
TAKSAT

DOGANA

TË TJERA

TË HYRAT VETANAKE

për Buxhetin e
Republikës së
Kosovës
2017

Informator
për Qytetarë





Mbështetur nga Projekti për Reformën e 
Sistemeve të Financave Publike në Kosovë, i 
cili implementohet nga Deutsche Gesellschaft 
für International Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 
në emër të Ministrisë Federale për 
Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ).

Ilustrimet
© GIZ

Ky publikim është i
Ministrisë së Financave - Departamenti i Buxhetit





Të nderuar lexues, 
Duke e pasur parasysh rëndësinë e 
komunikimit me publikun për financat 
publike, është kënaqësi të ju prezantojmë 
Informatorin për Qytetarë për Buxhetin 
e Republikës së Kosovës. Meqenëse 
masa më e madhe e mjeteve buxhetore 
mblidhet përmes pagesës së tatimit, 
obligim i yni është që qytetarëve të 
Republikës së Kosovës në mënyrë të 
thjeshtë dhe të kuptueshme të ju ofrojmë 
informatat lidhur me mbledhjen dhe 
shpenzimin e atyre mjeteve. 

Jemi të bindur që ky informator do të 
mundësoj të kuptuarit më të mirë të 
procesit buxhetor, si dhe vendimeve që i 
kemi marrë gjatë hartimit të buxhetit. 

Prioritet i Ministrisë së Financave është 
konsolidimi fiskal përmes harmonizimit 
të të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore. 

Nëpërmjet këtyre shpenzimeve financohen 
shërbimet për të gjithë qytetarët e 
Republikës së Kosovës pa marr parasyshë 
përkatësinë etnike, gjininë  dhe moshën. 
Për sukses në konsolidimin e buxhetit është 
e domosdoshme disiplina buxhetore. Në 
pajtim me këtë, jemi të bindur se debati 
gjithëpërfshirës me qytetarë lidhur me 
prioritetet në shpenzimet publike do të 
mundësoi zhvillimin afatgjatë ekonomik.

Me këtë rast, ftoj të gjithë qytetarët e 
Republikës së Kosovës që në mënyrë aktive 
të jenë bashkëhartues të buxhetit të shtetit 
tonë.

Avdullah Hoti,
Ministër i Financave 



Çfarë i paraprinë
procesit buxhetor

Çfarë është
buxheti?

Ku jemi
tani?

Ku dëshirojmë
të arrijmë?

Si të
arrijmë?

Çdo individ apo familje i planifikon shpenzimet në bazë të 
mjeteve që ka në dispozicion. Një familje e llogarit koston e 
jetesës sikurse janë  ushqimi, veshmbathja, pagesa për qira, 
shpenzime komunalie, argëtimi, rekreacioni etj. Pra, buxheti 
është planifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve për një 
periudhë të caktuar.
 
Në të njëjtën mënyrë edhe Qeveria i planifikon shpenzimet e 
saj varësisht nga të hyrat që ka në dispozicion. Qeveria 
planifikon se sa nga të hyrat e saj do të shpenzohen për nevoja 
të ndryshme të shtetit, si për arsim, shëndetësi, pensione, 
zbutje të varfërisë, rritjen e mirëqenies së qytetarëve, 
investime kapitale, zhvillimin e ekonomisë etj. 

Ndryshe nga buxheti i individit apo familjes, buxheti i shtetit 
planifikohet për një periudhë të caktuar që quhet “vit 
buxhetor”. Ky vit përbëhet nga 12 muaj dhe sipas standardeve 
të vendosura në vendin tonë është i njëjtë me vitin kalendarik, 
pra fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor.

Raporti ndërmjet të 
hyrave dhe kërkesave 
për shpenzime sipas 
politikave ekzistuese

Politikat dhe 
programet që Qeveria 
dëshiron t’i zbatojë 
nëpërmjet 
shpenzimeve 
buxhetore

1

2

3

Realizimi i Programit të Qeverisë

Gjendja ekonomike në 
vend (korniza 
makro-ekonomike)
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Qeveria bënë rishikimin gjysmë-vjetor për 
rafinimin e prioriteteve buxhetore.

Rishikimi gjysmë-vjetor
i buxhetit aktual
MAJ-QERSHOR

5

Më 31 gusht, Auditori i Përgjithshëm 
dorëzon në Kuvend Raportin Vjetor të 
Auditimit për vitin paraprak,  të cilin 
Kuvendi e shqyrton dhe miraton së 
bashku me deklaratat financiare të 
Qeverisë jo më vonë se më 31 tetor. 

Auditimi
31 GUSHT

6

Afati kur MF-ja i dorëzon 
qarkoret buxhetore tek 
organizatat buxhetore. 
Brenda qarkoreve nxirren 
kufijtë buxhetor për çdo 
organizatë buxhetore.

Qarkoret Buxhetore
15 MAJ

2

Qeveria do t’ia dorëzojë Kuvendit 
të Kosovës Kornizën Afatmesme të 
Shpenzimeve (KASH) që mbulon 
vitin e ardhshëm fiskal dhe bën 
përllogaritjen për dy vitet e 
ardhshme fiskale.

Korniza Afatmesme
e Shpenzimeve
30 PRILL

1

PRIORITETET E Q
EVERISË

Qeveria miraton Buxhetin e 
propozuar dhe e dërgon atë 
në Kuvend.

Kuvendi
31 TETOR

7

Data deri kur komunat duhet të përfundojnë dhe 
dorëzojnë propozimet e tyre të buxhetit dhe 
kërkesat për ndarje buxhetore tek MF-ja.

Për organizatat buxhetore përveç komunave, afati 
për dorëzimin e dokumenteve të tilla do të 
përcaktohet në qarkoren buxhetore.

Afati për propozimin
e buxhetit
30 SHTATOR

Gjatë periudhës korrik-gusht, MF-ja i shqyrton 
propozimet dhe organizon ndëgjime buxhetore 
me organizatat buxhetore. Jo më vonë se më 31 
tetor, MF-ja përgatit propozimin me ndarjet 
buxhetore për secilën organizatë buxhetore dhe 
Qeveria aprovon atë.

Propozimet
Buxhetore
15 QERSHOR - 31 TETOR

Involvimi i qytetarëve në 
procesin e shqyrtimit të 

Buxhetit në Kuvend

Afati i fundit kur 
Kuvendi miraton 

Buxhetin e Kosovës.

Buxheti i Kosovës
31 DHJETOR

8

Pjesëmarrja e 
qytetarëve 

drejtpërdrejt në 
dëgjimet  buxhetore 

nëpër komuna

43Procesi i përgatitjes
së Buxhetit

UDHËRRËFYESI I BUXHETIT UDHËRRËFYESI I BUXHETIT
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201,000 EURO

Të hyrat
jo-tatimore
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            Tatimi mbi
       vleren e
shtuar (TVSH) 
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Akcizat 

Tatime tjera indirekte

Taksa, ngarkesa,

dhe të tjera nga O
B-të  

e Q
everise Q

endrore    

Taksa, ngarkesa,

dhe të tjera nga Q
everia Lokale 

Taksa koncesionare
R

enta M
inerare

G
rantet e percaktuara te donatoreve

Aktual

Propozim
buxheti 

Të projektuara

1,634

1,793

1,892

Të hyrat
tatimore

Të hyrat
jo-tatimore

Grantet e përcaktuara
të donatorëve

2
0

16

2
0

17

2
0

18

2
0

19

1,725

ZBËRTHYER

Si mbushet
Buxheti i
Kosovës?

Të hyrat pa financimet e tjera
në miliona Euro

Shteti grumbullon të hyrat nga qytetarët e vet dhe këto të 
hyra ua kthen duke iu ofruar shërbime, si për shembull: 
duke ndërtuar rrugë, spitale, shkolla, ofrimin e shërbimeve 
shëndetësore, arsimore dhe shërbime tjera. Të hyrat shteti 
i grumbullon përmes të hyrave tatimore dhe të hyrave 
jotatimore, dhe ato ndahen në:
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Buxheti i Kosovës

Niveli qendror 2017

1,560,789,611€

2,001,020,477€

Niveli komunal 2017

440,230,866€

15.5%
Rritja nga viti 2016

2017 

Dy miliardë
 e një milion e njëzet mijë    

e katërqind e shtatëdhjetë        
e shtatë Euro           
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474Subvencione dhe Transfere

Aktual

Propozim
buxheti 

Të projektuara

Ku i shpenzon 
shteti paratë
tona?

ZBËRTHYER

Pagat dhe Meditjet

2016 2017 2018 2019

1,732

2,001
2,064

2,160

Shpenzimet
buxhetore

2017

845 Investimet Kapitale

në miliona euro

Paga dhe Mëditje 570

Rezervat
Buxhetore

9

Mallëra dhe Shërbime224

Mallërat dhe Shërbimet

Subvencionet dhe Transferet

Shpenzimet Kapitale

Tjera

Buxheti i rregullt
Klauzola e investimeve

Huazimi i Brendshëm
Mjetet e Likuidimit

Të Financuara nga IFNTransferet

Subv. dhe Trans. komunale
Subv. për entitetet publike kult.

Subv. për entitetet jopublike
Subv. për entitetet publike

530

105

100

88

22364

9

3

59

39

Mjetet e grumbulluara (të hyrat), shteti i shpërndan për 
nevoja të qytetarëve të vetë në bazë të prioriteteve që i 
përcakton Qeveria në fillim të procesit buxhetor. Shpërndarja 
e buxhetit sipas prioriteteve. Shpenzimet buxhetore për 
vitin 2017 janë paraparë në vlerë prej 2 miliardë euro. 
 
Krahasuar me vitin 2016 këto shpenzime rriten për 15%, 
ndërkaq krahasuar me vitin 2015, ato rriten për 28%.
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Ministria e Diasporës 0.1%

Ministria e Integrimit Evropian 0.1%

Zyra e Presidentit 0.1%

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal 0.3%

Agjencia Kosovare e Inteligjencës 0.4%

Ministria për Komunitete dhe Kthim 0.5%

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 0.5%

Shpenzimet e Paparashikuara 0.6%

Prokurori i Shtetit 0.6%

Kuvendi i Kosovës 0.6%

Radio Televizioni i Kosovës 0.7%

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 0.7%

Zyra e Kryeministrit 0.9%

Ministria e Administratës Publike 1.2%

Ministria e Drejtësisë 1.3%

Ministria e Punëve të Jashtme 1.3%

Këshilli Gjyqësor i Kosovës 1.4%

Institucionet tjera të pavarura 1.5%

Ministria e Zhvillimit Ekonomik 1.6% Universiteti i Prishtinës2.0%

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit2.1%

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë3.0%

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor3.1%

Ministria e Financave3.2%

Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës3.3%

Ministria e Shëndetësisë3.6%

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural3.7%

Qendra Klinike Universitare e Kosovës4.5%

Klauzola e investimeve6.7%

Ministria e Punëve të Brendshme7.3%

Ministria e Infrastrukturës17.9%

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale24.1%

0.7%Organizatat buxhetore të financuara nga të hyrat e dedikuara

· Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik
· Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës
· Autoriteti Rregullator i Komunikimeve 

Elektronike dhe  Postare
· Agjencia Kundër Korrupsionit
· Zyra e Rregullatorit për Energji
· Organi Shqyrtues i Prokurimit
· Agjencia për Ndihmë Juridike Falas
· Gjykata Kushtetuese e Kosovës
· Autoriteti Kosovar i Konkurrencës
· Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
· Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtesa
· Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil 

të Kosovës
· Zyra Kombëtare e Auditimit
· Zyra Rregullative e Ujit dhe Mbeturinave
· Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave
· Autoriteti i Aviacionit Civil
· Komisioni i Pavarur i Minierave dhe 

Mineraleve  
· Komisioni i Pavarur i Mediave
· Institucioni i Avokatit të Popullit
· Instituti Gjyqësor i Kosovës
· Agjencia Kosovare për Krahasim dhe 

Verifikim të Pronës 
· Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të 

Dhënave Personale
· Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve 

Memoriale

INSTITUCIONET TJERA TË PAVARURA 

1,560,789,611 EURO

i paraqitur në përqindje të
Buxhetit total të Kosovës

Buxheti
Qendror

Pagat dhe Meditjet
Mallërat dhe Shërbimet
Shpenzimet Komunale
Subvencionet dhe Transferet
Shpenzimet Kapitale
Tjera
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Ministria e Shëndetësisë3.6%

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural3.7%

Qendra Klinike Universitare e Kosovës4.5%

Klauzola e investimeve6.7%

Ministria e Punëve të Brendshme7.3%

Ministria e Infrastrukturës17.9%

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale24.1%

0.7%Organizatat buxhetore të financuara nga të hyrat e dedikuara

· Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik
· Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës
· Autoriteti Rregullator i Komunikimeve 

Elektronike dhe  Postare
· Agjencia Kundër Korrupsionit
· Zyra e Rregullatorit për Energji
· Organi Shqyrtues i Prokurimit
· Agjencia për Ndihmë Juridike Falas
· Gjykata Kushtetuese e Kosovës
· Autoriteti Kosovar i Konkurrencës
· Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
· Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtesa
· Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil 

të Kosovës
· Zyra Kombëtare e Auditimit
· Zyra Rregullative e Ujit dhe Mbeturinave
· Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave
· Autoriteti i Aviacionit Civil
· Komisioni i Pavarur i Minierave dhe 

Mineraleve  
· Komisioni i Pavarur i Mediave
· Institucioni i Avokatit të Popullit
· Instituti Gjyqësor i Kosovës
· Agjencia Kosovare për Krahasim dhe 

Verifikim të Pronës 
· Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të 

Dhënave Personale
· Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve 

Memoriale

INSTITUCIONET TJERA TË PAVARURA 

1,560,789,611 EURO

i paraqitur në përqindje të
Buxhetit total të Kosovës

Buxheti
Qendror

Pagat dhe Meditjet
Mallërat dhe Shërbimet
Shpenzimet Komunale
Subvencionet dhe Transferet
Shpenzimet Kapitale
Tjera



Prishtinë 14.1%

8.8% Prizren 

6.0% Ferizaj 

5.1% Gjilan 

5.1% Pejë 

4.8% Gjakovë 

4.4% Podujevë 

3.8% Mitrovicë  

3.6% Vushtrri 

3.2% Lipjan 

3.1% Suharekë 

3.0% Gllogoc

2.9% Malishevë

2.7% Skenderaj

2.7% Rahovec

2.3% Viti

2.2% Fushë Kosovë2.1%Istog

2.0%Klinë

1.9%Deçan

1.7%Kamenicë

1.7%Dragash

1.6%Gracanicë

1.6%Kaçanik

1.4%Shtime
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1.3%Mitrovica veriore
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0.8%Shtërpcë

0.5%Hani i Elezit

0.5%Novobërdë

0.5%Zubin Potok

0.5%Zveçan

0.4%Mamushë

0.4%Ranillug

0.3%Junik

0.2%Kllokot

0.2%Partesh

440,230,866 EURO
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Bruto
Produkti
Vendor (BPV) 6,410,000,000€

3.9%

Gjashtë miliardë
 e katërqind e dhjetë

milionë Euro

Bruto Produkti Vendor 2017 (projektim)

Bruto Produkti Vendor rritja nga viti 2016

Rritja e projektuar në terma
real krahasuar me vitin 2016

Trendi i rritjes së BPV-së nga Viti 2014 dhe
projektimi për vitet në vijim

6,031,000,000€ - BPV 2016

Bruto Produkti Vendor trendi
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Ministria e Financave, Ligji i buxhetit 2017 
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Bruto Produkti Vendor (BPV) është një tregues ekonomik 
që paraqet vlerën me çmimet e tregut të të gjitha të mirave 
materiale dhe shërbimeve të prodhuara brenda një shteti në 
një periudhë të caktuar (zakonisht një vit).

Projeksionet  për vitin 2017 e  gjithsej të hyrave  në raport 
me BPV janë 26.9%, ndërsa shpenzimet në raport me BPV-
në janë 31.2%.
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Huamarrja Pjesëmarrja në 
përqindje të BPV-së

Stoku i Borxhit të 
Përgjithshëm

Deficiti i
Kosovës

2012 2013 2014 2015 2016

Borxhi Ndërkombëtar 2016
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Ndërkombëtar
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8.4%
9.1%

10.6%

13%

14.4%

18.6%

Borxhi
kombëtar

6.9% 6.2% 5.9% 6.4% 6.3%

1.5%
2.9%

4.7%

6.6%

8.1%

Deficiti

Shpenzimet

Të Hyrat

Kur të hyrat janë më të mëdha se shpenzimet, kemi suficit 
buxhetor. Ndërsa kur të hyrat janë më të vogla se sa 
shpenzimet kemi deficit buxhetor. Për ta mbuluar deficitin 
buxhetor, sikurse edhe  tek  buxheti familjar, shteti duhet të 
hyjë në borxh.
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Qytetarët mund të huazojnë tek shokët ose bankat, ndërsa 
shteti merr hua në tregun financiar nga institucionet 
financiare ndërkombëtare, sikurse që janë: Banka 
Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), Fondi 
Monetar Ndërkombëtar (FMN), Banka Gjermane për 
Zhvillim (KfW), Banka Botërore (ANZH) ose tek bankat 
tjera i cili quhet borxh i jashtëm. Deri në fund të vitit 
2017, stoku i borxhit të jashtëm shtetëror parashihet 
të arrij në 572 milionë euro ose 8.92% e Bruto 
Produktit Vendor (BPV).

Gjithashtu Qeveria mund të huazoj brenda vendit 
duke emetuar letra me vlerë, të cilat mund ti 
blejnë personat fizik dhe juridik,  dhe njihen si 
borxh i brendshëm. Përmes letrave me vlerë, 
Qeveria e Kosovës ka huazuar fonde me 
kushte të favorshme, si dhe ka kontribuar 
në zhvillimin e tregut të Letrave me Vlerë. 
Deri në fund të vitit 2017, parashihet 
që borxhi i brendshëm të arrij në 579 
milionë euro ose 9.03% e BPV-së.



Fjalori  dhe  përkufizimet e 
Menaxhimit të Financave Publike 

Buxheti  plani gjithëpërfshirës i të ardhurave dhe 
shpenzimeve për një periudhë të caktuar-zakonisht një vit. 

Rishikimi i buxhetit  ndryshimi i Ligjit për Buxhetin e 
Republikës së Kosovës. 

Kufijtë buxhetor  janë kufij brenda të cilëve një Organizatë 
Buxhetore duhet të përgatisë buxhetet e saj. 

Organizatë Buxhetore  do të thotë një autoritet ose 
ndërmarrje publike e cila drejtpërdrejtë pranon një ndarje 
buxhetore sipas Ligjit mbi Ndarjet Buxhetore, ndarje 
buxhetore kjo që nuk është pjesë e një ndarje tjetër të 
përgjithshme buxhetore e cila i është bërë një autoriteti ose 
ndërmarrjeje tjetër publike.

Deficiti buxhetor  shuma me të cilën shpenzimet shtetërore 
tejkalojnë të ardhurat shtetërore në një vit fiskal.

Suficiti buxhetor  shuma me të cilën të ardhurat shtetërore 
tejkalojnë shpenzimet shtetërore në një vit fiskal. 

Politikat publike  politikat publike janë aktivitetet e 
Qeverisë dhe të autoriteteve publike, me qëllim për të arritur 
objektivat ekonomike dhe sociale të cilat janë në interesin 
më të mirë të shoqërisë. Disa nga shembujt e fushave të 
politikave publike, janë arsimi, shëndetësia, papunësia, 
mbrojtja etj. 

Korniza Afatmesme e Shpenzimeve KASH  është 
një deklaratë e prioriteteve të politikave të Qeverisë që ka 
për qëllim orientimin e ndarjes së mjeteve buxhetore gjatë 
procesit të ardhshëm buxhetor. Përkrah parashikueshmërisë 
në procesin e buxhetit duke siguruar se buxheti bazohet në 
parashikimin afatmesëm makroekonomik dhe fiskal. 

Të ardhurat publike  të gjitha të ardhurat e krijuara 
nga pagesat e detyrueshme të tatimpaguesve, personave 
juridik dhe fizik që përdorin të mirat e caktuara publike 
ose shërbimin publik, si dhe të gjitha të ardhurat tjera të 
realizuara nga përfituesit e buxhetit.

Të ardhurat nga privatizimi  nënkupton të gjitha të 
ardhurat që mund të vijnë në Buxhetin e Republikës së Kosovës 
si rezultat i privatizimit të ndërmarrjeve në pronësi publike 
dhe/apo të ardhurat nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, 
duke mos përfshirë të hyrat e dedikuara të AKP-së.



Akciza  taksë për konsum, e cila llogaritet (aplikohet) për 
mallrat e caktuara (mallrat e luksit) si; duhani, veturat, 
karburantet, pijet alkoolike, kafja etj. 

Tatimi  është detyrim shtetëror të cilit i nënshtrohen 
personat dhe mallrat sipas përkufizimeve në ligjet 
administrative të shtetit. Shteti mbledh pagesat nga 
tatimpaguesit në emër të tatimit në pronë, të shpenzimeve 
për mallra dhe shërbime dhe për të ardhurat dhe pasurinë e 
personave fizik dhe kompanive. 

Tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH)  llogaritet për mallra 
dhe shërbime në të gjitha fazat e prodhimit dhe shitjes, duke 
filluar nga lënda e parë deri të produkti përfundimtar. 

Të ardhurat jo-tatimore  lloji i të hyrave publike që 
mblidhen nga personat juridik apo fizik për përdorimin e të 
mirave publike (tarifat), sigurimin e shërbimeve të caktuara 
publike (taksat), për shkelje të dispozitave kontraktuese 
ose ligjore (ndëshkime dhe gjoba), si dhe të ardhurat që 
realizohen duke përdorur fondet publike. 

Politika fiskale  paraqet vendimet apo veprimet e kryera 
nga autoritetet në lidhje me të ardhurat dhe shpenzimet 
publike, me qëllim të ndikimit në lëvizjet ekonomike dhe 
arritjen e objektivave të politikës fiskale.  

Rregullat fiskale  parimet që sigurojnë qëndrueshmërinë 
afatmesme dhe afatgjatë dhe transparencën e financave 
publike të një vendi. 

Konsolidimi fiskal  një seri masash me të cilat shuma e të 
ardhurave shtetërore dhe shpenzimeve balancohet. 

Garanci shtetërore  instrument i sigurimit me të cilin 
Republika e Kosovës garanton përmbushjen e detyrimeve për 
të cilat jepet garanci. 

Donacionet (Dhurim)  të ardhurat e qëllimshme (të 
caktuara) të pakthyeshme, të cilat realizohen në bazë të një 
kontrate me shkrim ndërmjet ofruesve dhe pranuesve të 
donacioneve. 

Ndihma financiare e Bashkimit Evropian  Fondet 
e Bashkimit Evropian të cilat përdoren për qëllime dhe 
zbatohen sipas rregullave të përcaktuara në marrëveshje 
ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian. 

Kategoritë e shpenzimeve  kategoritë “Pagat dhe 
Mëditjet”, “Mallrat dhe Shërbimet”, “Shërbimet Komunale”, 
“Subvencionet dhe Transferet”, “Shpenzimet Kapitale” dhe 
“Rezervat”. 

Subvencionet  fondet e siguruara nga shteti për të 
ndihmuar kompanitë, personat fizik ose sektorët e veçantë të 
ekonomisë si p. sh. bujqësia.

Shpenzimet kapitale  do të thotë pagesat për blerje të 
aseteve kapitale fikse, stoqeve strategjike apo emergjente, të 
tokës apo aseteve të paprekshme, apo pagesat e pakthyera që 
i lejojnë marrësit blerjen e atyre aseteve, për kompensim të 
marrësit për dëmtim apo shkatërrim të aseteve kapitale, apo 
për rritje të kapitalit financiar të marrësit.

Investimet bazuar në klauzolën për investime  
shpenzimet kapitale të specifikuara për qëllimet e 
klauzolës së investimeve; shpenzimet për projektet kapitale 
të financuara nga jashtë, nga institucionet financiare 
ndërkombëtare, Bashkimi Evropian apo institucionet e saj, 
ose qeveritë e huaja apo agjencitë e tyre të zhvillimit. 

Pasqyrat financiare  janë një paraqitje e strukturuar e 
pozicionit financiar dhe performancës financiare të një njësie 
ekonomike. Objektivi i pasqyrave financiare për qëllime 
të përgjithshme është të sigurojnë informacion lidhur me 
pozicionin financiar, performancën financiare dhe fluksin 
monetar të një njësie ekonomike që është i dobishëm për 
një grup të gjerë përdoruesish në marrjen e vendimeve 
ekonomike. Pasqyrat financiare tregojnë gjithashtu edhe 
rezultatet e drejtimit lidhur me administrimin e burimeve që 
u janë besuar.

Auditimi  ekzaminimi zyrtar i llogarive financiare të 
personave fizik, personave juridik ose të shtetit. 

Llogaridhënia  aftësia për të shpjeguar dhe arsyetuar 
zgjedhjet dhe aktivitetet, si dhe një përshkrim të asaj që ka 
ndodhur. Llogaridhënia e Qeverisë ndaj qytetarëve është një 
parim themelor i qeverisjes së mirë.

Transparenca  do të thotë “Ndarja e informacionit 
dhe veprimi në mënyrë të hapur”.  Transparenca dhe 
llogaridhënia së bashku formojnë parimet themelore të 
qeverisjes së mirë.







Mbështetur nga Projekti për Reformën e 
Sistemeve të Financave Publike në Kosovë, i 
cili implementohet nga Deutsche Gesellschaft 
für International Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 
në emër të Ministrisë Federale për 
Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ).
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