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Përshkrimi i lëndës

Kjo lëndë studentëve do t’u ofrojë njohuritë themelore për
konceptet dhe parimet e sistemit tatimor të Kosoves si dhe
rëndësinë e tatimeve në vendim marrje personale dhe të
biznesit.
Studentët pritet që të fitojnë njohuri dhe të jenë në gjendje
që të kuptojnë ndikimin e tatimeve në transaksionet e
individëve, kompanive dhe ndërmarrjeve të veçanta dhe të
jenë në gjendje të identifikojnë, diskutojnë dhe të
këshillojnë për çështjet e tatimeve në një situatë të veçantë,
si dhe t’i njohin
mundësitë e planifikimit që të
minimizojnë detyrimet e mundshme tatimore bazuar në
njohuritë e fituara. Tatimet janë një lëmi e gjerë, që
konsiderohen si pasqyrë e funksionimit të shtetit, e cila në
vete ngërthen shumë segmente, ndër të cilat më me rëndësi
janë edhe tatimet e aplikuara në Kosovë.

Qëllimet e lëndës:

Qëllimi kryesor është se studentët të jenë në gjendje të
analizojnë vendimet kritike nga një prespektivë
e
tatimeve.
Qëllimi kryesor i kësaj lende është që studentët të mësojnë
strategjitë e tatimeve, aplikueshmërinë e tyre, sepse kjo do
të jetë e vlefshme pavarësisht nga rruga e karrierës së tyre.
Studentët do të fitojnë njohurit me ligjin e taksave, të
mësojnë të njohin mundësitë e aplikueshmërisë së taksave,
të njohin planifikimin mbi bazën e taksave dhe
njëkohësisht të fitojnë përvojë duke përdorur mjetet e
planifikimit tatimor dhe të jenë në gjendje në të ardhmen
për të përmirësuar menaxhimin dhe organizimin e
bizneseve sa i përket kësaj fushe.
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Rezultatet e pritura të nxënies:
Me përfundimin e kësaj lënde studentët do të jenë në
gjendje :
 Të shpjegojnë funksionimin dhe fushën sistemit
tatimor;
 Te shpjegojnë dhe të llogarisin detyrimet e tatimit
mbi të ardhurat personale
 Te shpjegojnë dhe të llogarisin tatimin në të
ardhurat e korporatave;
 Të shpjegojnë dhe të llogaritin fitimet e tatueshme
që rrjedhin nga kompanitë dhe personat fizik dhe
juridikë;
 Të shpjegojnë dhe të llogaritin efektin e
kontributeve dhe sigurimeve për punonjësit,
punëdhënësit dhe të vetëpunësuarit
 Të shpjegojnë dhe të llogarisin Tatimin mbi Vlerën
e shtuar ;
 Të njohin të metat dhe përparësitë e tatimeve të
aplikuara në Kosovë;
 Të kenë njohuri për këshillë dhënie tatimore kurdo
që u kërkohet;

Metodat e vlerësimit:

-

Në përputhje me statutin e UP-së 'Hasan
Prishtina'.

Literatura

Literatura bazë:

1. Prof.Dr.Driton Balaj “ Ligjerata te autorizuara,
Prishtine, 2010-2011,
2. Prof.Dr Sabahudin Komoni “ Finaca Publike,
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Literatura shtesë:

3. Legjislacioni tatimore i Kosoves , 2011

Plani i dizejnuar i mësimit:
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Java
Java e parë:
Java e dytë:
Java e tretë:
Java e katërt
Java e pestë:
Java e gjashtë:
Java e shtatë:
Java e tetë:
Java e nëntë:
Java e dhjetë:
Java e njëmbedhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

Ligjerata që do të zhvillohet
Njohuri themelore për tatimet
Rëndësia dhe llojet e tatimeve
Zhvillimi I sistemit tatimor në Kosovë
Tatimi në të Ardhurat Personale
Pergatitja e pasqyrave financiare
Të metat dhe përparësit
Kontributet Pensionale
TESTI I PARE
Tatimi në të Ardhurat e Korporatave
Tatimi në vlerën e shtuar
Rimburisimi dhe regjistrimet per tvsh
Te metat dhe përparësit e TVSH-së
Ndryshimet në legjislcionin tatimor për TAP, TAK DHE TVSH
Funksionimi, përparësitë dhe të metat e sistemit tatimor
në Kosovë
TESTI I DYTE
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