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1. Objektivi
Qëllimi i këtij dokumenti është

që

të përcaktojë mënyrën e procesimit dhe

regjistrimit të transaksioneve financiare të Parasë së Imët (petty cash) dhe Avanc për
udhëtime zyrtare (të transferit, shpenzimit, aprovimit të shpenzimit, procedimit të
pagesës në SIMFK dhe mbylljes së avanceve).

2.

Fushëveprimi

Kjo procedurë është në interes të:



3.

Thesarit
Organizatave Buxhetore

Autoriteti

Kjo procedurë bazohet në Ligjit Nr. 03/L-048- Për Menaxhimin e Financave Publike
dhe Përgjegjësive” i rishikuar dhe plotësuar me ligjet për plotësim dhe ndryshim të
këtij Ligji, Ligji për Buxhetin e Republikës se Kosovës, Rregulla Financiare nr.
01/2013-MF Shpenzimi i Parave Publike, Udhëzim Administrativ Nr. MSHP 2004/07
për Udhëtime zyrtare.
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4.

Procesimi i Avancave për para të imët (petty cash)

4.1
Rrjedha e punëve/Skema e rrjedhës së procesit të Parasë së Imët (Petty
Cash)

Njësia përgjegjëse

Organizata buxhetore paraqet kërkesë për
autorizimin e personit për mbajtje të parave të
gatshme

Organizata Buxhetore –
ZKA/ZKF

Thesari e njofton bankën komerciale dhe i
dërgon informatat e personit të autorizuar për
të tërhequr paratë për avancë

Thesar – Drejtori i
Përgjithshëm

UOP për avanc, marrëveshja e avancit dhe
deklarata e mbajtësit të parave përgatitet nga
njësia buxhetore
Zotimi i avancit për para të imët (petty cash)
regjistrohet në SIMFK
Dërgohet kërkesa për avanc për para të imët
(sipas Zotimit/Obligimit ose Kuponit të
Shpenzimit) në Thesar, DP/Njësinë për
Kredit Kartela dhe Transfere përmes inbox-it
(postë elektronike SIMFK).

Organizata Buxhetore – Zyrtari i
petty cash-it
Organizata Buxhetore – Zyrtari
zotues
Organizata Buxhetore

Thesari bën transferimin e fondeve nga BQK
në nën-llogari në bankë komerciale

Thesar – DP/Njësia për
Kredit Kartela dhe Transfere

Mbajtësi i avancit për para të imët i tërheq
paratë nga banka

Organizata Buxhetore – Zyrtari i
autorizuar për mbajtje të avancit

Mbajtësi i avancit për para të imët bën pagesën
dhe mban dokumentacionin e rregullt,
barazohet dhe përgatit raporte të rregullta.

Organizata Buxhetore – Zyrtari i
avancit për patty cash

Kur kërkohet rimbushja organizata buxhetore i
regjistron në SIMFK shpenzimet që janë kryer
nga avanci për para të imët, sipas
specifikacionit në kodet përkatëse të
shpenzimeve, në afat kur duhet të rimbushet
dhe i dërgon Thesarit (DP/Njësisë për Kredit
Kartela dhe Transfere) kërkesë për rimbushje
përmes inbox-it(SIMFK).
Në bazë të verifikimit të informatave në
SIMFK Njësia për Kredit Kartela dhe
Transfere, Thesar urdhëron transferimin e
fondeve për rimbushje

4

Organizata Buxhetore – Zyrtari
shpenzues

Thesar – DP/Njësia për Kredit
Kartela dhe Transfere

4.2

Caktimi i zyrtarit për mbajtjen e avancit për para të imëta (petty cash)

Organizata buxhetore do ta caktojë zyrtarin e mbajtjes së parave të imëta (petty cash-it) në
bazë të Rregullës financiare 01/2010 për kontroll të brendshëm dhe Rregullës financiare
01/2013 për shpenzimet e parasë publike. Organizata buxhetore duhet ta njoftojë Drejtorin e
Përgjithshëm të Thesarit përmes formularit standard për caktimin e zyrtarit që do të jetë
përgjegjës për mbajte avancit për para të imta.
Zyrtari i mbajtjes së avancit për para te imëta është përgjegjës për tërheqjen e parave nga nënllogaria në banka komerciale, ruajtjen, kryerjen e pagesave për shpenzimet që kërkohen të
paguhen në pajtim me rregulloren 01/2013 për shpenzimin e parave publike, evidencën e
pranimeve dhe pagesave, klasifikimin e shpenzimeve sipas strukturës së planit kontabël, dhe
kërkesën për rimbushje të arkës.
Zyrtari i avancit për para te imta duhet të mbajë evidencë të veçantë.
Anex 1: Formulari “Deklarat për mbajtjen e Parasë së Imët”
4.3

Hapja e nën-llogarive në banka komerciale për organizatat buxhetore

Për procesim më të mirë dhe raportim më të saktë të avancit për para te imta (petty cash), si
dhe për t’u mundësuar organizatave buxhetore tërheqjen e parave nga nën llogaria bankare,
Drejtori i Përgjithshëm i Thesarit do të hapë nën-llogari bankare në bankën komerciale të
autorizuar nga Thesari për çdo organizatë buxhetore.
Organizata buxhetore duhet ta iniciojë kërkesën për autorizim të zyrtarit të mbajtjes së
avanceve për para të imët, dhe i njëjti të bëjë tërheqjen e parave . Kërkesa duhet t’i dërgohet
Drejtorit të Përgjithshëm të Thesarit. Drejtori i Përgjithshëm i Thesarit me kërkesë të
organizatës buxhetore do ta autorizojë zyrtarin e caktuar për tërheqje të parave dhe ta dërgojë
këtë informatë te banka komerciale e autorizuar nga Thesari.
Thesari është pronar i të gjitha llogarive që do të hapen për qëllime të tërheqjes së avanceve
për para te imta (petty cash). Fondet e parave të gatshme në llogaritë bankare në bankë
komerciale, si dhe në arkat e organizatave buxhetore do të konsiderohen si pasuri financiare
publike.
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4.4

Caktimi i shumës së avanceve për para te imët (petty cash)

Për avanca për patty cash (para të imta), organizata buxhetore në fillim të vitit i parashtron
kërkesë Drejtorit të Përgjithshëm të Thesarit për caktimin e shumës së parasë së imët (petty
cash) . Në kërkesë duhet të theksohen arsyet te cilat ndikojnë në përcaktimin e shumës së
patty cash-it.
Drejtori i Përgjithshëm i Thesarit do të analizoj kërkesën e organizatës buxhetore dhe do të
vendos për caktimin e shumës që do t’i jepet në dispozicion organizatës buxhetore.
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Tërheqja dhe shpenzimi i fondeve të parasë së imët (petty cash)

5.1

Dokumentacioni për Para të Imët (Petty Cash)
Formularët e bashkangjitur:
Anex 1: Deklarata për mbajtjen e parasë së imët
Anex 2: Urdhër Obligim për pagesë – para e imët/avanca

5.2

Zotimi i fondeve dhe transferi i parave për avanca të Parasë së Imët (Petty Cash)

Avancat për para të imët (petty cash) duhet të zotohen dhe shpenzohen nga kategoria e
shpenzimeve të planifikuara me Ligjin e Buxhetit.
Organizata buxhetore do të plotësojë urdhër zotimin dhe të regjistrojë në SIMFK zotimin e
fondeve për para të imët (në lartësinë e shumës së caktuar nga Drejtori i Përgjithshëm i
Thesarit). UOP e plotësuar për zotim (formulari anex 2) mbahet te zyrtari i zotimit deri në
momentin kur mbyllet avanca.
Zotim/Obligimi i Avancat për para të imët regjistrohet në SIMFK duke përzgjedhur kodin e
Përfituesit për Petty Cash, i cili është i veçantë për secilën organizatë buxhetore (p.sh.
101PKS – Petty Cash-Kuvendi).
Zotim/Obligimi i fondeve për Avanca për para të imët (petty cash) duhet të bëhet në kodet
përkatëse të shpenzimeve, ku planifikohet të bëhet shpenzimi i fondeve të parasë së imët
(p.sh. 13470-Shërbimet teknike; 13610-Furnizim për zyre, etj).
Zotim/Obligimi i regjistruar do të duket si në vijim:
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Organizata buxhetore do ta përgatis kërkesën për hapjen e avanc-it të parasë së imët (petty
cash-it) dhe e dërgon në Thesar përmes Inbox-it në SIMFK. Për udhëzime për përdorimin e
Inbox-it, shihni udhëzuesin përkatës.
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5.3 Transferi i fondeve në llogarinë e bankës komerciale
Thesarit Njësia për Kredit Kartela dhe Transfere do të bëjë transferimin e parave nga Llogaria
e Vetme e Thesarit (LLVTH) në nën-llogarinë bankare në bankë komerciale për organizatën
buxhetore përkatëse. Organizata buxhetore do të informohet përmes Inbox-it në SIMFK (për
më shumë informata, shih Udhëzuesin për dërgimin e porosive përmes Inbox-it në SIMFK).
Referenca për bartje do të jetë Kuponi i Ditarit duke iu referuar numrit të urdhër zotimit.
Shembull:
Debi
XX / 101 / XXXXX / 71712 / XXXXX /XXXX
600.00
Kredi
XX / XXX / XXXXX / 71000 / XXXXX / XXXX 600.00
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KY TRANSAKSION REGJISTROHET NGA THESARI – NJËSIA PËR
KREDIT KARTELA DHE TRANSFERE

Mbajtësi i petty cash-it do të bëjë tërheqjen e petty cash-i nga nën-llogaria e bankës
komerciale dhe është përgjegjës për ruajtjen dhe shpenzimin e tyre sipas dispozitave ligjore.
Në bazë të raportit të bankës komerciale të autorizuar do të bëhen regjistrimet në KD:
Shembull:
Debi
XX / 101 / XXXXX / 71200 / XXXXX /XXXX
600.00
Kredi
XX / 101 / XXXXX / 71712 / XXXXX / XXXX 600.00
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KY TRANSAKSION REGJISTROHET NGA THESARI – NJËSIA PËR
KREDIT KARTELA DHE TRANSFERE

5.4

Shpenzimet nga avanci i petty cash-it-(parasë së imët)

Zyrtari për mbajtjen e petty cashit (parasë së imët) duhet të ketë evidencë ditore për pagesat
nga fondi i petty cash-it (paraja e imët) (formularët: anex 3 dhe 4). Shpenzimet nga petty cashi (paraja e imët) do të regjistrohen në SIMFK në bazë të specifikacionit të përgatitur nga
mbajtësi i petty cash-it.
Regjistrimi i shpenzimeve nga petty cash-i (paraja e imët) bëhet nga zyrtari i shpenzimeve i
organizatës buxhetore, direkt pa zotim. Regjistrohet një kupon shpenzimi për specifikimin e të
gjitha shpenzimeve, sipas kodeve ekonomike, duke shtuar artikujt e shpenzimit varësisht nga
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llojet e shpenzimeve. Në këtë rast duhet të shënohet blloku kodues, dhe të zgjidhet furnitori i
veçantë për shpenzimet e petty-cash-it. Shpenzimi bëhet në këtë mënyrë:
Për detaje më të hollësishme të regjistrimit të kuponëve të shpenzimit, shih Manualin e
kuponëve të shpenzimit. Kliko si më poshtë:
1. Shto
2. Përzgjidh shitësin e petty cash-it për organizatën tuaj (do të ju jepet, p.sh. Kuvendi –
101PKS)
3. Nr i dëftesës, sipas specifikacionit të shpenzimeve
4. Data e përgatitjes së specifikimit
5. Data e pranimit të dokumentacionit (specifikimit të shpenzimeve)
6. Përshkrimi i shpenzimit
7. Blloku kodues, duke specifikuar edhe kodin ekonomik të shpenzimit përkatës
8. Shuma
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1

2

3
4

Kodi i bankës së
OB-se per Petty
Cash paraqitet si
kundër llogari

5

6

8

7

Vërejtje: Dallimi nga shpenzimi i zakonshëm kur përzgjidhet përmes zotimit është
(1) përzgjedhja e furnitorit për avance për petty cash, dhe (2) nuk përzgjidhet zotimi,
por duhet të shënohet blloku kodues përkatës dhe shuma.
Shpenzimet e regjistruara në SIMFK nga avancet e petty cash-it duhet të aprovohen në
SIMFK nga aprovuesi (zyrtari certifikues).
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Pas kryerjes së këtyre funksioneve në SIMFK (regjistrimi, aprovimi dhe procedimi i
shpenzimit për pagesë) Thesari do të bëjë transferin e parave në lartësinë e shumës së
shpenzuar nga llogaria kryesore në nën-llogarinë e bankës komerciale për organizatën
buxhetore. Pasi që të jetë bërë transferi, Mbajtësi mund të tërheqë shumën e transferuar.
Njëjtë, si në kërkesën për hapje, organizata buxhetore i bën kërkesë përmes inbox-it Thesarit
për transfer të shumës për rimbushje në bazë të shpenzimeve që janë kryer dhe regjistruar në
SIMFK.

Vërejtje: Në kërkesat tuaja për transfer të parave, qoftë për hapje të petty cash-it qoftë
për rimbushje, duhet të specifikoni numrat përkatës të transaksioneve (EV’se) që i keni
regjistruar në SIMFK. P.sh. në kërkesë për rimbushje të petty cash-it duhet t’i referoheni
numrave të kuponëve të shpenzimit që janë regjistruar për shpenzimet e bëra, shuma
totale e të cilave duhet të rimbushet.

5.5 Mbyllja e avancit për para të imët (petty cash)
Në fund të vitit, organizata buxhetore duhet ta mbyllë avancin për petty cash në bazë të
udhëzimeve për mbylljen e vitit. Njësoj si në rastin e rimbushjes, organizata buxhetore i
regjistron shpenzimet që janë bërë deri në datën e dhënë, mirëpo e bën edhe një
regjistrim për ta mbyllur zotimin e hapur në fillim të vitit për petty cash (formulari 6 dhe 8).
Me formularët për mbyllje të avanc-it duhet të bashkëngjiten të gjitha faturat, kërkesat dhe
fletëpranimet të cilat deri në momentin e mbylljes i mban zyrtari i parasë së imët (petty cash)

Procedura e mbylljes së avanc-it për petty cash në SIMFK do të bëhet nga ana e Organizatës
Buxhetore, zyrtarit për shpenzime. Hapat e regjistrimit të shpenzimit të fundit për mbyllje janë
dhënë më poshtë:
Filloni regjistrimin e kuponit të zakonshëm të shpenzimit, duke shkruar
1.
2.
3.
4.
5.

Përfituesin e parasë së imët(petty cash),
Numër reference të faturës ose spencifikacion,
Datën e faturës,
Datën e pranimit dhe
Përshkrimin
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Mandej, përzgjidhni zotim/obligimin për paranë e imët (petty cash) që është bërë në fillim të
vitit kur është hapur avanci. Te “Artikull i kuponit të shpenzimit, klikoni në butonin

Pas së cilës ju hapet dritarja në vijim në të cilë te fusha “Obligim” vendosni nr. e
Zotim/Obligimit, dhe klikoni në butonin
(gjeje)

Pasi na hapet dritarja në vijim i selektojmë të gjitha linjat e Obligimit dhe klikojmë në butonin
për kthim
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Te “Shuma”, paraqitet shuma e plotë e zotimit për secilën linjë, që është shuma maksimale e
avanc-it për petty cash që është e lejuar për ju në hapje të avanc-it.
Në rast se arsyetimi i faturave është më i vogël se avanci fillestar, bëjmë zvogëlimin e
shumave të linjave për aq sa kemi arsyetim, ndërsa pjesa e mbetur e avanc-it kthehet në bankë.

Kliko në “Ruaje”. Ekrani i plotësuar duket si në vijim:
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Kthimi i mjeteve nga avanci për Petty Cash
Shuma e mbetur pa u shpenzuar, nëse ka, kthehet në llogari të bankës komerciale. Njësia për
Kredit Kartela dhe Transfere - Thesar i bën regjistrimet për kthimin e mjeteve duke u bazuar
në raportin e pranuar nga banka komerciale.

Debi

XX / 202 / XXXXX / 71712 / XXXXX /XXXX
75.00
Kredi
XX / 202 / XXXXX / 71200 / XXXXX /XXXX

75.00

Banka komerciale, ditën e fundit të çdo muaji bën kthimin e mjeteve nga llogaritë e Petty
Cash-it të Organizatave buxhetore në llogarinë kryesore të Thesarit në BQK (1000 4000 7000
0180).
Njësia e kontabilitetit – Thesar, duke u bazuar në raportin e bankës (BQK-se) do ti bëjë
regjistrimet e kthimeve në SIMFK.
Shembull:
Debi
XX / XXX / XXXXX / 71000 / XXXXX /XXXX
75.00
Kredi
XX / 202 / XXXXX / 71712 / XXXXX /XXXX

17

75.00

6. Procesimi i avancave për Udhëtim zyrtare
6.1 . Rrjedha e punëve/Skema e rrjedhës së procesit - Avanca për Udhëtim zyrtar
Njësia përgjegjëse
ZKA i organizatës buxhetore e autorizon zyrtarin
autorizues dhe zyrtarin zotues për zotim/obligim
të avanc-it për udhëtim zyrtar në SIMFK.

Organizata Buxhetore – ZKA

Zyrtari autorizues kërkon nga zyrtari zotues ta bëj
zotim/obligimin e fondeve në SIMFK.

Organizata Buxhetore – Zyrtari
autorizues

Zotim/obligimi i avanc-it për udhëtim zyrtar
regjistrohet në SIMFK duke përzgjedhur kodin e
Përfituesit i cili do të shkoj në udhëtim zyrtar.

Organizata Buxhetore – Zyrtari
zotues

Thesari do të bëjë transferin nga LLVTH në
Llogarinë -e Organizatës buxhetore në Bankë
komerciale.
Mbajtësi i avanc-it (arkëtari) i tërheq paratë nga
banka dhe ia dorëzon përfituesit të avanc-it për
udhëtim zyrtar
Përfituesi i Avanc-it për udhëtim zyrtar
obligohet që të bëjë arsyetimin e avanc-it, jo më
larg se 2 javë nga kthimi i udhëtimit zyrtar.
Arsyetimi i avanc-it duhet të dorëzohet te
mbajtësi i avancit (arkëtari).

Thesari – DP/Njësia për Kredit
Kartela dhe Transfere
Organizata Buxhetore – Mbajtësi
i avanc-it (arkëtari)

Organizata Buxhetore –
Përfituesi i Avanc-it

Organizata Buxhetore – Zyrtari
certifikues

Mbajtësi i avanc-it (arkëtari) dorëzon
dokumentet për arsyetimin e avanc-it të Zyrtari
Certifikues.
Zyrtari Certifikues bën aprovimin e shpenzimit
dhe dorëzon dokumentacionin te zyrtari i
shpenzimeve.
Zyrtari i shpenzimeve në bazë të UOP- së bën
regjistrimin e mbylljes së Avanc-it në SIMFK.

Organizata Buxhetore –Zyrtari
shpenzues

Zyrtari Certifikues bën aprovimin e mbylljes së
Avanc-it në SIMFK.

Organizata Buxhetore –Zyrtari
Certifikues

Në rast të kthimit të mjeteve nga Avanc-i për
udhëtim zyrtar, Njësia për Kredit Kartela dhe
Transfere –Thesar bën regjistrimin në SIMFK.

Thesar – DP/Njësia per Kredit
Kartela dhe transfere
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6.2

Dokumentacioni burimor për Avanca për udhëtim zyrtar
Formularët e bashkangjitur:
Anex 5: Kërkesë për udhëtim zyrtar
Anex 6: Urdhër Obligim për pagesë – para e imët/avanca

6.3

Autorizimi i zyrtarit për mbajtjen e evidencës për avanca për udhëtim zyrtar

Organizata buxhetore do ta autorizojë zyrtarin e mbajtjes së evidencës financiare për avanca
për udhëtime zyrtare.
Përllogaritja e shumës së avanc-it për udhëtime zyrtare e bën zyrtari përgjegjës në
organizatën buxhetore.
Mjetet e avanc-it për udhëtim zyrtar do të transferohen në llogarinë e Organizatës buxhetore
në Bankë komerciale.
Përfituesi i avanc-it për udhëtim zyrtar, pas kthimit nga udhëtimi duhet ti dorëzojë zyrtarit për
mbajtje të evidencës për udhëtim zyrtar dokumentacionin e nevojshëm (faturat, dhe në rast se
ka mjete të pashpenzuara duhet ti kthej).

6.4

Zotimi i fondeve për avance të udhëtimeve zyrtare

Organizata buxhetore do të regjistrojë zotim/obligimin në SIMFK për udhëtim zyrtar, në bazë
të dokumentacionit të nevojshëm (kërkesa e aprovuar, ftesa, agjenda, kërkesa për zotim dhe
UOP e plotësuar).
Zotim/obligimi i avanc-it për udhëtim zyrtar regjistrohet në SIMFK duke përzgjedhur kodin e
Përfituesit i cili do të shkoj në udhëtim zyrtar si dhe duke vendosur kodet përkatëse
ekonomike për shpenzimet e udhëtimeve zyrtare (p.sh. 13140 – shpenzimet e udhëtimit zyrtar
jashtë vendit; 13142 – akomodimi; etj).
Kodi i Përfituesve për udhëtime zyrtare fillon me parashtesën A, pastaj është vendosur kodi
organizativ (p.sh. 202 për zyrtarët e Ministrisë së Administratës Publike) dhe vazhdon me
numrin rendor (p. sh. A202-00001 Besa Gashi).
Gjatë përzgjedhjes së Përfituesit mund ta kërkoni përfituesin përmes Emrit dhe Mbiemrit, si
në shembullin në vijim:
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Te fusha “Përfituesi” klikojmë në butonin

, pas së cilës hapet dritarja e Përfituesit.

Në dritaren e Përfituesit, te fusha “Emri” vendosim emrin dhe mbiemrin e Përfituesit dhe
klikojmë në butonin Gjej

. Në rast se Përfituesi ka më shumë se një KOD me të njejtën

llogari bankare, duhet të përzgjedhni kodin i cili fillon me A (avanc për udhëtim zyrtar) dhe
vazhdon me kodin përkatës të organizatës buxhetore (psh. 202).
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Zotim/Obligimi i regjistruar do të duket si në vijim:

Pas regjistrimit të Zotim/Obligimit, Organizata buxhetore do ta përgatisë kërkesën për hapjen
e Avanc-it, dhe e dërgon në Thesar përmes Inbox-it në SIMFK. Për udhëzime për përdorimin
e Inbox-it, shihni udhëzuesin përkatës.
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6.5 Transferi i fondeve në llogarinë e bankës komerciale
Thesari/DP, do të bëjë transferimin e parave nga Llogaria e Vetme e Thesarit (LLVTH) në
nën-llogarinë bankare në bankë komerciale për organizatën buxhetore përkatëse. Organizata
buxhetore do të informohet përmes Inbox-it në SIMFK (për më shumë informata, shih
Udhëzuesin për dërgimin e porosive përmes Inbox-it në SIMFK). Referenca për bartje të
mjeteve do të bëhet përmes Kuponit të Ditarit duke iu referuar numrit të urdhër zotimit.
Shembull:
Debi
XX / 202 / XXXXX / 71712 / XXXXX /XXXX
950.00
Kredi
XX / XXX / XXXXX / 71000 / XXXXX / XXXX950.00
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KY TRANSAKSION REGJISTROHET NGA THESARI – NJËSIA PËR
KREDIT KARTELA DHE TRANSFERE

Mbajtësi i Avanc-it do të bëjë tërheqjen e mjeteve nga nën-llogaria e bankës komerciale dhe
është përgjegjës për menaxhimin e tyre sipas dispozitave ligjore. Në bazë të raportit të bankës
komerciale të autorizuar do të bëhen regjistrimet në KD:
Shembull:
Debi
XX / 202 / XXXXX / 71200 / XXXXX /XXXX
950.00
Kredi
XX / 202 / XXXXX / 71712 / XXXXX / XXXX 950.00

KY TRANSAKSION REGJISTROHET NGA THESARI – NJËSIA PËR
KREDIT KARTELA DHE TRANSFERE
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6.6 Mbyllja/arsyetimi i avancave për udhëtim zyrtar
Pas kthimit nga udhëtimi zyrtar, avanc-i duhet të arsyetohet brenda afatit të paraparë në
udhëzimin administrativ 2004/07.
Organizata buxhetore në SIMFK regjistron mbylljen e avanc-it përmes kuponit të shpenzimit,
për shpenzimet që janë kryer (Anex 7: Llogaritja e shpenzimve për udhëtime zyrtare)
Gjatë regjistrimit duhet të bëhet lidhja e kuponit të shpenzimit me Zotim/Obligimin e
regjistruar për avanc-in e caktuar.
Fillohet me regjistrimin e kuponit të zakonshëm të shpenzimit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Shto
Përzgjidh përfituesin e avanc-it
Nr. i faturës, sipas specifikacionit të shpenzimeve
Data e përgatitjes së specifikimit
Data e pranimit të dokumentacionit (specifikimit të shpenzimeve)
Te fusha “Mënyra e pagesës” përzgjedhim MBYLLJE E AVANCIT

“Llogaria bankare e Thesarit” dhe “Offset kodi” plotësohen automatikisht (nuk duhet të
vendoset ndonjë kod tjetër).
7. Përshkrimi (vendoset përshkrimi për mbyllje të avancit )
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8. Vazhdohet me regjistrimin e linjave të artikujve, ku duhet të bëhet lidhja me
zotim/obligimin e hapur për këtë avanc.

Gjatë lidhjes së zotim/obligimit me shpenzim duhet ti përzgjedhim të gjitha linjat e
regjistruara në zotimin/obligimin për avanc.

9. Klikojmë në butonin

për ta ruajtur transaksionin.
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Transaksioni i ruajtur do të duket si në vijim:
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6.6.1 Mbyllja/arsyetimi i avancave për udhëtim zyrtar duke përfshirë kthimin e mjeteve
Në rast se ka kthim të mjeteve nga avanc-i për udhëtimi zyrtar, shuma e mbetur pa u
shpenzuar, kthehet në llogari të bankës komerciale.
Organizata buxhetore në SIMFK regjistron mbylljen e avanc-it përmes kuponit të shpenzimit,
për shpenzimet që janë kryer sikurse në rastin e mëhershëm, deri pas lidhjes së kuponit të
shpenzimit me zotim/obligimin.

Pasi të bëhet lidhja e shpenzimit me zotim/obligim, te “Shuma”, paraqitet shuma e plotë e
zotimit për secilën linjë dhe duhet të bëjmë zvogëlimin e shumave të linjave për aq sa kemi
arsyetim.
Klikojmë në njërin nga “Artikulli i Obligimit” pas së cilës na hapet dritarja në vijim në të
cilën vendosim shumën për faturat e shpenzuara (p.sh. në rastin tonë nga 1,000.00 në 850.00).

Njëjtë duhet të veprohet me të gjitha linjat e artikujve në të cilat ka kthim të mjeteve.
Pas ruajtjes, kuponi i shpenzimit do të duket si në vijim:
27
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Anex 1: Deklarat për mbajtjen e parasë së imët
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Anex 2: Urdhër obligim për pagesë – para e imët/avanc
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Anex 3: Fletëpranimi standard I parasë të imët/fondi operativ
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Anex 4: Specifikimi i parave të imëta
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Anex 5: Kërkesë për udhëtim zyrtar
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Anex 6: Urdhër obligim për pagesë-para të imët/avanc
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Anex 7: Llogaritja e shpenzimve për udhëtime zyrtare
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