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Momente të Rëndësishme
» 2006

Diagnostikimi (ROSC) për Kontabilitetin dhe Auditimin

» 2009

Strategjia Kombëtare dhe Plani i Veprimit

» 2011-2014

Implementimi i CFREP

» 2013

Vlerësimi i sektorit financiar (FSAP) – dokument teknik
për kontabilitetin dhe auditimin

» 2014

Shqipëria merr statusin vend kandidat në BE

» 2015

Lancimi i projektit EQ-FINREP
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Projekti i parë, CFREP
(1.25 mln EUR – Financim nga SECO e Qeverisë Zvicerane)
Projekti për Pëmirësimin e Raportimit Financiar (CFREP) u implementua gjatë
2011-2014 dhe të gjitha aktivitetet u përmbushën sipas planifikimit. Projekti
përgatiti një bazament të shëndoshë për fazën tjetër të reformave. Rezultatet e
projektit mund të përmblidhen si më poshtë:
» Përmirësimi i kornizës ligjore – identifikimi i diferencave mes legjislacionit
vendas ekzistues dhe legjislacionit të BE; amendimet e ligjit për audituesit u
aprovuan së fundmi;
» Forcimi i kapaciteteve institucionale të KKK-së– përmirësimi i kapaciteteve të
KKK për të vendosur standardet kombëtare dhe për të përditësuar përkthimin e
standardeve ndërkombëtare të raportimit financiar (SNRF);
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Projekti i parë, CFREP
(1.25 mln EUR – Financim nga SECO e Qeverisë Zvicerane)
» Përmirësimi i Mbikqyrjes së Auditimeve – përmirësimi i sistemit të mbikqyrjes
publike për audituesit dhe aktivitete fillestare për ngritjen e kapaciteteve;
» Përmirësime në arsimim për kontabilitetin dhe auditimin – rritja e
ndërgjegjësimit të universiteteve dhe shoqatave profesionale në lidhje me modelet
moderne të kurikulave të kontabilitetit;
» Forcimi i kapaciteteve qeveritare për avancimin e reformave në raportimin
financiar, përfshirë monitorimin dhe vlerësimin. Projekti ndihmoi me përgatitjen e
reformave, përmirësoi aftësinë e përfituesve për të menaxhuar axhendën e
reformave dhe për të përgatitur projektin pasardhës.
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Projekti i dytë, EQ-FINREP
Përmirësimi i Cilësisë së Raportimit Financiar (EQ-FINREP)

» Financim nga SECO, Qeveria Zvicerane
» Implementimi nga pala përfituese (nën drejtimin e Min Fin) 1.85 mln EUR,
Banka Botërore në rolin mbikqyrës
» Projekti u lancua zyrtarisht në Tetor 2015
» Kohëzgjatja e Projektit: 4 vjet
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EQFINREP: Rezultatet e Pritshme
» Fuqizimi i kapaciteteve të universiteteve dhe institucioneve profesionale
për të zbatuar programe mësimore të kontabilitetit që të jenë në përputhje me
praktikat e mira ndërkombëtare; përmirësim i njohurive për standardet
përkatëse të kontabilitetit dhe auditimit dhe i zbatimit të tyre nga ushtruesit e
profesionit;
» Rritje e kapacitetit të autoritetit tatimor për t’i kuptuar më mirë standardet e
raportimit financiar dhe për të pajtuar dallimet mes raportimit për qëllime
fiskale dhe raportimit për qëllime të përgjithshme;
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EQFINREP: Rezultatet e Pritshme
» Përmirësimi i kapacitetit të BMP-së dhe enteve rregullatore financiare për
monitorimin dhe kontrollin e zbatimit të raportimit financiar në bazë të
SNRF-ve të hartuar nga institucionet financiare; Rritje e kapacitetit teknik të
BMP-së për të udhëhequr dhe mbikqyrur ecurinë e sistemit të kontrollit të
cilësisë për profesionin e auditimit;
» Fuqizimi i kapacitetit të Qendrës Kombëtare të Regjistrimit për t’i siguruar
publikut mundësi shikimi të pasqyrave financiare të subjekteve tregtare në
mënyrë të besueshme, në kohën e duhur dhe me lehtësi;

» Përmirësimi i kapacitetit për menaxhim të reformave të Komitetit Kombëtar
Drejtues përgjegjës për mbikqyrjen e reformave të raportimit financiar dhe të
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Ministrisë së Financave.

Mbështetja e CFRR të Bankës Botërore për harmonizimin me
Direktivën e re të kontabilitetit të BE
» Përditësimi i tabelës së përputhshmërisë së ligjit të kontabilitetit
(përfshirë dhe amendimet e reja të propozuara) me direktivën e re të
kontabilitetit të BE;
» Mbështetje në rishikimin e klasifikimit të njësive ekonomike për arsye
të përdorimit të pasqyrave financiare;
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Direktiva e Kontabilitetit 2013/34/EU

Bashkimi dhe
modernizimi i
direktivave ekzistuese të
kontabilitetit

Prezantimi i
klasifikimeve uniforme
sipas madhësisë (dhe
përkufizimi i njësive të
vogla)

Regjime të thjeshta të
harmonizuara për
njësite e vogla. Regjime
opsionale super-të
thjeshtëzuara për
mikro-bizneset

Reduktimi i opsioneve
për shtetet anëtare

Moto: thjeshtëzimi, krahasueshmëria, qartësia

Korrik 2013
• Hyrja në fuqi

Korrik 2015
• Afati i transpozimit

2016
• Aplikimi i parë i plotë nga
njësitë (ose dhe më herët)

9

Ngarkesë në shpërpjestim

Raporti: Ngarkesa rregullatore për punonjës
(njësitë e vogla = 1)
Ngarkesa Rregullatore për
punonjës është 3 deri 5
herë më e lartë për mikronjësitë, në krahasim me
njësitë e mëdha
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Ndryshimi kyç:
regjimet e thjeshtëzuara për njësitë e vogla dhe mikro
Njësitë e Vogla
Detyrimi për të adresuar njësitë e vogla (<50 punonjës) në çdo shtet anëtar;
Mënyra më e mirë për ta bërë këtë: përcaktimi i kategorive sipas madhësisë;
Njësitë ekonomike Mikro (<10 punonjës) janë në kategorinë e njësive të vogla
por shtetet anëtare mund të parashikojnë ndryshe në legjislacionet e tyre;
Direktiva përcakton se çfarë informacioni dhe cilat pasqyra duhet të përgatiten
për njësitë e vogla;
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Ndryshimi kyç:
regjimet e thjeshtëzuara për njësitë e vogla dhe mikro
Njësitë Mikro
Brenda regjimit të njësive të vogla, përfshirja e një opsioni për thjeshtëzim të
mëtejshëm;
Nëse një shtet anëtar zbaton opsionin e thjeshtëzimit ai duhet të veçojë
(përshkruajë) njësitë mikro;
Mënyra më e mirë për t’a bërë këtë: përkufizimi i kategorisë për këtë madhësi;
Direktiva sqaron regjimin minimal që duhet zbatuar dhe jep fleksibilitet në lidhje
me thjeshtëzimin e mëtejshëm nga shtetet anëtare që e duan diçka të tillë;
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Direktiva e Kontabilitetit e BE
Regjimet e raportimit
financiar në BE
~8000 shoqëri të listuara
(0.1%)

Njësitë e Mëdha (1%)

Njësitë e Mesme (2%)
Njësitë e Vogla (22%)

Ndermarrjet Mikro (75%)

IFRS
Rregulloret e BE zbatohen
drejtpërsëdrejti për njësitë e
listuara (plus kërkesa shtesë:
vendimarrje e vendeve
anëtare)
DIREKTIVA E
KONTABILITETIT
Transpozuar në 28 shtete
anëtare
(standardet kombëtare të
kontabilitetit)
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Klasifikimi i Njësive Ekonomike në Shqipëri
EU

Kriteret e Klasifikimit të Njësive në BE (Direktiva e Kontabilitetit)

Njësitë Mikro
Njësitë e Vogla
Njësitë e Mesme
Njësitë e Mëdha

Kriteret
Të paktën 2 nga 3 janë jo më shumë se
Te paktën 2 nga 3 janë jo më shumë se
Te paktën 2 nga 3 janë jo më shumë se
Te paktën 2 nga 3 janë më shumë se

Aktivet
Xhiro
(EUR MM) (EUR MM)

0.35
4
20
20

Nr. mesatar i
punonjësve gjatë
vitit

0.7
8
40
40

10
50
250
250

Ma
Me

V
Mi

Klasifikimi i Njësive në Shqipëri sipas kritereve të Direktivës së BE-së
Vetëm kriteri i xhiros
Numri i njësive
Njësitë Mikro
Njësitë e Vogla
Njësitë e Mesme
Njësitë e Mëdha

42,183
46,358
16,455
57
105,052

Si përqindje e totalit

40.2%
44.1%
15.7%
0.05%
100.0%

Numri i njësive

17,552
24,631
62,813
57
105,052

AL

Ma

Kriteri i xhiros dhe kriteri i nr. të punonjësve
Si përqindje e totalit

16.7%
23.4%
59.8%
0.05%
100.00%

Me
V
Mi
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Faleminderit
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