtuar, Tatimi në 
Korporata, Kontributet Pensionale, Tatimi për bizneset individuale, Tatimi në paga etj. Llogaritë e 
arkëtueshme të ATK-së, pa kontribute pensionale në vitin 2020 janë 365,700,752€, dhe se 
krahasuar me vitin 2019 që ishin në vlerë 306,441,092€, kemi rritje të saldos prej 59,259,660€. 

Çështja B4 - Menaxhim jo efikas i llogarive të arkëtueshme 

Gjetja Plani i punës së ATK për vitin 2020 kishte përcaktuar që të inkasohen 
borxhet në vlerë 149,031,387€. Për shkak të rishikimit të përgjithshëm të 
Ligjit të Buxhetit dhe si pasojë e gjendjes me pandeminë Covid-19, ATK 
kishte bërë rishikimin e planit të punës, me ç’rast sipas planit të rishikuar, 
vlera e borxheve të planifikuara për tu inkasuar ishte reduktuar në 
78,778,018€. Po ashtu, në planin e punës, për borxhet e pa mbledhshme 
është paraparë ndërmarrja e iniciativave të njëhershme për të pastruar 
stokun e borxhit nga të gjitha borxhet e pa mbledhshme.

Vlera e borxheve të mbledhura apo arkëtuara në fund të vitit 2020 ishte 
97,563,764€, që krahasuar me vitin paraprak 2019 ku ishin mbledhur 
103,444,066€, ka ngecje të theksuar në realizim, me efekt negativ prej 
5,880,302€. Kjo e ka ndikuar edhe rritjen e nivelit të përgjithshëm të borxhit. 
Më tutje, stoku i borxhit të vjetër dhe të pa mbledhshëm vazhdon edhe më 
tej të mbetet sfidë për ATK-në, pasi që vlera e tij në fund të vitit 2020 është 
78,206,361€⁶.

Sipas ATK-së, janë disa faktorë që e kanë shkaktuar këtë gjendje, mirëpo 
faktorët kyç ishin: efekti i pandemisë Covid 19, vendimet e Ministrisë së 
Financave, Punës dhe Transfereve për shtyrje të afateve të deklarimeve 
dhe pagesave, si dhe mos shlyerja e borxheve të ndërmarrjeve publike.

Ndikimi Niveli i ulët i arkëtimit të llogarive të arkëtueshme rritë stokun e borxheve të 
akumuluara, të cilat me kalimin e kohës vjetërsohen dhe shndërrohen në 
borxhe të këqija dhe të pambledhëshme.

Rekomandimi B4 Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë se janë ndërmarrë veprime më 
efektive në inkasimin e këtyre borxheve. Për më tepër, përpjekje shtesë 
nevojiten në trajtimin e stokut të borxheve të vjetra bazuar në kërkesat 
ligjore përkatëse.

Përgjigja e menaxhmentit të entitetit (Pajtohen)
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3     Çështjet e zgjidhura gjatë procesit të auditimit

Pasqyrat Financiare Vjetore të ATK fillimisht nuk ishin përgatitur dhe menaxhuar mirë, pasi që, 
janë vërejtur mangësi materiale në të dy pasqyrat financiare kryesore dhe tek shpalosjet. 

Çështja 1 Dobësi në përpilimin e PFV-ve

Gjetja
Mangësitë tek pasqyra e pranimeve dhe pagesave në para të gatshme 
kishin të bënin me prezantimin e gabueshëm të vlerës së pranimeve 
nga granti qeveritar, duke e nënvlerësuar këtë pozicion për 873,000€ 
dhe prezantimin e gabuar të vlerës së pranimeve nga të hyrat e AKP-së, 
duke e mbivlerësuar këtë pozicion për 873,000€.

Ndërsa, mangësitë e identifikuara tek raporti i ekzekutimit të buxhetit, 
kishin të bënin me prezantimin e gabuar të disa pozicioneve tek shifrat 
krahasuese të viteve të kaluara. Përkatësisht, të hyrat tatimore ishin 
nënvlerësuar në vitin 2019 për 36,193,000€, ndërsa në vitin 2018 për 
54,070,000€. Pastaj, pozicioni i të hyrave jo tatimore, ishte mbivlerësuar 
në vitin 2019 për 300,000€, ndërsa në vitin 2018 për 36,000€. Më tutje, 
pozicioni i kthimeve, ishte nënvlerësuar në vitin 2019 për 71,000€, 
ndërsa në vitin 2018 për 12,644,000€.

Poashtu, kishte mangësi në shpalosjen e detyrimeve kontigjente, duke 
mos i prezantuar në PFV regjistrin detaj të detyrimeve dhe duke mos 
shpalosur vlerën financiare të tyre.

Veprimi i kërkuar Drejtori i Përgjithshëm duhet të aplikojë veprime konkrete në forcimin e 
kontrolleve të brendshme me rastin e përpilimit të PFV-ve, në mënyrë 
që të sigurohet se ato prezantojnë një pamje të vërtetë dhe të drejtë.

Rezultati ATK, pas komunikimit tonë të shkruar për përmirësim, kishte bërë 
korrigjimet e nevojshme në pasqyrën e pranimeve dhe pagesave në 
para të gatshme, brenda afatit të lejuar për korrigjime. Ndërsa, 
ndryshimet e nevojshme në raportin e ekzekutimit të buxhetit ishin bërë 
pas datës së lejuar për korrigjim. Pasqyrat Financiare Vjetore të 
korrigjuara janë përgatitur mirë, me përjashtim të shpalosjeve të 
detyrimeve kontigjente dhe disa çështjeve të keq klasifikimit të 
shpenzimeve që i kemi theksuar më lartë.

4   Informacion i përmbledhur për planifikimin dhe realizimin 
e buxhetit
Në këtë kapitull kemi prezantuar një informacion të përmbledhur për burimet e fondeve buxhetore, 
shpenzimin e fondeve dhe të hyrave të mbledhura, sipas kategorive ekonomike. Kjo është 
ilustruar përmes tabelave dhe grafikëve të mëposhtëm:
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Buxheti përfundimtar është më i ulët se buxheti fillestar për 1,110,698€. Ky ndryshim ishte rezultat 
i reduktimit të buxhetit me rishikim për 1,696,916€, pastaj vendimeve të qeverisë së pari për 
zvogëlim për 164,801, e pastaj në fund të vitit për rritje në vlerë 751,019€.

Në vitin 2020 ATK ka shpenzuar 93% të buxhetit përfundimtar ose 12,782,571€, me një ulje prej 
1% në krahasim me vitin 2019.

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

Përshkrimi Buxheti
fillestar

Buxheti
final

2020
Shpenzimet

2019
Shpenzimet

2018
Shpenzimet

Shpenzimet e fondeve sipas 
kategorive ekonomike 14,869,600.00 13,758,902.06 12,782,571.08 11,069,477.31 9,271,842.01

Pagat dhe mëditjet 7,487,699.00 7,748,930.76 7,748,930.76 7,455,034.67 7,231,018.57

Mallrat dhe shërbimet 2,639,648.00 2,129,894.54 2,057,738.96 2,320,511.20 1,750,984.69

Komunalitë 361,696.00 165,416.60 134,626.15 150,905.79 172,129.75

Investimet Kapitale 4,380,557.00 3,714,660.16 2,841,275.21 1,143,025.65 117,709.00

Tabela 1. Shpenzimet sipas burimeve të fondeve buxhetore (në €)

Përshkrimi Buxheti
fillestar

Buxheti
final⁷

2020
Shpenzimet

2019
Shpenzimet

2018
Shpenzimet

Burimet e fondeve 14,869,600.00 13,758,902.06 12,782,571.08 11,069,477.31 9,271,842.01

Grante Qeveritare – Buxheti 13,869,600.00 12,758,902.06 12,655,956.02 11,069,477.31 9,271,842.01

Te hyrat nga AKP-ja 1,000,000.00 1,000,000.00 126,615.06 0.00 0.00
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Shpjegimet për ndryshimet në kategoritë e buxhetit janë dhënë më poshtë: 

• Buxheti përfundimtar për shpenzime kapitale ishte më i ulët se buxheti fillestar për 665,897€. 
Sipas buxhetit fillestar të ATK për vitin 2020, në tabelat e projekteve kapitale, ATK kishte të 
parapara të realizonte tetë projekte në vlerë 4,380,557€. Dy nga projektet e parapara (projekti për 
Softuer në vlerë 50,000€ dhe projekti për Renovimin e objekteve të ATK-së nëpër regjione në 
vlerë 150,000€) nuk ishin realizuar fare gjatë vitit 2020. Arsyet e mosrealizimit të këtyre dy 
projekteve ishin kryesisht për shkak të vonesa në inicimin e procedurave të prokurimit nga njësitë 
kërkuese si pasojë e situatës së krijuar nga pandemia Covid 19.
• Buxheti final për paga dhe mëditje kishte pësuar ndryshime në krahasim me buxhetin fillestar, 
duke qenë më i lartë nga ai që ka qenë i aprovuar për 261,232€. Rritja ishte si rezultat i rishikimit 
të buxhetit në vlerë 103,950€ dhe rritjes prej 157,282€ me vendime të qeverisë në fund të vitit, kjo 
pasi që buxheti fillestar nuk mbulonte pagesën e pagave për tërë stafin aktual.
• Buxheti final i mallrave dhe shërbimeve dhe komunalive ishte zvogëluar për 509,753€. Ky 
shkurtim ishte si rezultat i reduktimit të shumës me rishikim buxhetor dhe pastaj edhe kursimeve 
buxhetore në fund të vitit të cilat ishin ardhur si rezultat i mos shpenzimit të mjeteve nga 
organizata. Sipas ATK, kjo ka ndodhë për shkak se ishte paraparë të merren me qira objekte 
shtesë në disa pika regjionale, mirëpo kjo nuk kishte ndodhur. Në kuadër të kategorisë së 
mallrave dhe shërbimeve, ishin të përfshira edhe shpenzimet e Covid-19 në vlerë prej 28,337€, të 
cilat kishin të bënin me shpenzime të dezinfektimit dhe furnizime higjienike.
• Buxheti final i shpenzimeve komunale kishte pësuar reduktime fillimisht me rishikim buxheti e 
pastaj edhe shkurtimeve me vendim të qeverisë në fund të vitit. Ndryshimi buxhetor prej 196,279€
 kishte ardhur për shkak të planifikimit jo mirë të analizuar, marrë parasysh trendin e këtyre 
shpenzimeve ndër vite.

Grafiku 3. Shpenzimet sipas kategorive ekonomike për vitin 2020

Grafiku 2. Shpenzimet sipas kategorive ekonomike gjatë periudhës 2018-2020
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Të hyrat tatimore të planifikuara nga Qeveria e Kosovës me Ligjin mbi ndarjet buxhetore për vitin 
2020 ishin 557,000,000€. Ndërkaq, me ligjin e rishikuar të buxhetit, vlera e parashikuar e të 
hyrave tatimore ishte reduktuar në 492,000,000€. Nga kjo vlerë, ATK kishte arritur të realizonte 
467,039,833€, ndërsa në vlera neto, realizimi ishte 435,695,779€ , apo 96% (të hyrat bruto 
467,039,833€ – 31,344,054€ kthimet). 
Krahasuar me vitin e kaluar , të hyrat bruto në përgjithësi kanë pësuar një rënie. Në vitin 2020, 
realizimi në të hyra bruto ishte më pak për 37,242,071€ apo 7% më pak se sa në vitin paraprak 
2019. Kjo rënie kishte ndodhur kryesisht për shkak të situatës së krijuar me pandeminë Covid 19, 
e cila ka ndikuar si në aktivitetet e reduktuara të ATK-së për mbledhjen e të hyrave, ashtu edhe 
nga rënia e aktivitetit ekonomik të bizneseve. 

Tabela 3. Të hyrat (në €)

Përshkrimi Buxheti
fillestar

Buxheti
final

2020
Pranimet

2019
Pranimet

2018
Pranimet

Të hyrat bruto 557,000,000.0
0

492,000,000.0
0

467,039,832.8
4

504,281,903.6
8

468,388,976.2
9

Kthimet -
45,000,000.00

-
36,000,000.00

-
31,344,053.96

-
43,719,838.10

-
43,649,167.05

Të hyrat neto 512,000,000.0
0

456,000,000.0
0

435,695,778.8
8

460,562,065.5
8

424,739,809.2
4
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Tabela 4. Të hyrat/pranimet e realizuara dhe kthimet sipas kategorive ekonomike në tri vitet e 
fundit (në €)

Përshkrimi 2020
Pranimet

2019
Pranimet

2018
Pranimet

Tatimi i paragjykuar 43,893.83 17.89 60,029.50

Tatimi mbi vlerën e shtuar 222,381,488.24 238,948,259.56 213,130,968.98

Tvsh - ja e shtyrë 117,476.00 292,141.98 0.00

Tax në paga-mbajtur në burim 111,849,166.32 107,265,195.98 108,677,687.02

Tatimi për biznese individuale 26,331,442.36 32,700,308.80 33,764,625.79

Tatimi mbi qiranë e pasurisë së 
patrupëzuar 390,348.93 464,059.51 478,482.81

Tatimi   i mbajtur  në burim 
interes te drejta  pronësorë  qira 19,394,895.78 25,186,583.05 21,489,644.02

Tatimi për korporata 85,235,491.33 94,593,409.18 86,736,816.31

Konto kaluese - administrata 
tatimore 29,999.32 29,628.47 56,251.37

Te hyrat nga gjobat e atk-ës 1,264,042.63 4,742,899.66 3,635,574.47

Kompenzimi I dëmeve nga 
kompanitë e sigurimeve 0.00 0.00 2,140.00

Licencat për lojëra 0.00 56,768.60 353,360.62

Të hyrat nga shitja e 
mbeturinave 72.00 90.10 2,035.90

Të hyrat nga shitja e mallrave të 
konfiskuar 1,475.80 2,511.50 1,359.50

Regjistrimi i pengut 40.30 29.40 0.00

Totali i pranimeve bruto: 467,039,832.84 504,281,903.68 468,388,976.29

Kthim - tatimi i paragjykuar 0.00 -17,178.91 0.00

Kthim - tatimi në fitim 0.00 -7,992.82 -438.78

Kthimi i tvsh-ës -30,325,348.30 -39,029,345.08 -39,613,730.61

Kthim-tax në paga-mbajtur në 
burim -348,815.29 -602,087.51 -1,137,280.02

Kthim - tatimi për biznese -105,078.00 -174,063.23 -614,816.97

Kthim - qira fitim loto drejt -49,090.33 -133,586.49 0.00

Kthim - tatim për korporata -513,722.04 -3,755,334.06 -2,278,775.19

Kthim - te hyrat - gjobat e atk-ës -2,000.00 -250.00 -4,125.48

Totali i kthimeve: -31,344,053.96 -43,719,838.10 -43,649,167.05

Totali i pranimeve neto 
(pranimet bruto – kthimet): 435,695,778.88 460,562,065.58 424,739,809.24
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Tabela 5 Përmbledhja e rekomandimeve të vitit paraprak dhe vitit 2020

Nr Fusha e 
Auditimit

Rekomandimet e vitit 2019 Veprimet e 
ndërmarra

Statusi

1. Të hyrat Drejtori i Përgjithshëm duhet të 
identifikojnë të gjitha rastet e 
tatimpaguesve të cilët janë të obliguar të 
pajisen me PEF dhe të sigurohet që janë 
pajisur me arka fiskale konform 
kërkesave ligjore.

Bazuar në 
rezultatet e 
auditimit të vitit 
2020, kemi 
vërejtur se ka një 
ngecje në 
realizimin e 
objektivave në 
fiskalizimin e 
bizneseve, 
bazuar në planin 
fillestar të punës 
dhe krahasuar 
me vitin e kaluar. 
Si rezultat i kësaj 
gjendje, 
rekomandimi 
konsiderohet i pa 
zbatuar.

Nuk është adresuar

5   Progresi në zbatimin e rekomandimeve

Raporti i auditimit për PFV-të të vitit 2019 të ATK-së ka rezultuar në shtatë 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 2020, tri rekomandime janë zbatuar 
dhe katër të tjera nuk janë adresuar ende, siç është paraqitur në Grafikun 4, më poshtë. Për një 
përshkrim më të plotë të rekomandimeve dhe mënyrën se si janë trajtuar ato, shihni në Tabelën 5 
(ose Tabelën e rekomandimeve).

Grafiku 4. Progresi në zbatimin e rekomandimeve të vitit paraprak
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2. Të hyrat 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.

Gjatë vitit 2020, 
ATK kishte 
rishikuar planin 
fillestar të 
kontrolleve.Ky 
plan ishte 
realizuar 98%. 
Realizimi i planit 
të rishikuar 
krahasuar me 
vitin e kaluar 
kishte progres 
për 13%. Ky 
vlerësim është 
bërë bazuar në 
planin e 
rishikuar, në të 
cilin ATK kishte 
zvogëluar numrin 
e pritur të 
kontrolleve për 
shkaqe të 
pandemisë. 
Trendi pozitiv ka 
vazhduar edhe 
gjatë vitit 2021. 
Si rezultat i kësaj 
gjendje, 
rekomandimi 
konsiderohet i 
zbatuar.

I zbatuar

3. Të hyrat Drejtori i Përgjithshëm duhet edhe më të 
tutje të sigurojë kontrolle në procesin e 
kthimeve/rimbursimeve, me qëllim që 
kërkesat të shqyrtohen brenda afatit të 
përcaktuara kohor dhe në pajtueshmëri 
me kërkesat ligjore.

Gjatë auditimit të 
mostrave të 
rimbursimeve/kth
imeve të këtij viti, 
ne nuk kemi 
identifikuar 
vonesa në 
shqyrtimin e tyre 
brenda afatit 
ligjor, prandaj 
rekomandimi 
mund të quhet i 
zbatuar.

I zbatuar

4. Pasuritë Drejtori i Përgjithshëm, duhet t`i rishikoj 
kontrollet ekzistuese në menaxhimin e 
pasurisë. Kontrollet në këtë fushë duhet 
të forcohen në mënyrë që pasuritë të 
regjistrohen dhe të ruhen nga humbja dhe 
keqpërdorimi.

Rekomandimi 
konsiderohet i pa 
zbatuar, marrë 
parasysh 
gjendjen e njëtë 
që është 
reflektuar edhe 
në rezultatet e 
auditimit 2020, 
ku në regjistrin e 
SIMFK-së nuk 
ishin regjistruar 
pasuri mbi 1000€ 
të blera gjatë 
këtij viti në vlerë 
2,771,355€.

Nuk është adresuar
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5. Pasuritë Drejtori i Përgjithshëm në koordinim me 
zyrtarë të MAP-it, 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.

Sipas rezultateve 
të auditimit të vitit 
2020, kemi 
konstatuar 
mosadresimin e 
këtij rekomandimi 
për shkak se 
gjendje e njëjtë 
është reflektuar 
edhe në vitin 
aktual.  

Nuk është adresuar

6. Llogaritë e 
arkëtueshme

Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë 
se janë ndërmarrë veprime më efektive 
në inkasimin e këtyre borxheve. Për më 
tepër, përpjekje shtesë nevojiten në 
trajtimin e stokut të borxheve të vjetra 
bazuar në kërkesat ligjore përkatëse.

Nga rezultatet e 
auditimit të vitit 
2020, kemi 
konstatuar se ky 
rekomandim nuk 
është adresuar, 
për shkak se 
vlera e llogarive 
të arkëtueshme 
ka një rritje të 
theksuar 
krahasuar me 
vitin e kaluar. Për 
më tepër, nuk 
ishin ndërmarrë 
veprime në 
drejtim të 
shlyerjes së 
borxheve të 
vjetra sipas 
objektivave të 
përcaktuara në 
planin e punës 
për vitin 2020.

Nuk është adresuar

7. Obligimet e 
papaguara

Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë 
se pagesa e obligimeve të bëhet brenda 
afateve të përcaktuar sipas legjislacionit 
në fuqi.

Nga ekzaminimet 
e auditimit 2020, 
ka rezultuar se 
obligimet janë 
raportuar me 
kohë dhe brenda 
afateve të 
përcaktuara 
ligjore.

I zbatuar

Nr Fusha e 
Auditimit

Rekomandimet e vitit 2020

1. Pasqyrat 
Financiare 
Vjetore

Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë se janë ndërmarrë veprimet e
nevojshme që planifikimi dhe realizimi i pagesave të bëhet në kategoritë
ekonomike të duhura për të mundësuar raportimin e drejtë të tyre në PFV,
në përputhje me planin kontabël.

2. Të hyrat Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë se të gjitha bizneset të cilat i plotësojnë 
kriteret për fiskalizim do të pajisen me pajisjet elektronike fiskale (PEF) konform 
kërkesave ligjore.

3. Pasuritë Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë kontrolle efektive në regjistrimin e
pasurive dhe raportimin e tyre në PFV, në mënyrë që të mundësohet
regjistër i plotë i pasurisë dhe raportim i drejtë në PFV.
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4. Pasuritë Drejtori i Përgjithshëm në koordinim me zyrtarë të MAP-it, 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.
Po ashtu, duhet të sigurojë që komisioni pas përfundimit të raportit të
inventarizimit të bëj harmonizimin e tij me regjistrat e pasurisë, para
përgatitjes së PFV-ve me qëllimin që të dhënat në PFV të prezantojnë
gjendjen reale të pasurive me të cilat disponon organizata. Në rastet kur
është e nevojshme, duhet të bëhet edhe vlerësimi i pasurisë bazuar në
raportin e inventarizimit.

5. Llogaritë e 
arkëtueshme

Drejtori i Përgjithshëm duhet të sigurojë se janë ndërmarrë veprime më efektive në 
inkasimin e këtyre borxheve. Për më tepër, përpjekje shtesë nevojiten në trajtimin e 
stokut të borxheve të vjetra bazuar në kërkesat ligjore përkatëse.
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Besnik Osmani, Auditor i Përgjithshëm

Naser Arllati, Ndihmës Auditor i Përgjithshëm

Fatlinda Ramosaj, Udhëheqëse e Auditimit

Blerina Krasniqi, Udhëheqëse e ekipit

Shehrije Shala, Anëtare e ekipit
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Shtojca I: Letër konfirmimi / Tabela për Komentet e OB-së 
lidhur me raportin e auditimit
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Çështja Komenti i OB-së Pikëpamja e ZKA-së 

Gjatë auditimit të menaxhimit të 
pasurive jo kapitale, ne kemi vërejtur si 
në vijim:

• ATK edhe më tutje nuk e ka vënë 
në funksion sistemin e-pasuria për 
të regjistruar pasuritë jo kapitale 
dhe stoqet. Këto pasuri janë të 
evidentuara në regjistrat e 
brendshëm (Excel). Sipas këtyre 
regjistrave, vlera e pasurisë nën 
1,000€ ishte 315,858€, ndërkaq 
vlera e stoqeve në fund vitit ishte 
98,591€.

• Komisionet për inventarizim nëpër 
të gjitha drejtoritë rajonale të ATK-
së kishin përfunduar raportet e 
inventarizimit, mirëpo nuk ishte 
bërë krahasimi i gjendjes së 
inventarizuar me gjendjen në 
regjistrat e pasurive jo 
financiare, siç kërkohet para 
përgatitjes së PFV-ve. Po ashtu, 
nuk ishte bërë vlerësimi i pasurive 
jo financiare përkundër nevojës 
për vlerësim, bazuar në gjendjen 
dhe rezultatet sipas raporteve të 
inventarizimit që kanë rezultuar 
shumë pajisje me defekt. 

ATK përmes Komisionit te 
brendshëm për vlerësimin e 
programit te regjistrit te 
intern te “Programit te 
pasurisë” (tani evidentohet 
ne Excel) , ka verifikuar dhe 
vërtetuar regjistruar 
pasuritë jo kapitale dhe 
stoqet, për te i përshtatur te 
dhënat sipas kërkesave te 
Zyrtareve për menaxhimin e 
e-Pasuria, dhe kjo ka 
kërkuar kohe për veprimet 
me tutjemë.
Ndërsa, edhe pse jemi 
përballuar me vështirësi si 
dhe pandemia Cov19 , ne 
mungesë te trajnimit dhe 
certifikimit, ka rezultuar qe 
edhe më tutje nuk e ka 
vënë në funksion sistemin 
e-pasuria për të regjistruar 
pasuritë jo kapitale dhe 
stoqet, sepe kemi qene te 
varur nga kontraktori qe ka 
kontrat me MPB-ish MAP i 
cili nuk ka qene i gatshme 
te bashkëpunoj per kundër  
se ATK- i ka përgatitur 
regjistrat konform kërkesës 
per bartje te te dhënave ne 
sistemin E-pasuria. Se ATK 
posedon te dhëna te sakta 
per pasurin jo kapitale 
është argumentuar edhe ne 
rastin e verifikimit te bere 
nga ana e ekipit auditues 
nga ZKA ku janë kërkuar 
pajisjet e vitit 2004 me ç 
‘rast zyrtari i pasurisë i ka 
ofruar te dhënat se ku 
gjendet pajisja  me nr serik 
si dhe me foto  se ne çfarë 
gjendje ishte pajisja. Arsye 
e mos rivlerësimit ka qen 
sepse kemi qene te 
detyruar te respektojmë 
masat anti COVID dhe ne 
mungesë te stafit nuk kemi 
pasur mundësi te 
përfundojmë këtë proces.

Neni 6, pika 3 e rregullores 
MF – Nr. 02/2013 për 
menaxhimin e pasurisë jo 
financiare në organizatat 
buxhetore kërkon që 
pasuritë jokapitale dhe 
stoqet duhet të regjistrohen 
në sistemin “e-pasuria”, 
ndërsa ATK nuk i ka të 
regjistruara këto pasuri në  
sistemin “e-pasuria” sipas 
kërkesës së rregullores 
përkatëse.

Në raportin e auditorit nuk 
është kontestuar saktësia e 
të dhënave që mbahen në 
regjistrat e brendshëm të 
ATK-së. 
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Nga testimet tona të pasurisë, ka 
rezultuar se pasuritë kapitale (softuer) të 
blera në vitin 2020 në vlerë prej 
2,771,355€, të cilat klasifikohen si 
investime në vijim, nuk janë regjistruar 
në regjistrin kontabël të pasurive mbi 
1,000€ të SIMFK-së. Këto pasuri nuk 
ishin prezantuar në PFV – në Raportin 
për pasuri kapitale, neni 19.3.1, duke e 
nënvlerësuar vlerën e pasurisë së 
shpalosur për këtë shumë.

Lidhur  me  këtë te gjetur  ju 
njoftojmë se, këtu kemi te 
bëjmë me investime ne 
vijim te cilat ende nuk janë 
pranuar sepse kemi te 
bëjmë me softuer te cilët 
ende nuk janë lëshuar ne 
funksion. Per sa i përket 
regjistrimit ne pasuri ju 
njoftojmë se ne i kemi 
regjistruar si pasuri dhe 
janë te paraqitura ne 
Pasqyrën e pranimit dhe 
pagesave ne para te 
gatshme ( bilanci i gjendjes 
faqe 5 e pasqyrave 
financiare) po ashtu edhe 
ne raportin e ekzekutimit te 
buxhetit ( faqe 6 e 
pasqyrave financiare) si 
dhe tek pasqyra e 
shpenzimeve kapitale ( faqe 
17 e pasqyrave financiare). 
Per deri sa nuk janë 
shpalosur si investime ne 
vijim ne raportin e pasurive 
jo financiare per arsye se 
ne këtë periudhe thesari i 
ka anuluar qasjet e te gjithë 
zyrtareve te OB ne SMFK 
dhe zyrtari i pasuri ende 
nuk është certifikuar  nga 
ana e thesarit përkundër qe 
kemi bere kërkesën per 
certifikim dhe jemi ne pritje 
per certifikim nga thesari. 
Këto janë faktet t cilat na 
kane bere te pa mundur 
regjistrimin  e investimeve 
ne vijim. 

Përkundër regjistrimit si 
shpenzim në Pasqyrën e 
pranimit dhe pagesave dhe 
në Raportin e ekzekutimit 
të buxhetit, këto pasuri nuk 
janë regjistruar në regjistrin 
kontabël të pasurive mbi 
1,000€ në SIMFK dhe të 
njëjtat nuk janë prezantuar 
as si pasuri në PFV – Neni 
19 Raport për pasuri jo 
financiare, saktësisht neni 
19.3.31- Pasuritë kapitale 
(me vlerë mbi 1,000 Euro).  
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Për të arritur në përfundimin se një opinion mbi pasqyrat financiare është i modifikuar ose i pa  
modifikuar, një auditor duhet të sigurohet që rezultatet e auditimit përfshijnë, apo jo, keq-deklarim
(e) material(e) ose të përhapur(a), apo të tillë(a) të mundshëm(me), të supozuar në rast kufizimi të 
fushëveprimit.

Keq-deklarimi është një ndryshim mes shumës së raportuar, klasifikimit, prezantimit ose zbulimit 
të një zëri të pasqyrës financiare dhe sasisë, klasifikimit, prezantimit ose zbulimit që kërkohet që 
zëri të jetë në përputhje me kornizën e raportimit financiar në fuqi. Keq-deklarimet mund të vijnë 
nga gabimi ose mashtrimi.

(shkëputur nga SNISA 200)
Forma e opinionit

Opinioni i pa-modifikuar

Formulohet kur nuk janë zbuluar keq-deklarime ose mos-pajtueshmëri; kur janë zbuluar keq-
deklarime ose mos-pajtueshmëri, qoftë një i vetëm apo një grumbull, por që nuk është i barabartë 
me ose nuk e tejkalon nivelin e materialitetit për pasqyrat financiare si tërësi; ose kur keq-
deklarimi(et) dhe/ose mos-pajtueshmëria e zbuluar brenda një klase të caktuar transaksionesh 
nuk është e barabartë me ose e tejkalon nivelin e materialitetit më të ulët të vendosur për këtë 
klasë të transaksioneve. Formulohet gjithashtu nëse nuk ka kufizim të fushëveprimit ose kur 
kufizimi i fushëveprimit nuk mund të shpie në shmangie të keq-deklarimit(eve) material(e) dhe/ose 
mos-pajtueshmërisë(ve).

Kufizimi i fushëveprimit ndodh kur një auditor nuk është në gjendje të marrë dëshmi të 
mjaftueshme auditimi për të arritur në përfundimin se pasqyrat financiare në tërësi nuk përmbajnë 
keq-deklarime materiale.

Auditori duhet të japë 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.

Shtojca II: Shpjegim lidhur me llojet e të ndryshme të 
opinioneve të aplikuara nga ZKA dhe pjesëve të tjera të 
Raportit të Auditimit
Raporti i auditorit për pasqyrat financiare⁸ duhet të përmbajë një opinion për pasqyrat financiare, 
bazuar në përfundimet e nxjerra nga dëshmitë e marra gjatë auditimit. Kur auditimi kryhet për të 
vlerësuar gjithashtu përputhjen me legjislacionin dhe rregulloret e tjera, auditorët kanë një 
përgjegjësi shtesë për të raportuar për pajtueshmërinë me autoritetet.⁹  . Ky opinion duhet të 
veçohet nga opinioni nëse pasqyrat financiare japin një pamje të drejtë dhe të vërtetë, d.m.th. 
opinioni mund të modifikohet në lidhje me çështjen(t) e pajtueshmërisë, por mund të mos 
modifikohet në lidhje me besueshmërinë e pasqyrave financiare (ose anasjelltas).
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Modifikimi i opinionit në raportin e auditorit

Auditori duhet të modifikojë opinionin në raportin e auditorit nëse konstatohet se, bazuar në 
dëshmitë e marra nga auditimi, pasqyrat financiare në tërësi nuk përmbajnë keq-deklarime 
materiale dhe/ose mos-pajtueshmëri, ose nuk është në gjendje të sigurojë prova të mjaftueshme 
të auditimit për të arritur në përfundimin se pasqyrat financiare në tërësi nuk përmbajnë keq-
deklarime materiale dhe/ose mos-pajtueshmëri..

Opinioni i modifikuar mund të jetë:

-          I kualifikuar,

-          I kundërt, ose

-          Mohim opinioni

Opinioni i kualifikuar

Formulohet kur janë zbuluar keq-deklarime dhe/ose mos-pajtueshmëri, qoftë një i vetëm apo një 
grumbull, që janë të barabartë me ose e tejkalojnë nivelin e materialitetit për pasqyrat financiare si 
tërësi; ose kur keq-deklarimi dhe/ose mos-pajtueshmëria e zbuluar brenda një klase të caktuar 
transaksionesh është i barabartë me ose tejkalon nivelin e materialitetit më të ulët të vendosur për 
këtë klasë të transaksioneve. Formulohet gjithashtu nëse ka kufizim të fushëveprimit, i cili mund të 
mos shpie në shmangie të keq-deklarimit(eve) material(e).

Opinion i kundërt

Formulohet kur janë zbuluar keq-deklarime dhe/ose mos-pajtueshmëri, qoftë një i vetëm apo një 
grumbull, që tejkalon në mënyrë të përhapur nivelin e materialitetit për pasqyrat financiare si 
tërësi; ose kur keq-deklarimet dhe/ose mos-pajtueshmëritë e zbuluara brenda një klase të caktuar 
transaksionesh e tejkalojnë në mënyrë të përhapur nivelin e materialitetit më të ulët të vendosur 
për këtë klasë të transaksioneve.

“E përhapur” është term që përdoret, në kontekstin e keq-deklarimeve dhe/ose mos-
pajtueshmërive, për të përshkruar efektet e keq-deklarimeve dhe/ose mos-pajtueshmërisë në 
pasqyrat financiare; ose efektet e mundshme në pasqyrat financiare të keq-deklarimeve dhe/ose 
mos-pajtueshmërisë, nëse ka të tilla, që nuk zbulohen për shkak të pamundësisë për të marrë 
dëshmi të mjaftueshme e të duhura të auditimit. Efektet e përhapura në pasqyrat financiare janë 
ato që, sipas gjykimit të auditorit::

a)   Nuk kufizohen vetëm në elemente, llogari ose zëra të veçantë të pasqyrave financave;

b)  Por nëse kufizohen si të tilla, përfaqësojnë ose mund të përfaqësojnë një pjesë të 
konsiderueshme të pasqyrave financiare; ose

c)  Për sa i përket shpalosjeve, janë thelbësore që përdoruesit të kuptojnë pasqyrat 
financiare.
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Mohim i opinionit

Formulohet kur kufizimi i fushëveprimit, d.m.th. kur pamundësia për të siguruar prova të 
mjaftueshme të përshtatshme të auditimit, është i natyrës materiale dhe pervazive.

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

Nëse auditori e konsideron të nevojshme të tërheqë 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 dëshmi të mjaftueshme e të përshtatshme se 
çështja nuk përmban keq-deklarime materiale në pasqyrat financiare, auditori duhet të përfshijë 
paragrafin e Theksimit të çështjes në raportin e tij. Paragrafi për Theksimin e Çështjes duhet t'i 
referohet vetëm informacionit të paraqitur ose shpalosur në pasqyrat financiare.

Paragrafi 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. 

Nëse auditori e konsideron të nevojshme të komunikojë 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 të 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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Shënimet fundore

¹ Pajtueshmëria me autoritetet – pajtueshmëria me të gjitha ligjet, rregullat, rregulloret, standardet dhe praktikat e 
mira relevante në sektorin publik

² Raportet tjera janë kërkesë e nenit 8 të së Rregullores 01/2017 për Raportim Vjetor Financiar

³ Kolektivisht të referuara si pajtueshmëri me autoritetet

⁴ 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.

⁵ Numri total i bizneseve të pa fiskalizuara është 21090. Nga ky numër, 7288 e përbëjnë subjekte që në bazë të 
Ligjit 03/L-222 Për Administratën Tatimore dhe Procedurat  dhe UA 15/2010 nuk kërkohet të fiskalizohen, si: 
OJQ, Ndërmarrje Publike, Organizatat Buxhetore, Zyra Ndërlidhëse, Kompani Sigurimi, Parti Politike, Bashkësi 
Fetare dhe Ndërmarrjet Ndërtimore të cilat transaksionet i realizojnë përmes llogarive bankare.

⁶ Borxhet e vjetra të pa mbledhshme- një borxh konsiderohet i pa mbledhshëm kur i ka kaluar afati i deklarimit 
apo vlerësimit të fundit mbi 6 vite. Gjithashtu, me ligjin e ATK-së janë edhe disa specifika të përcaktuara për 
borxhet e pa mbledhshëm edhe kur kalohet periudha 6 vjeçare e borxhit, si: rastet në gjykata, ankesat e 
bizneseve pranë Bordit të pavarur për Rishqyrtime.

⁷ Buxheti Final – buxheti i aprovuar nga Kuvendi i përshtatur më pas nga Ministria e Financave

⁸ Pasqyrat financiare në sektorin publik përfshijnë po ashtu edhe pasqyrën(at) e ekzekutimit të buxhetit 

⁹ Pajtueshmëria me autoritetet: pajtueshmëria me ligjet, rregulloret, standardet, apo praktikat e mira. 
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