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                          UNIVERSITETI “KADRI ZEKA” UNIVERSITY 

                       Zija Shemsiu, 60000, Gjilan, Kosovë 

     

                   www.uni-gjilan.net    tel: 0280-390-112 
 

SYLLABUS 
Lënda:  TAKSAT DHE KORPORATAT 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti Ekonomik 

Titulli i lëndës: Tatimet dhe korporatat 

Niveli: Bachelor  

Statusi lëndës: Zgjedhore 

Viti i studimeve: viti i III-të, semestri i VI-të 

Numri i orëve në javë: 2 + 2 

Vlera në kredi – ECTS: 5 

Koha / lokacioni: Ligjërata: ejte 13:00 -14:30  

Mësimdhënësi i lëndës:  Prof.Ass. Dr. Refik Kryeziu,  

Asistent: Mr.sc Nexhat Shkodra 

Detajet kontaktuese:  044-230-972. refik_kryeziu@hotmail.com 

 

Qëllimet e 

lëndës: 

Qëllimi kryesor është se studentët të mësojnë, të jenë në gjendje të 

analizojnë dhe të studiojnë: 

- Për karakteristikat, rolin dhe rëndësinë e sistemit tatimor në përgjithësi si 

dhe politikën dhe sistemin tatimor në Republikën e Kosovës në veçanti. 

  

- Studentët do të fitojnë njohurit me ligjet e tatimeve, mundësitë e 

aplikueshmërisë së tyre, vendimet dhe aspektet praktike që kanë të bëjnë në 

fushën e tatimeve dhe nga aspekti e përspektivës së tyre.  

 

- Strategjitë e tatimeve, aplikueshmërinë e tyre në ekonomi. Kjo do të jetë e 

vlefshme pavarësisht nga rruga e karrierës së tyre.  

 

- Do të fitojnë njohurit me ligjin e taksave(tatimeve), të mësojnë të njohin 

mundësitë e aplikueshmërisë në praktikë. 

 

- Të njohin planifikimin mbi bazën, llojet dhe njëherit të fitojnë përvojë në 

kalkulimin dhe demonstrimin e tatimeve.  

 

- Të jenë në gjendje që për të ardhmen të aftësohen edhe për politikën e 

menaxhimit dhe organizimin e bizneseve të ndryshme të ndikuar nga kjo 

fushë, pavarësisht rruga e karrierës së tyre. 

Rezultatet e 

pritura të 

nxënies: 

 Në përfundim të programit të lëndës studentët do te jenë ne gjendje të: 

 

- Të shpjegojnë mbi funksionimin e fushës së sistemit tatimor;  

 

• Te shpjegojnë dhe të llogarisin detyrimet e tatimit mbi të ardhurat 

personale; 
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• Te shpjegojnë dhe të llogarisin tatimin në të ardhurat e korporatave;  

 

• Të shpjegojnë dhe të llogarisin Tatimin mbi Vlerën e shtuar; 

 

• Të shpjegojnë dhe të llogaritin fitimet e tatueshme që rrjedhin nga 

kompanitë dhe personat fizikë dhe juridikë;  

 

• Të shpjegojnë dhe të llogaritin efektin e kontributeve dhe sigurimeve për 

punonjësit, punëdhënësit dhe të vetëpunësuarit. 

  

• Të njohin për të metat dhe përparësitë e tatimeve të aplikuara në Kosovë si 

dhe nevojen e reformimit të këtij sistemi;  

 

• Të kenë qasje dhe njohuri të bollshme për këshillëdhënie tatimore kurdo 

dhe ngado që iu kërkohet; 

 

 

Ngarkesa e lëndës(tё korrespondojë me rezultatet e tё nxёnit tё studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithsej 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime teorike/laboratorike 1 15 15 

Kontaktet me 

mësimdhënësin/konsultimet 

10 min 15 2.5 

Kollokfiume, seminare 2 1 2 

Koha e studimit vetanak të studentit 

(në bibliotekë ose në shtëpi) 

7 10 70 

Përgatitja përfundimtare për provim 1 1 1 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, 

provim final) 

2 2 4 

Projektet, seminare, prezantimet ,etj 30 min 1 0.5 

Totali  

 

  125 orë = 5 ECTS 

(125 :25 = 5) 

 

Metodologjia e 

mësimdhënies:   

Lënda organizohet në formë të ligjeratave, aplikohet metoda praktike e 

shpjegimit dhe demonstrimit dhe metoda interaktive, do të ketë ushtrime, 

seminare dhe konsultime.  

  

Metodat e 

vlerësimit: 

Vlerësimi i parë:     45% 

Vlerësimi i dytë      45% 

Vijimi i rregullt      10% 

Total                      100% 

Literatura  

Literatura bazë:   Prof. Dr. Refik Kryeziu: Financat Publike, Prishtinë 2014. 

 

Literatura 

shtesë:   

Prof. Dr. Begjet Brajshori: Financat Publike, Prishtinë 2014. 

 Mario Leccisotti, Leksione të shkencës së financave, “ELITE” Torino 

1997;  

1. POLITIKA FISKALE - TAKSAT DHE TATIMET KRYESORE NË 

SISTEMIN TATIMOR SHQIPTAR - Legjislacioni tatimor  

2. Ligji nr. 05/L-037 Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, 

3. Ligji nr. 05/L-028 Për Tatimin në të Ardhura Personale, 
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4. Ligji nr. 05/L-029 Për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave, 

 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Studenti është i obliguar të vijojë ligjëratat dhe ushtrimet. Kodi e mirësjelljes 

vlen si për studentët ashtu edhe për mësimdhënësit.  

Shkelja e integritetit akademik përfshinë veprimet në vijim:  

 

 

 rrejshme në lidhje me mësimin apo provimin.  

 
 
 

Plani i dizajnuar i mësimit: 

Javët Ligjërata që do të zhvillohen 

Java e parë: Prezentimi i Syllabusit - Njohuri themelore për tatimet 

Java e dytë: Qëllimet dhe llojet e tatimeve 

Java e tretë: Zhvillimi i sistemit tatimor në Kosovë  
 

Java e katërt: Zhvillimi i sistemit tatimor në Shqipëri 

Java e pestë:   Konceptet e tatimit, 

Java e gjashtë Tatimi në të Ardhurat Personale 

Java e shtatë:   Kollokviumi i I 

Java e tetë:   Tatimi në të Ardhurat e Korporatave, 

Java e nëntë:   Tatimi në Vlerën e Shtuar 

Java e dhjetë: Normat per TVSH dhe regjistrimet  

Njëmbëdhjetë: Reformat në sistemin tatimor (Ndryshimet) 

Dymbëdhjetë:   Kontrolli tatimor 

Trembëdhjetë:     Harmonizimi i sistemit tatimor  

Katërmbdhjetë Sistemi tatimor në Bashkimin Evropian 

Pesëmbdhjetë:    Kollokviumi i II 


