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Hyrje 

Vetëpunësimi i të rinjve në Shqipëri 

Punësimi është konsideruar prej vitesh 

si një nga sfidat më të rëndësishme të 

çdo shoqërie, veçanërisht të atyre që 

kanë përjetuar periudhën e tranzicionit 

pas rënies së sistemit komunist. Kalimi 

nga ekonomia tërësisht e centralizuar, 

në atë të tregut të lirë, si dhe ndryshimet 

politike që ndodhën pas viteve ’90, janë 

shoqëruar me ndryshime të 

rëndësishme në tregun e punës për 

Shqipërinë. Tregu i punës tenton të 

ndryshojë me ritme të shpejta dhe të 

vazhdueshme, ndaj vlerësohet si i 

rëndësishëm studimi i tij dhe më tej 

informimi dhe orientimi, veçanërisht për 

të rinjtë, si grupmosha që vuan më tepër 

fenomenin e papunësisë së lartë në 

Shqipëri. 

Shqipëria karakterizohet nga një 

popullsi në moshë të re, që 

konsiderohet si e ardhmja e zhvillimit 

socio-ekonomik të saj, por nga ana 

tjetër karakterizohet edhe nga një treg 

punësimi me normë relativisht të ulët të 

pjesëmarrjes në forcën e punës dhe nga 

nivel i lartë i papunësisë te të rinjtë. 

Sipas të dhënave të Institutit të 

Statistikave të Shqipërisë (INSTAT) për  

 

vitin 2017 pjesëmarrja në forcën e 

punës ishte 58.3% ndërkohë që 

pjesëmarrja e grupmoshës 15-29 vjeç 

ishte 45.6%. Pjesëmarrja me  45.6% 

tregon për një aktivizim shumë të ulët të 

të rinjve në tregun e punës, gjë që është 

edhe më e theksuar kur bëjmë analizën 

e këtij treguesi sipas gjinisë, ku 

pjesëmarrja e meshkujve e kësaj 

grupmoshe është 52.8% dhe e femrave 

37.2%. Përsa i përket normës së 

papunësisë ajo ka qenë gjatë gjithë 

periudhës post-komuniste në nivele dy 

shifrore ndërkohë që nivelin më të lartë 

e arriti në vitin 2014 në 17.5%, ndërkohë 

që për vitin 2017 llogaritet në normën 

13.7%. Përsa i përket grupmoshës së të 

rinjve 15-29 vjeç papunësia arriti nivelin 

më të lartë në vitin 2015 në 33.2% për 

tu reduktuar në 25.9% në vitin 2017. 

Diferenca ndërmjet meshkujve dhe 

femrave në nivelin e papunësisë ka 

qenë në përgjithësi më konstante, kjo 

për shkak të nivelit të ulët të femrave të 

përfshira në forcën e punës. Në vitin 

2017 norma e papunësisë për meshkujt 

ishte 14.6% ndërsa për femrat 12.6%. 

Ajo që vihet re është fakti që për 
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moshën 15 -29 vjeç në vitin 2017 

përqindja e femrave të papuna është më 

e ulët sesa e meshkujve, më konkretisht 

24.0% krahasuar me 27.0%. 

Problemet që lidhen me tregun e punës 

te të rinjtë në Shqipëri janë të shumta. 

Kryesisht ato lidhen me normën e lartë 

të papunësisë në vend, mungesën e 

përputhshmërisë së kërkesës me 

ofertën në tregun e punës, nivelit të ulët 

të kooperimit midis institucioneve 

arsimore dhe tregut të punës apo 

mungesë të informacionit të nevojshëm 

për krijimin e një sipërmarrjeje, 

probleme të cilat duhet të merren në 

konsideratë nga politikë bërësit në 

ndërtimin e strategjive sektoriale dhe 

kombëtare në vend.  

 

Pse një Manual për Vetëpunësimin 

Qëllimi i përgjithshëm i këtij manuali 

është që t'u ofrojë të rinjve një 

udhërrëfyes të qartë e të kuptueshëm 

për të eksploruar mundësitë e 

vetëpunësimit dhe për të qartësuar 

hapat që duhen ndërmarrë për fillimin e 

një sipërmarrjeje individuale. Në paralel 

në konceptimin dhe përgatitjen e këtij 

publikimi është synuar që të përfshihen 

edhe njohuri të vlefshme për eksplorimin 

e vetvetes në këndvështrimin e aftësive 

e talentit si pikënisje për një rrugëtim të 

suksesshëm në mjedisin sfidues të 

sipërmarrjes. 

Vetëpunësimi është një aktivitet 

shoqëror me në qendër individin e që 

konsiston në mënyrën në të cilën 

njerëzit krijojnë dhe zbatojnë ide dhe 

metoda të reja për të prodhuar mallra  

 

 

dhe shërbime. Në të folurën e 

përditshme termi "i vetëpunësuar" 

identifikon cilindo që krijon të ardhurat e 

tij/saj në formën e një biznesi, kontrate 

ose aktivitetesh të pavarur. E ndërsa një 

person i vetëpunësuar është dikush që 

ka një punë ose aktivitet të vetëm ose 

me një grup të vogël njerëzish që 

gjenerojnë aktivitet ekonomik rëndësia e 

vetëpunësimit për ekonominë shqiptare 

mbetet parësore edhe për vetë 

specifikat e tregut të punës. 

Duke qenë i vetëpunësuar shpesh ka 

shumë përfitime financiare dhe 

personale në rriten dhe zhvillimin 

profesional. Megjithatë, shumë të rinj 

edhe nëse kanë ide të shkëlqyera 

biznesi, kanë vështirësi në shkrimin e 

një plani biznesi ose nisjen e 
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konceptimit formal të një produkti apo 

shërbimi. Gjetja e burimeve financiare 

për të mundësuar zhvillimin e një ideje 

biznesi gjithashtu mund të jetë e 

vështirë, veçanërisht nëse individi me 

ambicie vetëpunësimi nuk ka rekord 

kredimarrësi ose ka përvojë të kufizuar 

në punë. Megjithatë ka shumë shembuj 

të të rinjve që arrijnë të ngrenë  biznese 

të suksesshme. Ky manual e shoqëron 

lexuesin në të gjitha etapat e ndryshme 

që ndihmojnë në përmirësimin e kuptimit 

të mundësive dhe sfidave që kanë të 

bëjnë me vetëpunësimin. 

Manuali është konceptuar e hartuar për 

të arritur te të rinjtë dhe ata me ambicie 

sipërmarrëse të cilët kanë të nevojshme 

një ndihmë praktike për orientimin e tyre 

në treg dhe mjedisin formal të të bërit 

biznes. Manuali është përgatitur  për të 

shoqëruar një të vetëpunësuar në hapat 

e parë të krijimit të një aktiviteti 

sipërmarrës. Megjithatë, lexuesi mund 

ta përdorë atë edhe si material referimi 

për qëllime të vetë-mësimit. Procesi i të 

kuptuarit fillon me vetëvlerësimin e 

pikave të forta dhe të dobëta në lidhje 

me një sërë aftësish dhe qëndrimesh të 

vetëpunësimit, për të vazhduar me disa 

këshilla se si të gjenerojnë idetë e 

biznesit, të vlerësojnë realizueshmërinë 

e tyre dhe të hartojnë një plan biznesi.

 

Rreth Manualit 

Ky Manual përbëhet nga pesë kapituj, 

përmbajtja e të cilëve është paraqitur në 

fillimin e tij. Kapitulli i parë ndihmon 

lexuesin të kuptojë termat kyç të 

biznesit, të zbulojë aftësitë sipërmarrëse 

të tij dhe të përpiqet të analizojë tregun 

për të kuptuar se cili do të ishte biznesi 

më i mirë i mundshëm për ta, duke vënë 

theksin edhe te të shpjeguarit e një 

sipërmarrjeje të gjelbër. Kapitulli i dytë 

synon të qartësojë lexuesin mbi burimet 

financiare dhe humane që i duhen për të  

 

 

filluar dhe mbarëvajtur një biznes, si dhe 

ta ndihmojë atë në administrimin sa më 

mirë të parasë. Në këtë kapitull 

shpjegohet gjithashtu pse të kesh një 

sipërmarrje të gjelbër nuk do ë thotë 

kosto shtesë, por kursim për 

sipërmarrësin. Kapitulli i tretë shërben si 

një bazë orientuese e vlefshme për 

sipërmarrësit e rinj që këta të fundit të 

njohin dimensionet e rëndësishme për 

gjetjen e suksesit në administrimin e 

biznesit duke përdorur njohuritë e 
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fushës. Rëndësi e veçantë i është 

kushtuar rrugëve të suksesit për 

sipërmarrjet e gjelbra nëpërmjet 

shembujve ilustrues. Kapitulli i katërt 

fokusohet në të analizuarin e formave të 

mundshme ligjore të biznesit dhe një 

krahasimi alternativ të aspekteve ligjore 

e tatimore për secilën, me qëllim 

përzgjedhjen e formës së regjistrimit të 

biznesit që është më e përshtatshme 

për sipërmarrësin e ri. Kapitulli i pestë 

ndihmon lexuesin të njihet me 

procedurat e deklarimit tatimor dhe 

hapat e nevojshëm për të përmbushur 

detyrimet ligjore në përmbushje të 

afateve zyrtare. Në fundin e këtij 

manuali lexuesi mund të gjejë një 

përmbledhje referencash të vlefshme 

për krijimin dhe zhvillimin e një 

sipërmarrje të lirë dhe të suksesshme.



 

Skema e analizës së vizibilitetit për vetëpunësim 

 

Legjenda e skemës:         analizo      reflekto                   rrjedha e informacionit 
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Kapitulli 1.  Të kuptojmë vetëpunësimin 

Vetëpunësimi dhe ju? 

Vetëpunësimi përkufizohet si një individ 

që zotëron, vepron dhe administron një 

biznes ku shiten mallra ose ofrohen 

shërbime me qëllim fitimin. Ju nuk mund 

të jeni punonjës i një personi, biznesi 

apo organizate tjetër që të 

konsideroheni i vetëpunësuar. Një 

biznes i tillë është i organizuar si një 

sipërmarrje fitimprurëse dhe mund të 

jetë në formën e një personi fizik apo 

shoqërie me përgjegjësi të kufizuar. 

Por, a është vetëpunësimi për ju? 

Para fillimit të një biznesi, sugjerohet që 

të mendoni përmes ideve tuaja dhe të 

shihni nëse keni qëndrime “iniciuese”.  

 

 

 

 

Mundohuni të përgjigjeni në pyetjet e 

mëposhtme që tregojnë disa tipare të 

njerëzve iniciativë:  

 

 

A jeni këmbëngulës dhe të përkushtuar 

për të arritur qëllimet tuaja? A jeni 

entuziast dhe kreativ? A jeni ambicioz 

dhe i sigurt? 

Karakteristikat e lartpërmendura nuk 

janë teorema matematikore për të pasur 

sukses por ato janë një garanci më 

shumë për t'u bërë sipërmarrës i 

suksesshëm. Në fund të fundit, nuk ka 

rregulla të forta dhe të shpejta. Aftësitë 

që zakonisht lidhen me sipërmarrjen 

mund të mësohen dhe qëndrimet mund 

të zhvillohen, edhe pse disa njerëz janë 

më të prirur se të tjerët të angazhohen 

në aktivitete të vetëpunësimit. 

Cili është ndryshimi midis vetëpunësimit 

dhe një ndërmarrjeje të vogël? 

Vetëpunësimi është një situatë në të 

cilën një individ punon për vete në vend 

që të punojë për një punëdhënës i cili i 

paguan një rrogë. Një individ i 

vetëpunësuar i fiton të ardhurat 

nëpërmjet veprimtarive ekonomike të 

kryera nga ai drejtpërdrejtë. Në një 

ndërmarrje të vogël biznesi, gjithashtu 
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mund të punoni për veten tuaj, 

megjithatë, në këtë rast mund të keni 

një ose më shumë persona që punojnë 

për ju. Përveç kësaj, në një ndërmarrje 

të vogël është e nevojshme për një sasi 

të konsiderueshme të kapitalit (para) për 

të hapur biznesin dhe ta mbani 

funksional atë - derisa të filloni të keni 

një fitim. Është thelbësore që të kuptoni 

se një pjesë e të qenit i suksesshëm në 

biznes është krijimi i pavarësisë me 

sigurimin e fondeve. Një paraqitje e 

thjeshtuar e ciklit të analizës së 

vizibilitetit që secili duhet të bëjë përpara 

se të vendosë t’i përkushtohet 

vetëpunësimit ilustrohet në skemën e 

mësipërme. 

A mund të bëhem sipërmarrës? 

Termi sipërmarrës nuk i takon vetëm 

biznesmenëve të mëdhenj. Përkundrazi, 

ai i takon çdokujt që merr përsipër 

riskun e hapjes së një aktiviteti 

ekonomik dhe në këtë mënyrë sigurimin 

e të ardhurave. Megjithatë, sipërmarrja 

kërkon një sërë aftësish, të cilat do të 

përcaktojnë edhe suksesin tuaj. 

Karakteristikat e sjelljes sipërmarrëse 

Ekzistojnë disa karakteristika që 

dallohen te sipërmarrësit e suksesshëm. 

Megjithatë, këto karakteristika nuk duhet 

të shihen si rregulla fikse të cilat janë 

kusht i domosdoshëm për të pasur 

sukses. 

 

Kupto qëllimet 

Mënyra më e mirë për të zbuluar “veten” 

është të kuptosh qëllimet e tua. Ngritja e 

një biznesi, vetëpunësimi, është edhe 

një stil jetese, prandaj duhet ta kuptosh 

mirë se çfarë do të bësh dhe pse do ta 

bësh dhe nëse idetë dhe mundësitë e 

tregut përputhen me dëshirat e tua. 

Përgjigjja e pyetjeve të mëposhtme 

mund të ndihmojë në sqarimin e ideve 

tuaja: 

• A doni të jeni i vetëpunësuar 

sepse kërkoni të ardhura më të 

larta? 

• Si do të ndikojë vetëpunësimi 

mbi orarin e punës? 
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• Sa përputhen aftësitë tuaja me 

aktivitetin e vetëpunësimit? 

• A është kjo një  mundësi më e 

mirë për të bërë karrierë? 

• Sa të lehtë e keni ndërveprimin 

me persona të tjerë? 

• Si do të ndikojë vetëpunësimi 

jetën familjare dhe shoqërore? 

• Sa i aftë jeni për të qëndruar i 

motivuar? 

Këto janë disa pyetje, të cilat të 

gërshetuara me sjelljet e sipër-listuara 

të sipërmarrësve, kanë për qëllim 

qartësimin e ideve tuaja. Aftësitë dhe 

qëndrimet “sipërmarrëse” janë të 

nevojshme, por nuk janë një kusht i 

mjaftueshëm për ngritjen e aktivitetit 

tuaj të vetëpunësimit. Ju gjithashtu 

duhet të keni një “ide të mirë biznesi”. 

Analiza e tregut 

Shumë sipërmarrës duan ta bëjnë 

idenë e tyre të biznesit realitet sa më 

shpejt, por për të qenë i suksesshëm, 

ju duhet të keni kujdes që para se të 

ndërmerrni një sipërmarrje, të keni 

studiuar mirë tregun.  

Hulumtimi i tregut ndihmon në të 

kuptuarit e klientelës, në të njohurin me 

konkurrencën dhe me gatishmërinë e 

klientëve për të paguar për produktin 

ose shërbimin e ofruar. 

 

 

 

 

 

 

Hulumtimi i tregut kërkon informacion 

mbi: 

 Produktin/shërbimin e ofruar dhe 

procesin e përgatitjes së tij. Ju 

domosdoshmërisht duhet të 

informoheni mbi ecurinë e shitjeve të 

produktit/shërbimit të ngjashëm me 

atë që planifikoni të realizoni dhe të 

jeni i qartë mbi procesin e përgatitjes 

së tij. 

  Burimet njerëzore dhe financiare që 

duhen për ta vënë në zbatim idenë e 

biznesit. Ju duhet të siguroheni 

paraprakisht që keni informacion mbi 

burimet e nevojshme për realizimin e 

idesë suaj të biznesit dhe se mund t’i 

siguroni ato. 

 Vendin se ku është më mirë të hapet 

biznesi. Ju duhet të llogarisni 

paraprakisht se sa klientë 

mesatarisht do të keni në varësi të 

vendit ku doni të hapni biznesin dhe 
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të zgjidhni atë që ju garanton numrin 

më të lartë të klientëve.  

Ju duhet të informoheni për 

densitetin e popullsisë së zonës 

gjeografike të synuar, dhe për 

numrin e bizneseve të tjera rivale me 

ju në këtë zonë. Bazuar mbi matjet 

që mund të bëni për zona të 

ndryshme gjeografike, ju mund të 

vlerësoni shumë lehtë se cila është 

zona që pritet t’ju sigurojë numrin më 

të madh mesatar të klientëve. Por 

mos harroni të llogarisni kostot e 

jashtme që lidhen me distancën 

fizike nga vendbanimi juaj në 

vendndodhjen e biznesit si dhe 

kostot shtesë që lidhen me 

diferencat e qerasë së hapësirës në 

varësi të vendndodhjes. Të ardhurat 

nga biznesi duhet ta justifikojnë një 

qira më të lartë si pasojë e afërsisë 

me qendrat urbane. 

 Ju duhet të informoheni se çfarë 

kërkojnë më shumë klientët dhe se 

çfarë nevojash të paplotësuara kanë 

ata. Duhet të informoheni mbi 

karakteristikat e klientëve potencialë, 

si mosha, gjinia, të ardhurat, 

profesioni, statusi familjar, mënyra e 

jetesës. Kjo krijon më shumë 

mundësi për të kuptuar se çfarë 

është më mirë t’u ofrosh klientëve të 

caktuar dhe të arrish në një numër 

sa më të madh klientësh.  

Megjithatë, ju si një sipërmarrës i ri, 

duhet të jeni i vetëdijshëm që jo 

domosdëshmërisht një numër i madh 

klientësh është më e mira për ju. 

Mund të synoni edhe një numër të 

vogël klientësh që duan të blejnë 

produktin/shërbimin që ju ofroni për 

veçoritë e tij dhe që janë të gatshëm 

të paguajnë një çmim të tillë që ju 

siguron juve fitimin e dëshiruar. 

Ju duhet të informoheni mbi 

produktin/shërbimin që ofrojnë 

konkurrentët tuaj. Duhet të kuptoni se 

cilat janë pikat e forta të tyre që 

tërheqin klientët dhe të ideoni tejkalimin 

e tyre në realizimin e 

produktit/shërbimit tuaj. 

 

Mbledhja e informacionit: 

Ju duhet të tregoni kujdes të zgjidhni 

mënyrën më të mirë të mundshme për 

të mbledhur informacionin pa 

shpenzuar shumë në terma monetarë 



 

 
10 

dhe kohorë. Mund të përdorni burime të 

ndryshme informacioni si interneti, 

njohjet familjare, shoqërore, persona të 

tjerë që kanë punuar në biznese të 

ngjashme në të kaluarën, apo 

pyetësorët on-line në varësi të tregut ku 

mendoni të operoni. 

Sipërmarrja dhe mjedisi 

Gjithnjë e më tepër dëgjojmë të flitet për 

rritjen ekonomike dhe ekonominë e 

gjelbër, për ruajtjen e mjedisit, për 

shterimin e resurseve natyrore, për 

alternativat e mundshme zëvendësuese 

të tyre. Por çfarë është në fakt 

ekonomia e gjelbër?  

 

Ekonomia e gjelbër merr përkufizime të 

ndryshme, por thelbi qëndron te rritja 

dhe zhvillimi ekonomik duke marrë në 

konsideratë ruajtjen e mjedisit. 

Përkufizimi kap tri dimensione të 

zhvillimit të qëndrueshëm: mjedisin, 

shoqërinë dhe ekonominë.  

Sipas UNEP-së (United Nations 

Environment Programme - Programi i 

Kombeve të Bashkuara për Mjedisin), 

ekonomia e gjelbër është ajo ekonomi 

që rezulton në mirëqenie njerëzore të 

përmirësuar dhe barazi sociale, 

ndërkohë që redukton në mënyrë 

domethënëse risqet mjedisore dhe 

skarcitetin ekologjik. Që të jetë e gjelbër, 

një ekonomi duhet të jetë jo vetëm 

eficiente, por edhe e drejtë. Drejtësia 

nënkupton njohjen e dimensioneve të 

barazisë në nivel vendi dhe global, 

veçanërisht në sigurimin e një 

tranzicioni të drejtë drejt një ekonomie 

me karbon të ulët, eficiente në resurse 

dhe shoqëri përfshirëse.  

Sipas Koalicionit të Ekonomisë së 

Gjelbër, ekonomia e gjelbër është ajo 

ekonomi që siguron cilësi më të mirë të 

jetës për të gjithë brenda kufijve 

ekologjikë të planetit. 

Sipërmarrja e bizneseve të gjelbra është 

pjesë thelbësore e ekonomisë së 

gjelbër. Një biznes i gjelbër, i quajtur 

ndryshe biznes i qëndrueshëm, është 

një sipërmarrje që krijon ndikime 

negative minimale në mjedisin, 

komunitetin, shoqërinë apo ekonominë 

lokale apo globale.  
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Një biznes i qëndrueshëm konsiderohet 

çdo organizatë që merr pjesë në 

aktivitete ekologjikisht miqësore apo të 

gjelbra për të siguruar që të gjitha 

proceset, produktet dhe aktivitetet e 

prodhimit të adresojnë në mënyrë 

adekuate shqetësimet aktuale mjedisore 

duke ruajtur një fitim të arsyeshëm për 

biznesin. Me fjalë të tjera, është një 

biznes që "plotëson nevojat e botës së 

tanishme, pa kompromentuar aftësinë e 

gjeneratave të ardhshme për të 

përmbushur nevojat e tyre". 

Në përgjithësi, një biznes konsiderohet i 

gjelbër nëse plotëson kriteret e 

mëposhtme: 

 Përfshin parimet e 

qëndrueshmërisë në secilin prej 

vendimeve të tij të biznesit. 

 Furnizohet me produkte dhe/ose 

shërbime miqësore me mjedisin, 

të cilat zëvendësojnë kërkesën 

për produkte dhe/ose shërbime jo 

të gjelbra. 

 Është më i gjelbër se 

konkurrenca tradicionale. 

 Angazhohet në mënyrë të 

vazhdueshme ndaj parimeve 

mjedisore në veprimtarinë e tij të 

biznesit. 
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Kapitulli 2.  Burimet dhe Administrimi i Parasë 

Burimet Njerëzore 

Analiza e tregut ju jep një ide mjaft të 

mirë të burimeve që kërkon biznesi juaj 

për veprimtarinë e tij të tilla si materiale, 

pajisje, puna dhe financat. Pasi të keni 

verifikuar mundësitë e biznesit tuaj, 

duhet të analizoni kërkesat e biznesit 

dhe t'i përshtatni ato me aftësitë tuaja. 

Kjo analizë ju lejon të planifikoni 

mbështetjen e jashtme që ju nevojitet,  

të identifikoni nevojat tuaja të trajnimit 

dhe përcaktoni formën më të 

përshtatshme për ndërmarrjen tuaj. 

 

A mund të bëj gjithçka vetë apo kam 

nevojë për punonjës? 

Detyrat e biznesit janë të shumta dhe 

nuk është gjithmonë e mundur të bëjmë 

gjithçka vetëm. Nëse keni nevojë për 

mbështetje të jashtme, duhet të 

vlerësoni nëse kjo garanton rekrutimin e 

punonjësve (me orar të plotë ose me 

kohë të pjesshme) ose nëse do të ishte 

e mundshme të nënkontraktoni të tjerë 

për segmente të caktuara të detyrave.  

Punësimi i punonjësve të tjerë shtesë 

është një hap i madh për çdo biznes, 

veçanërisht për një biznes të ri. Para se 

të angazhoni kohë dhe para për stafin e 

punësimit, duhet të konsideroni me 

kujdes: 

 Shpeshtësinë e detyrave kryesore. 

Bëni një listë të të gjitha detyrave 

dhe aktiviteteve që do të ndërmerren 

në biznesin tuaj, duke treguar se sa 

shpesh ndodhin këto detyra (çdo 

orë, çdo ditë, çdo jave, rrallë) dhe 

shënoni ato që mund të bëni vetë.  

 Rregullat e punësimit të punonjësve 

të tjerë. Çdo punonjës duhet të ketë 

të mirë-specifikuar detyrat e veta.  

 Kostoja e pagave. Punësimi i 

individëve të tjerë është një kosto 

shtesë për biznesin e cila duhet të 

merret në konsideratë kur 

përcaktohet nevoja për staf. 
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Burimet Financiare 

Kryerja në baza mujore e një buxheti të 

thjeshtë mund të ndihmojë në kontrollin 

dhe administrimin sa më të mirë të 

parasë.  

Cilat janë kostot e hapjes dhe 

mbarëvajtjes së biznesit?  

 Njohja e shpenzimeve fikse: Hapi i 

parë është njohja e shpenzimeve të 

cilat do të jenë të pranishme çdo 

muaj për biznesin si qiraja, pagesat 

e personelit (nëse ka të tillë), pagesa 

e energjisë elektrike, furnizimit me 

ujë, taksat bashkiake dhe ato në 

nivel qendror, etj. Këto janë pagesa 

të paevitueshme për biznesin dhe 

duhet të merren në konsideratë të 

parat.  

 Parashikimi i shpenzimeve variabël: 

Përgjatë operimit të biznesit, janë 

disa shpenzime të cilat ndryshojnë 

me volumin e aktivitetit. Duke 

gjykuar në bazë të një muaji tipik 

është e mira të parashikohen 

shpenzimet variabël gjatë një muaji. 

Një mënyrë e thjeshtë parashikimi 

është mesatarja e thjeshtë e muajit 

me shpenzime më të mëdha dhe 

muajit me shpenzime më të vogla. 

Parashikimi i këtyre shpenzimeve 

shërben për të njohur nevojën për 

mbajtje të parave “cash” apo 

likuiditeteve në arkë. 

 Parashikimi i të ardhurave: Për të 

njëjtën arsye pse nevojitet 

parashikimi i shpenzimeve variabël, 

nevojitet edhe parashikimi i të 

ardhurave për një muaj tipik. Edhe 

ky parashikim mund të kryhet 

nëpërmjet një mesatareje të thjeshtë. 

Gjithashtu mund të kryhet një 

parashikim në bazë të muajit 

paraardhës. Gjithsesi, është e 

nevojshme të krijohet një ide rreth të 

hyrave mujore.  

 

 

 

 

Kështu në bazë të njohjes së 

shpenzimeve fikse, parashikimit të 

shpenzimeve variabël dhe të ardhurave 

del në pah edhe nevoja për likuiditete. 

Njohja e hyrjeve (të ardhurave) dhe 

daljeve (shpenzimeve) është e 

rëndësishme për të menaxhuar fitimet, 

apo në rast të kundërt të vlerësojë 

humbjet.  
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Si mund t’i siguroj burimet financiare të 

nevojshme? 

Sigurimi i financimit për biznesin tuaj 

mund të jetë një nga pengesat më të 

mëdha që duhet të zgjidhësh. Shumë 

sipërmarrës të rinj kanë një sasi të 

kufizuar të kursimeve për të investuar 

në biznesin e tyre. Mjetet financiare 

mund të vijnë nga disa burime - hua 

bankare, kursime personale, kredi 

tregtare dhe kështu me radhë, por jo të 

gjithë janë lehtësisht të arritshme. Të 

rinjtë zakonisht konsiderohen klientë “të 

rrezikshëm” nga institucionet e 

kreditimit, sepse nuk kanë histori 

kreditimi dhe përvojë të kufizuar biznesi. 

Megjithatë, vendimi i institucionit 

kreditues bazohet kryesisht në cilësinë e 

planit të biznesit.  

Për shumë të rinj, kursimet personale 

ose kreditë nga familja dhe miqtë 

(burimet informale) mund të 

përfaqësojnë burimet më të arritshme të 

financimit. Ju gjithashtu duhet të 

kontrolloni nëse ka ndonjë program të 

veçantë që ndihmon sipërmarrësit e rinj 

të sigurojnë fonde. Ju mund të dëshironi 

të kontaktoni dhomat e tregtisë, 

agjencitë e zhvillimit të biznesit, 

shërbimet e punësimit, bankat 

komerciale dhe institucionet 

mikrofinanciare që mund të ofrojnë më 

shumë informacion mbi këto mundësi.   

 Kursimet personale 

Kursimet personale janë burimi më i 

zakonshëm për fillimin e biznesit. Nuk 

është e thënë që kursimet të përdoren 

të gjitha, me to mund të kryeni edhe një 

pjesë të financimit të sipërmarrjes.  

 Financimi joformal 

Familja dhe miqtë janë shembuj të 

burimeve të financimit joformal. Ky 

financim mund të kryhet në formën e 

huave, megjithatë duhet të keni 

parasysh që veprimet të kryhen në 

formë sa më të rregullt. Në raste 

huamarrjeje, kryerja e veprimeve 

noteriale është e domosdoshme.  

 Kreditë për biznese të vogla 

Shumë banka ofrojnë kredi për hapjen e 

bizneseve të vegjël. Kushtet e pranimit 

përfshijnë zakonisht një plan biznesi të 

detajuar, historik i besueshëm me 

transaksionet bankare sidomos kredi të 

mëparshme. Gjithashtu sigurimi i 

kolateralit është i rëndësishëm në 

shumë raste, prandaj duhet të mendoni 

edhe për këtë.  
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 Inkubatorët e biznesit 

Inkubatorët e biznesit i ofrojnë 

sipërmarrjeve të reja ndihmë financiare 

dhe manaxheriale, hapësirë dhe 

shërbime të tjera mbështetëse. Ato 

zakonisht menaxhohen nga agjencitë e 

zhvillimit ekonomik ose institucione të 

qeverisë vendore dhe janë krijuar për 

promovimin e ndërmarrjeve që veprojnë 

në sektorë të veçantë. 

Administrimi i parasë 

Paraja në bankë dhe lehtësirat që 

burojnë 

Hapja e një llogarie bankare për 

biznesin sjell shumë lehtësira për një të 

vetëpunësuar. Duhet të tregohet kujdes 

për t’u hapur llogari bankare si biznes, 

dhe jo si individ. Bizneset përfitojnë nga 

disa shërbime, të cilat nuk mund të 

përfitojë një individ. Disa avantazhe 

janë: 

 

 

 

 

 Siguria e parave në qarkullim: 

Shpesh një faktor i neglizhuar, veprimet 

bankare janë shumë më të sigurta se sa 

veprimet e kryera nëpërmjet parasë 

“cash”. 

 Ndahen shpenzimet e biznesit nga 

ato personale: 

Evitohet konfuzioni në kryerjen e 

veprimeve dhe transaksioneve në emër 

të biznesit.  

 Shpenzime automatikisht të 

regjistruara dhe të gjurmuara: 

Shpenzimet e bëra nga biznesit janë të 

njohura nga sistemi tatimor si 

shpenzime biznesi. Kjo gjë krijon 

lehtësira në raportimet tatimore.  

 Lehtësi në aksesimin e fondeve: 

Aksesimin e fondeve në llogarinë e 

kompanisë, në çdo kohë, për nevojat 

për blerje produktesh dhe shërbimesh 

në emër të kompanisë. Ofrimi i kartave 

bankare e bën edhe më të thjeshtë 

përdorimin e fondeve.  

 Kontrolli i shpenzimeve: 

Monitorim efikas i shpenzimeve dhe 

kontroll i detajuar përmes raporteve të 

lëvizjeve në llogari të përgatitura nga 

banka; 
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 Komisione me të ulëta: 

Shmangen komisionet e transfertave 

dhe pagesave, normalisht për llogarinë 

e biznesit bankat përdorin një komision 

vjetor, minimalisht 1200 lekë; 

 Kryerja me lehtësi e pagesave: 

o Ndaj furnitorëve,  

o Detyrimet ndaj shtetit, 

o Pagesat të ndryshme për 

mbarëvajtjen e biznesit. 

 Pagesat fikse periodike: 

Disa pagesa mund të kryhen 

periodikisht, duke mos pasur nevojë për 

të humbur ditën e punës duke kryer 

pagesat, për shembull pagesa e qerasë, 

energjisë elektrike, internetit, ujit, etj, pra 

me pak fjalë e shpenzimeve mujore 

fikse, 

 Përdorimi i e-banking: 

Shërbimi on-line të ofruara nga bankat, 

për të kursyer kohë dhe për të pasur një 

kontroll më të mirë në llogarinë e 

biznesit. 

 Nevoja për likuiditete: 

Në raste kur biznesit i duhet të shlyejë 

detyrime, apo të kryejë pagesa në një 

moment që nuk ka likuiditete, pra nuk 

zotëron shumën e nevojshme të parave, 

banka shërben si huadhënëse. 

Kështu biznesi përdor paratë e marra 

hua nga banka dhe më pas i kthen ato 

për një periudhë të caktuar, me një 

interes të caktuar. Interesat për paketat 

e bizneseve luhaten nga termat e 

kontratës. Do të ishte mirë të zgjidhej 

një kontratë në një bankë e cila ka 

interesa të ulët për kreditë afatshkurtra, 

pasi gjithmonë biznesi ka nevojë për të 

përdorur instrumente të tillë. 

Kostot e parasë “cash” dhe informaliteti 

Në një situatë kur zhvillimet teknologjike 

po përmirësojnë sistemin e pagesave në 

kuadër të shpenzimeve tregtare, operimi 

nëpërmjet parave letër shpesh mund të 

kthehet në kosto për një të 

vetëpunësuar. Sigurisht, duke gjykuar 

nga llojet e bizneseve, pjesa më e 

madhe e tyre do të duhet të shesin në 

bazë të parasë letër. Gjithsesi, në 

kryerjen e pagesave për blerje të 

ndryshme përdorimi i parasë letër mund 

të sjellë kosto.  

Pagesat “cash” kontrollohen me 

vështirësi. Një i vetëpunësuar duhet të 

ketë kontroll sa më të mirë të pagesave, 
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gjë e cila e ndihmon në raportimin e 

shpenzimeve për çështjet tatimore.  

Pagesat “cash” bëhen burim 

informaliteti. Informaliteti për një të 

vetëpunësuar përbën vetëm kosto. 

Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin, për 

tatimpaguesit me qarkullim vjetor nga 0 

deri në 5 milionë lekë, është 0 lekë në 

vit. Kështu që nuk ka asnjë arsye pse të 

punohet në rrugë informale. Në rast se 

bëhet një blerje pa faturë kjo nuk mund 

të regjistrohet si shpenzim.  Nga ky 

shkëmbim ka përfituar vetëm subjekti ku 

është bërë blerja, pasi mund të ketë 

shitur pa TVSH. Megjithatë, kontrollet në 

biznese për parregullsi mund të kthehen 

në problem nëse nuk tregohet kujdes 

me mbajtjen e faturave për mallrat apo 

shërbimet e blera në kuadër të 

mbarëvajtjes së biznesit.  

Ndërkohë transaksionet nëpërmjet 

bankës mund të jenë një alternativë 

shumë e mirë për blerjet e mallrave apo 

shërbimeve. Pagesa është e kontrolluar 

dhe rreziku që subjekti tjetër të mos 

faturojë veprimin është shumë i vogël 

krahasuar me përdorimin e parave 

“cash”.  

Një tjetër problem me ekonominë 

informale lidhet me punonjësit. Nëse në 

biznesin tuaj vendosni të punësoni të 

tjerë, ata duhet të jenë të regjistruar dhe 

të siguruar sipas rregullave përkatës. 

Shpesh punësimi informal bëhet 

problem i madh për bizneset. Ka prova 

të qarta se punonjësit që punojnë në 

informalitet janë më pak produktivë, pra 

tentojnë të jenë më pak të përfshirë në 

mbarëvajtjen e biznesit, gjë e cila sjell 

më shumë humbje për kompaninë se sa 

fitime.  

Gjithashtu duhet pasur parasysh se 

aktiviteti informal është një nga shkaqet 

kryesorë që pengojnë rritjen e biznesit 

në periudhën afatgjatën afatgjatë. Një 

sipërmarrës i ri dhe ambicioz duhet të 

mendojë për rritje të vazhdueshme të 

biznesit dhe jo për përfitime të vogla për 

shkak të aktivitetit informal, duke marrë 

rrezikun e thyerjes së ligjit.  

Këshilla për mirë-administrimin e parasë 

Menaxhimi i burimeve - paratë, klientët, 

stafi dhe informacioni - është një aspekt 

i rëndësishëm i biznesit. Ai përfshin 

planifikimin dhe organizimin e të 

ardhurave dhe shpenzimeve, të cilat 

janë aftësi që mund të mësohen lehtë, 

edhe pse këto aftësi mësohen gjatë 

punës. Megjithatë, nëse nuk tregohet 

kujdesi i duhur, kjo pjesë mund të 
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kthehen në problem për mbarëvajtjen e 

biznesit, prandaj është e rëndësishme 

që të mbahen parasysh disa këshilla: 

1. Të ndahen llogaritë personale 

nga ato të biznesit.  

Shpesh, një i vetëpunësuar e ka të 

vështirë të ndajë llogaritë personale nga 

ato të biznesit. Një gjë e tillë u prek dhe 

pak më sipër, ku u tha se llogaria 

bankare e biznesit duhet të ndahet nga 

ajo personale dhe pikërisht për këtë 

arsye. Në fund të muajit, duhet të 

kryhen balanca e parave të hyra dhe 

parave të dala, në këtë mënyrë 

përcaktohet fitimi. Por, nëse shpesh 

paratë e hyra përdoren për të mbuluar 

shpenzime personale, në fund është e 

vështirë të përcaktohet ecuria e biznesit, 

gjithashtu të vendosen synime për rritjen 

e tij.  

Një këshillë e mirë është që paratë  e 

përdorura për shpenzime personale të 

regjistrohen si dalje nga biznesi, në 

mënyrë që paratë të jenë të 

gjurmueshme. Caktimi i një page mujore 

për veten do të ishte ideale në raste të 

tilla. Disiplina midis llogarisë personale 

dhe asaj të biznesit krijon edhe bazat 

për një administrim më të mirë të 

financave në biznes.  

2. Përcaktimi i shumës minimale të 

parave “cash”. 

Edhe pse paratë “cash” mund të 

përbëjnë kosto, shkëmbimet tregtare 

kryhen më së shumti me para në dorë. 

Për të evituar kostot e mbajtjes së 

parasë së tepërt “cash” dhe gjithashtu 

për të qenë i përgatitur për nevoja 

urgjente të parave, sugjerohet të 

caktohet një shumë minimale e parave 

“cash” që do të mbahen në qendrën e 

aktivitetit të biznesit. Kjo shumë duhet të 

jetë në bazë ditore ose javore.   

 

 

 

Nga shitjet ditore, në arkën e biznesit 

lihet kjo shumë minimale. Në raste kur 

për shkak të shpenzimeve të shumta kjo 

shumë mund të ulet nën nivelin minimal, 

është e këshillueshme të plotësohet deri 

në atë shumë. Në këtë mënyrë, çdo 

shpenzim i papritur mund të përballohet 

më lehtë.  

3. Përdorimi i kujdesshëm i kredive 

bankare.  

Kreditë janë një formë shumë e mirë për 

të përballuar shumë shpenzime të 
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papritura lidhur me biznesin, apo edhe 

investime të mundshme. Bankat krijojnë 

shumë lehtësira për marrjen e kredive 

nga ana e biznesit, sidomos ato 

afatshkurtra dhe përdorimi i tyre mund 

të jetë optimal në shumë raste.  

Megjithatë, përdorimi i kredive kërkon 

kujdes. Së pari, kredia duhet marrë 

vetëm në raste kur është vërtet e 

nevojshëm, jo për shpenzime të cilat 

mund të shtyhen apo mund të evitohen. 

Së dyti, duhet pasur kujdes në shlyerjen 

e kredisë. Interesat e kredive janë 

shpesh të larta dhe tejkalimi i afatit 

kërkon pagesa më të larta. Korrektësia 

me pagesat eviton kostot shtesë dhe të 

panevojshme dhe nga ana tjetër krijon 

një profil të besueshëm tuajin në 

sistemin bankar, gjë e cila u mundëson 

lehtësira në të ardhmen.  

4. Përdorimi i programeve apo 

aplikacioneve për ruajtjen e 

shpenzimeve.  

Tashmë administrimi i parave është 

edhe më i thjeshtë me anë të 

programeve apo aplikacioneve të 

ndryshme. Mënyra më tradicionale për 

të gjurmuar hyrje – daljet e parave është 

nëpërmjet Microsoft Office – Excel, apo 

një programi tjetër të ngjashëm 

kontabiliteti. Këto programe janë të lehta 

për t’u përdorur dhe mënyrat e 

përdorimit janë të shumta.  

Përdorimi i “smartphoneve” e bën edhe 

më të thjeshtë dhe komod mbajtjen e 

shpenzimeve. Aplikacionet mund të 

shkarkohen dhe të përdoren me lehtësi. 

Shumica e tyre janë pa pagesë dhe me 

njohuri bazë të anglishtes mund të 

përdoren  nga çdokush: Dollarbird, 

Goodbudget LearnVest, Level Money, 

Wallaby Wally, etj. Në shumë prej tyre 

mund të krijoni llogarinë  e biznesit dhe 

llogari për shpenzime personale.
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Kutia 1 

Sigurisht që qëllimi kryesor i një biznesi ngelet maksimizimi i fitimit, por sigurimi që ai 

të krijojë impakte negative minimale për mkjedisin nuk shkon nëë kundërshti me këtë 

qëllim. Përkundrazi, nëse një biznes vepron në përputhje me mbrojtjen mjedisore, 

përfitimet për të janë të shumta, pa përmendur përfitimet që vijnë për shoqërinë, 

ekonominë dhe mjedisin në përgjithësi. 

Nëse ju vendosni të ndërmerrni një biznes të gjelbërt, apo të shndërrroni biznesin 

aktual në një të tillë, ja disa nga përfitimet kryesore që do të siguroni: 

 Ulja e kostove. Për fat të mirë, zbatimi i praktikave të gjelbra në biznesin tuaj 

mund t'ju ndihmojë të kurseni para. Për shembull, ndriçimi eficient me energji 

mund të reduktojë faturën e energjisë, kursimi i ujit mund të zvogëlojë faturën 

e ujit dhe riciklimi apo ripërdorimi i burimeve ekzistuese në mënyrë kreative 

mund të ndihmojë në reduktimin e shpenzimeve të tjera të biznesit. 

 Të qënit një biznes i gjelbër mund të tërheqë shumë klientë, veçanërisht ata 

që janë më të kujdesshëm ndaj mjedisit, duke e bërë këtë një strategji të mirë 

konkurruese për suksesin e biznesit tuaj. Bizneset që tregojnë se maksimizimi 

i fitimit nuk është qëllimi i tyre i vetëm, padyshim që kanë një avantazh më të 

madh krahasuar me konkurrentët në treg. 

 Të pasurit një biznes të gjelbër mund ta shoqëroni me shpërndarjen e 

njohurive ndaj klientëve tuaj mbi përfitimet që vijnë nga ruajtja e mjedisit. Sa 

më shumë që ata të jeni në dijeni mbi këtë, aq më shumë mundësi ka që ju të 

ruani klientët aktualë dhe të rrisni numrin e atyreve potencialë. 

 Përfitimi nuk vjen vetëm nga klientët, por edhe nga punonjësit. Nëse ju keni të 

punësuar të tjerë në biznesin tuaj, ata do të ndihen më të sigurt dhe të 

shëndetshëm në një ambient pune ekologjik, duke bërë që morali i tyre të jetë 

më i lartë dhe të punojnë me më shumë dëshirë. Nga ana tjetër kjo është 

edhe një mënyrë e mirë për të reduktuar mundësinë e ndërimit të punonjësve, 

e cila do të shoqërohej me kosto relativisht të larta për biznesin tuaj. 
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Kapitulli 3.  Të Fitojmë Sfidat e Administrimit të Biznesit 

Marketingu dhe Rëndësia e Tij 

Për shumë biznese është provuar që 

çelësi i suksesit është marketingu, pasi 

kjo është mënyra më e mirë për të fituar 

klientët. Prandaj është thelbësore që 

çdo person me ambicien për tu 

vetëpunësuar të njohë rëndësinë e tij 

dhe rrugën për të krijuar strategjinë e tij 

të marketingut. 

 Një marketing i suksesshëm fillon 

me hulumtimin e tregut me qëllim 

identifikimin e klientëve potencialë 

dhe të “nevojave” të tyre. Ju duhet të 

kategorizoni klientët në segmente të 

caktuara sipas këtyre nevojave për 

të vlerësuar se cili segment është 

më në interesin tuaj për t’u synuar 

dhe për ta bërë më të lehtë 

përmbushjen e nevojave përkatëse.  

 Rëndësi të veçantë ka përcaktimi i 

formës së marketingut për 

prezantimin e produktit/shërbimit në 

mënyrë që ajo të jetë e suksesshme 

dhe jo shumë e kushtueshme për 

buxhetin në dispozicion. Ju mund të 

zgjidhni reklamimin, ekspozitat, 

iniciativat e marrëdhënieve me 

publikun, aktivitetin në internet, si 

dhe krijimin e një strategjie efektive 

"pika shitjeje" nëse dëshironi të 

mbështeteni te të tjerët për të shitur 

produktin/shërbimin tuaj.  

 Për të vlerësuar efektivitetin e 

strategjisë së zgjedhur në të 

ardhmen, ju mund të pyesni klientët 

tuaj ekzistues se si dëgjuan për këtë 

biznes. 

Analiza S.W.O.T. 

Për të krijuar dhe rritur reputacionin e 

biznesit tuaj, ju mund të përgatisni një 

analizë SWOT (Analiza e Përparësive, 

Dobësive, Mundësive dhe Risqeve), me 

qëllim forcimin e pikave të forta dhe 

reduktimin e pikave të dobëta. 

 

Pikat e forta mund të përfshijnë: 

 Shërbimi profesional ndaj klientit 

 Karakteristika të veçanta që ka ose 

përfitime që ofron produkti juaj 

 Njohuri të mira mbi produktin  
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Dobësitë mund të përfshijnë: 

 Burime të kufizuara financiare 

 Mungesa e një reputacioni të 

vendosur 

 Sisteme joefikase të kontabilitetit 

Mundësitë mund të përfshijnë: 

 Rritja e kërkesës nga një sektor i 

veçantë tregu 

 Përdorimi i internetit për të arritur 

tregje të reja 

 Përdorimi i teknologjive të reja për të 

përmirësuar cilësinë e produktit 

Risqet mund të përfshijnë: 

 Shfaqjen e një konkurrenti të ri 

 Versione më të sofistikuara, atraktive 

ose më të lira të produktit apo 

shërbimit tuaj 

 Legjislacion i ri që rrit kostot e 

produktit 

 Një rënie ekonomike, e cila zvogëlon 

kërkesën e përgjithshme 

Plan i detajuar marketingu 

Ju duhet të hartoni një plan të detajuar 

marketingu që përcakton veprimet 

specifike për ta vënë strategjinë në 

praktikë. Kjo fillon nga qartësimi i disa 

pyetjeve që ju duhet t’i bëni vetes.  

 Cilat ndryshime po ndodhin në 

mjedisin tim të biznesit? A janë këto 

mundësi apo kërcënime? 

Kutia2 

Kulinaria krijon mundësi për ngritjen e sipërmarrjeve të gjelbërta. Me rritjen e të 

ardhurave për frynë, si dhe me futjen e kulturave të ndryshme kulinarë në Shqipëri, 

kulinaria është një aktivitet që po tërheq gjithnjë e më tepër individë të konsumojnë 

dhe shijojnë ushqimet e përgatitura jashtë shtëpisë.  Jo vetëm që procesi i përgatitjes 

së ushqimeve për shërbim është ekologjik, por sipërmarrjet që bazohen të kulinaria 

mund të jenë në tërsi ekologjike, duke filluar që nga furnizimi me produkte ekologjike; 

arredimi i ambienteve të shërbimit; krijimi i menuve on-line të cilat konsumatorët mund 

ti shohin nëpërmjet pajisjeve të tyre elektronike pa qenë nevoja të jenë të printuara 

dhe të riprintohen sa herë që ndryshojnë çmimet; shpërndarja e ushqimeve jashtë 

ambienteve të biznesit me biçikleta në vend të motorrëve që shkaktojnë ndotje. 

Shfrytëzimi i këtyre ideve të gjelbërta dhe kthimi i tyre në pika të forta për biznesin 

tuaj mund të garantojë sukses. 
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 Cilat janë pikat e forta dhe dobësitë 

e mia? 

 Çfarë dua të arrij? Vendosni 

objektiva të qarta dhe realiste. 

 Cilët janë klientët që kërkoj të arrij? 

Cilat janë nevojat e tyre? 

 Cilët konsumatorë janë më 

fitimprurës? 

 Si do t'i targetoj klientët potencial të 

duhur? A ka grupe që unë mund të 

synoj në mënyrë efektive? 

 Cila është mënyra më e mirë për të 

komunikuar me ta? 

 Mund të përmirësoj shërbimin e 

klientit tim? Kjo mund të jetë një 

mënyrë me kosto të ulët për të fituar 

një avantazh konkurrues ndaj 

rivalëve, për të mbajtur klientët, për 

të rritur shitjet dhe për të ndërtuar një 

reputacion të mirë. 

 Mund të ndryshoj produktet ose 

shërbimet e mia për të rritur shitjet 

dhe përfitimin? Shumica e 

produkteve duhet të përditësohen 

vazhdimisht për të ruajtur 

konkurrencën. 

 Si do ta çmoj produktin apo 

shërbimin tim? Cila është mënyra 

më e mirë për shpërndarjen dhe 

shitjen e prodhimeve të mia? 

Si mund të promovoj më mirë produktet 

e mia? Mundësitë mund të përfshijnë 

reklamimin, marketingun direkt, 

ekspozimin në panaire, marketing në 

internet. 

Gjithmonë i kujdesshëm 

Ju duhet të tregoni kujdes të shmangni 

“grackat” që shoqërojnë aktivitetin tuaj: 

 Injorimi i konkurrencës; 

 Konkurrenca vetëm nëpërmjet 

çmimit; 

 Fokusimi në shumë pak 

konsumatorë; 

 Mospërcaktimi i saktë i detyrave 

gjatë fazave të prodhimit; 

 Mos-mbajtja e llogarive, kryesisht e 

shpenzimeve të nevojshme; 

 Vetëkënaqja me atë që ofroni; 

 Mos-përpjekja për të përtërirë 

produktet tuaja; 

 Mungesa e marketingut inovativ dhe 

në përputhje me trendet më të reja.

  

Kutia3 

Shqipëria është e njohur prej shekujsh për traditat e saj artizanale. Prodhimi i 

pushkëve dhe pistoletave me gdhendie ka qenë i njohur që në kohën e Perandorisë 

Osmane. Eshtë e njohur tradita e prodhimit me dorë të qilimave me motive, 

qendistarisë dhe punimeve me shtiza e bizë të çentrove dhe veshjeve të ndryshme,  
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Promovo pa shpenzuar shumë 

•    Promovoni biznesin tuaj sa herë që 

komunikoni me të tjerët.  

Veçanërisht për bizneset të cilat 

operojnë me dyqane, është shumë e 

rëndësishme që fqinjët të njihen më të: 

rrethi juaj miqësor mund të reklamojë 

këtë biznes në bisedat që ata zhvillojnë 

me miqtë e tyre dhe ju vetë mund të 

krijoni njohje dhe miqësi me fqinjët 

përreth. 

 

 

 Përdorni median sociale për të 

promovuar biznesin tuaj. 

Vendosni emrin dhe logon e biznesit 

tuaj në adresën e email-it dhe mund të 

shtoni një seksion me linke për 

Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, 

Pinterest që marrësi i email-it të lidhet 

me ju në median soiale. Postoni 

vazhdimisht foto ose/dhe video nga 

aktiviteti i biznesit tuaj që klientët të 

kenë mundësi të shohin se çfarë realisht 

ju keni mundësi t’u ofroni atyre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poçerisë dhe prodhimeve të baltës, filigramit, artikujve të alabastrës, bakrit, argjendit 

etj. Punime të tilla të bëra me dorë kanë vlerë të shtuar krahasuarme zëvëndësueset 

e tyre të prodhuar nëpër fabrika, pasi jo vetëm që janë me të veçanta dhe të 

pëlqyeshme për blerësit potencialë, por janë edhe miqësore me mjedisin pasi 

prodhimi i tyre ka ndikim minimal negative në natyrë. Megjithatë, këto lloj biznesesh 

jo gjithmonë janë të suksesshme, pasi artizanët shpesh shqetësohen vetëm për të 

krijuar produktet e tyre në mënyrë sa më cilësore dhe tërheqëse për syrin e 

konsumatorëve, duke anashkaluar marketingun. Prodhimi i këtyre produkteve duhet 

të shoqërohet me metoda inovative marketingu në mënyrë që sipërmarrja të jetë e 

suksesshme. 

 

Kutia4 

Me ritjen e interesit nga ana e individëve për turizëm, është rritur edhe oferta për 

shërbime që lidhen me të. Turizmi i gjelbër është një sektor strategjik për t’u 

shfrytëzuar si mundësi për ngritjen e sipërmarrjeve që janë miqësore me natyrën. 

Duket se aktivitetet që kombinojnë sportin me natyrën po tërheqin gjithnjë e më 

shumë individë ta blejnë këtë shërbim.  
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Këto mënyra u japin mundësinë edhe 

individëve që nuk ndodhen në të njëjtën 

zonë gjeografike me vendndodhjen e 

biznesit tuaj të informohen mbi të. 

 

 

Politika e Çmimit 

Një nga vendimet më të rëndësishme që 

ju si i vetëpunësuar duhet të merrni në 

lidhje me aktivitetin tuaj është vendosja 

e çmimit për produktin/shërbimin që 

ofroni, si një nga strategjitë më të mira 

për konkurrim dhe që garanton 

maksimizimin e fitimit. 

Pavarësisht llojit të aktivitetit, ju duhet të 

mbani parasysh pikat e mëposhtme kur 

përcaktoni çmimin: 

 Çmimi duhet të mbulojë kostot fikse 

dhe ato variabël. 

 Mënyra më e mirë për të ulur çmimin 

është ulja e kostos së prodhimit 

 Rishikimi i çmimit vazhdimisht për t’u 

siguruar që ai reflekton dinamikat e 

kostove, kërkesën e tregut, reagimin 

ndaj konkurrencës, qëllimin e fitimit. 

 Trajtojeni fitimin si një kosto fikse që 

ai të jetë i qëndrueshëm, pavarësisht 

shitjeve. 

Llogaritja e çmimit në bazë të kostove  

 

Llogaritja e çmimit në bazë të kostove 

dhe marzhit të fitimit 

Çmimi = Kosto Totale(fikse+variabël) + 

Marzhi i fitimit 

 Kostot Totale përfshijnë shumën e 

shpenzimeve të bëra për çdo input të 

përdorur për realizimin e produktit 

final që ofrohet dhe përbëhen nga 

kostot fikse dhe ato variabël. 

Kosto Totale  = Kosto Fikse + 

Kosto Variabël 

 Kostot Fikse përbëjnë shumën e 

shpenzimeve të atyre inputeve që 

nuk ndryshojnë në sasi, pavarësisht 

masës së shitjeve të produktit, si 

pagesa e qerasë për ambientin ku 

zhvillohet aktiviteti i biznesit, rroga e 

të punësuarve, pagesa për 

shërbimet e internetit, pastrimit apo 

mirëmbajtjes.  

 Kostot Variabël përbëjnë shumën e 

shpenzimeve të atyre inputeve që 

Aktivitetet të tilla si ngjitja në mal, alpinizmi, çiklizmi në mal, trekking, rafting, 

lundrimi, hiking, kayake, ski, gjuetia apo peshkimi janë aktivitete të gjelbërta për sa 

kohë që minimizojnë impaktet negative në mjedis. Promovimi i aktiviteteve që lidhen 

me këtë lloj turizmi kryesisht nëpërmjet mediave on-lineduket se është një strategji e 

suksesshme marketingu që në të njëjtën kohë nuk ka nevojë për shumë shpenzime 

nga ana e sipërmarrësve. 
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ndryshojnë në varësi të sasisë së 

shitur të produktit, si kostot e 

materialeve të përdorura në prodhim, 

kostot e transportit, të telefonisë, 

energjisë elektrike, ujit, reklamave, 

apo shpenzimeve tatimore. 

 Marzhi i fitimit llogaritet si përqindje e 

çmimit të shitjes dhe përcakton se 

ç’pjesë të të ardhurave nga shitja do 

të shkojnë si fitim për sipërmarrësin. 

Sipërmarrësi duhet të përcaktojë 

këtë marzh fitimi dhe sa do të jetë 

fitimi për çdo njësi të shitur. 

Tabela  1: Shembull mbi përcaktimin e 

çmimit të shitjes 

Kosto Fikse  5000 Lekë 

+ Kosto Variabël 7000 Lekë 

= Kosto Totale   12000 Lekë 

+ Marzhi i Fitimit (20% 

 e çmimit të shitjes) 

3000 Lekë 

= Çmimi i shitjes  15000 Lekë 

 

Plani i Biznesit 

Pasi të keni studiuar tregun dhe të keni 

bërë planin financiar, nëse keni 

vendosur të realizoni idenë tuaj të 

biznesit, ju duhet të hartoni një plan 

biznesi përpara se të shkoni në hapin 

më të rëndësishëm: në atë të 

ndërmarrjes së biznesit. Plani i biznesit 

shërben si një mjet për të strukturuar në 

mënyrë logjike të gjitha burimet 

njerëzore, financiare dhe teknike të 

nevojshme për realizimin e idesë së 

biznesit dhe për të dizenjuar strategjinë 

e marketingut. 

Një plan biznesi mund të hartohet 

brenda një dite, pasi pothuajse i gjithë 

informacioni i nevojshëm për përgatitjen 

e tij është mbledhur që më parë. Ju nuk 

duhet të anashkaloni hartimin e tij dhe 

duhet të keni parasysh që 24 orë nuk 

vlejnë aq sa shuma e harxhuar për të 

ndërmarrë një biznes jo të suksesshëm.  

Hapat për të hartuar një plan tradicional 

biznesi: 

 Skicimi i planit të biznesit 

Shënoni në faqen e parë emrin e 

biznesit dhe tuajin, së bashku me 

kontaktet personale. Tregoni 

shkurtimisht rreth kompanisë suaj dhe 

pse mendoni se do të jetë e 

suksesshme. Tregoni për misionin, 

produktin ose shërbimin tuaj, stafin dhe 

vendndodhjen e biznesit. Ju gjithashtu 

duhet të përfshini informacion financiar 

dhe plane të nivelit të lartë të rritjes nëse 

planifikoni të kërkoni financim të 

jashtëm. 

 Përshkrimi i biznesit 

Në këtë seksion jepni informacion të 

detajuar rreth biznesit tuaj. Tregoni 
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veçoritë e produktit/shërbimit që do të 

ofroni dhe se çfarë nevojash të 

paplotësuara ai do të zgjidhë, çmimin, 

shpërndarjen. Jini specifikë dhe listoni 

konsumatorët ose bizneset e tjera që ju 

planifikoni të shërbeni. 

 Analiza e tregut 

Në këtë seksion duhet përcaktuar  

konkretisht produkti/shërbimi 

përfundimtar që do të ofrohet, duhen 

identifikuar klientët dhe karakteristikat e 

tyre, duhen listuar konkurrentët dhe 

pikat e forta të tyre, duhet paraqitur 

potenciali i tregut dhe duhet vendosur 

për mënyrën më të mirë se si të 

konkurrohet në treg.  

 

 Plani i menaxhimit 

Ju duhet të jeni i qartë për procedurën e 

realizimit dhe shpërndarjes së 

produktit/shërbimit tuaj; duhet të 

përcaktoni se cilat procese do të  

 

realizoni vetë dhe se për cilat procese 

duhet të punësoni të tjerë, si dhe sa dhe 

kë të punësoni.  

 Plani i marketingut 

Kutia5 

Agroindustria, e konsideruar një sipërmarrje e qëndrueshme apo e gjelbër për shkak 

se kontribuon në zhvillimin ekonomik të një vendi dhe në të njëjtën kohë bazohet 

kryesisht në burime miqësore me mjedisin, është një shembull për të treguar se si 

mund të konkurrohet në treg nëpërmjet cilësisë së produktit. Përpunimi i frutave dhe 

perimeve për ti transformuar në produkte më jetëgjata është një strategji për 

sektorin bujqësor për t’u zhvilluar në mënyrë të qëndrueshme dhe për të krijuar 

vende pune. Përpunimi i ullirit për vaj ulliri; përpunimi i perimeve për turshi, salcëra; 

përpunimi i frutave për reçel, gliko, pije freskuese, pije alkoolike nuk është i ri në 

Shqipëri, por vitet e fundit ky sektor është duke u zhvilluar me hapa më të shpejtë 

në përputhje me kërkesën e tregut dhe rritjen e kapaciteteve fizike e njerëzore. 

Plotësimi i standarteve të vendosura nga Bashkimi Evropian përsa i përket cilësisë 

është mënyra e duhur që këto sipërmarrje të gjelbërta të rrisin përmasat e tregut e 

tyre, jo etëm brenda kufijve të vendit, por edhe jashtë tyre. 
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Në këtë seksion duhet të paraqiten në 

mënyrë të detajuar të dhënat që 

ndihmojnë në përcaktimin e vendosjes 

së çmimit përfundimtar dhe të 

përcaktohet mënyra e shpërndarjes së 

produktit te klientët. Rëndësi e veçantë i 

duhet kushtuar promovimit apo 

reklamimit të asaj që ju ofroni me qëllim 

rritjen e numrit të shitjeve.  

 Plani financiar 

Ju duhet të detajoni kostot e fillimit të 

biznesit tuaj dhe të mbarëvajtjes së tij 

në vazhdim, duke përfshirë koston për 

ambientin, pajisjet, punonjësit, si dhe të 

ardhurat që ju prisni të realizoni. 

Jo çdo individ me ambicien për t’u 

vetëpunësuar ka mjaftueshëm mjete 

monetare për të ndërmarrë një biznes, 

dhe nëse ju jeni një nga këta, nuk duhet 

të stepeni, pasi mund ta realizoni idenë 

tuaj të biznesit nëpërmjet financimeve të 

jashtme, si huat bankare,  Për këtë, juve 

ju duhet të plotësoni veçanërisht me 

kujdes këtë seksion të planit të biznesit, 

me qëllim që të bindni oficerin e kredisë 

apo çdo lloj personi tjetër që ka në dorë 

t’ju sigurojë juve financim të jashtëm, se 

biznesi juaj do të jetë i qëndrueshëm, 

duke siguruar kështu financimin e 

nevojshëm.   

Duhet të dini që nuk ka plan të mirë apo 

plan të keq biznesi, mjafton që plani të 

përputhet me nevojat tuaja dhe se ai 

mund të ndryshojë vazhdimisht me 

zhvillimin e biznesit. Një plan biznesi jo 

patjetër duhet t’i qëndrojë strikt 

rregullave, përkundrazi, ju duhet ti 

kushtoni më shumë rëndësi atyre që 

mendoni se vlejnë më tepër për biznesin 

tuaj. 
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Kapitulli 4.  Regjistrimi i një sipërmarrjeje 

Regjistrimi në QKB 

Vetëpunësimi përmban shumë sfida në 

vetvete. Sigurisht sfida më e madhe 

është ndërmarrja e riskut të krijimit të 

një biznesi përfitues, por “sfidat” fillojnë 

dhe shfaqen që te hapat e parë të 

krijimit dhe ngritjes. Hapi i parë mbas 

formimit të idesë dhe planit të biznesit, 

është regjistrimi. Regjistrimi, supozohet 

të jetë një proces i thjeshtë, formal ose 

teknik, por shpesh mungesa e 

informacionit dhe orientimi i gabuar, 

mund ta kthejnë në një proces 

kompleks, ose në të shumtën e rasteve 

në një proces të gjatë.  

 

 

 

 

Regjistrimin e biznesit tuaj mund ta 

kryeni në Qendrën Kombëtare të 

Biznesit (QKB). QKB-ja ka sportele të 

shërbimit pranë një numri të 

konsiderueshëm të njësive të qeverisjes 

vendore. Çdo individ që do të hapi një 

biznes mund të biznes mund të gjej 

zyrën më të afërt me vendbanimin e tij 

në faqen zyrtare të QKB 

(http://www.qkr.gov.al/qkb/deget-e-

qkb/). 

Portali  “e – Albania” 

Gjithashtu, regjistrimi i biznesit mund të 

kryhet edhe te portali qeveritar on-line “e 

– Albania”. Portali kërkon fillimisht 

krijimin e një llogarie, duke vendosur të 

dhënat personale dhe më pas mund të 

kryhen procedurat e regjistrimit on-line. 

Procedurat e regjistrimit on-line janë të 

njëjta me ato të regjistrimit në sportelet 

e shërbimit të QKB – së, ndërkohë që 

dokumentet shoqëruese të aplikimit për 

regjistrimin e biznesit (të cilat do të 

listohen në vazhdim), duhet të jenë 

paraprakisht gati në formë të skanuar.  

Forma e biznesit 

Para aplikimit për regjistrim, duhet të 

zgjidhet forma e biznesit. Një “I 

vetëpunësuar” mund të regjistrohet 

vetëm si “person fizik”. Në këtë rast 

personi do të operojë  i vetëm biznesin 

dhe do të përgjigjet për detyrimet e 

biznesit me të gjithë pasurinë që 

http://www.qkr.gov.al/qkb/deget-e-qkb/
http://www.qkr.gov.al/qkb/deget-e-qkb/
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zotëron. Statuset e mundshme të 

personit fizik janë: 

• I vetëpunësuar i vetëm. 

• I vetëpunësuar me punëmarrës. 

• I vetëpunësuar me punëmarrës 

dhe punonjës të papaguar të 

familjes. 

• I vetëpunësuar pa punëmarrës, 

me punonjës të papaguar të 

familjes. 

Ekzistojnë edhe rastet kur një person, 

fizik apo juridik mund të themelojë një 

“shoqëri me përgjegjësi të kufizuar”. Në 

këtë rast ai do të marrë statusin e 

administratorit në këtë shoqëri, dhe nga 

ana ligjore humbet baza e të qenit i 

vetëpunësuar. Për këtë arsye, ky 

manual do të trajtojë vetëm rastin e të 

vetëpunësuarit si person fizik.  

Si fillim, plotësohet formulari i aplikimit, 

të cilët mund të merren pranë çdo 

sporteli të QKB-së ose mund të 

shkarkohen nga faqja zyrtare e QKB-së. 

Formulari kërkon plotësimin e disa të 

dhënave personale të individit, por 

gjithashtu edhe informacion rreth 

biznesit që do të hapet. Për plotësimin 

sa më të saktë të formularit mund të 

kërkoni edhe ndihmën e nënpunësit të 

sportelit.  

Dokumente shtesë 

Nëse kryeni aplikimin i vetëm, mjafton 

që të keni me vetë një dokument  

identifikimi (kartë identiteti, pasaportë, 

patentë). Nëse aplikimin e kryen një 

person tjetër, së bashku me dokumentin 

e tij të identifikimit ai duhet të ketë edhe 

një dokument autorizimi nga ju. 

Faza përfundimtare 

Në fund kryhet nënshkrimi dhe formulari 

i plotësuar i dorëzohet nëpunësit te 

sporteli. Nëpunësi i sportelit të QKB-së 

pasi kryen vlerësimin i jep aplikantit një 

konfirmim për aplikimin e bërë. 

Gjithashtu, lëshohet dhe një numër unik 

i dosjes. Aplikanti mund të përdorë këtë 

numër unik dosje, për të ndjekur 

statusin e procesit të regjistrimit në çdo 

kohë nëpërmjet kësaj faqeje zyrtare të 

internetit të QKB-së, duke klikuar te 

Kontrollo Statusin e Aplikimit. Veprimet 

e kryera në sportel kanë tarifa të 

posaçme. Ditën pasardhëse, zyrat e 

QKB – së njoftojnë nëse aplikimi është 

pranuar ose është refuzuar apo 

pezulluar, gjithashtu edhe nëse QKB 

gjen se informacioni i dhënë është i 

paplotë ose jo në përputhje me kërkesat 

ligjore. Megjithatë, nëse informacioni 

sigurohet i plotë dhe i saktë, dhe hapat 



 

 
31 

e aplikimit, pra plotësimit të formularit, 

ndiqen me kujdes, nuk ka asnjë arsye 

që aplikimi të refuzohet. Suksesi i 

aplikimit varet pikërisht nga kujdesi i 

treguar në deklarimin e të dhënave.  

Kështu nëpunësit e QKB – së, një ditë 

më vonë nga aplikimi kryen regjistrimin 

e biznesit, së bashku me:  

 Lëshimin e Numrit Unik të 

Identifikimit (NUIS), gjithashtu i 

njohur si NIPT; 

 Vërtetimin e kryerjes së regjistrimit 

dhe lëshimin e certifikatave të 

regjistrimit. Këto certifikata mund të 

merren nga aplikanti në çdo sportel 

shërbimi të QKB-së; 

 Kryerjen e publikimit elektronik të 

regjistrimit në Buletinin e Njoftimeve 

Zyrtare të Regjistrimit të QKB-së, e  

 

 

 

 

 

 

 

 

cila mund të shihet në faqen zyrtare të 

QKR-së, ditën pas miratimit të 

regjistrimit. 

Certifikata e regjistrimit do të duhet të 

përdoret më vonë për regjistrimin fiskal 

të biznesit, pra te Drejtoria e Tatimeve, 

zyrat e tatimeve pranë bashkive 

përkatëse si dhe  për regjistrimin në 

sigurimet shoqërore, për regjistrimin në 

sigurimet shëndetësore dhe regjistrimin 

tek Autoritetet e Inspektoratit të Punës. 

Në mënyrë më të detajuar etapat janë 

paraqitur në shtojcën 1 të këtij manuali.  

Regjistrimi i biznesit, siç e theksuam 

edhe më lart, mund të kryhet edhe on-

line nëpërmjet portalit e-Albania. 

Udhëzimet e detajuara për të përdorur 

këtë portal janë të përmbledhura në një 

udhëzues.1 

                                                           
1https://www.e-

albania.al/dokumenta/qkr/REGJISTRIMI_FILLESTAR_I_PER
SONIT_FIZIK.pdf 
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Kapitulli 5. Procedurat e deklarimit 

Si duhet të veproni për të raportuar? 

Çdo sipërmarrës është i detyruar të bëjë 

vetë-deklarimin, gjë e cila konsiston në 

plotësimin e deklaratave sipas 

përgjegjësive tatimore për të cilat është 

regjistruar tatimpaguesi, si dhe në 

pagesën e tyre në llogarinë e organeve 

tatimore. Deklaratat mund të plotësohen 

në rrugë elektronike në linkun 

https://www.tatime.gov.al/c/7/e-

sherbime. 

Mbajtja e llogarive kontabël për të 

vetëpunësuarit konsiston në detyra të 

vogla dhe aspak të komplikuara. Me 

informacionin e marrë nga ky manual ju 

do të jeni i aftë që t’i përmbushni i vetëm 

këto detyra. Me kalimin e kohës, 

regjistrimet kontabël do të kthehen në 

detyra të vogla teknike, të cilat kurrsesi 

nuk mund të kthehen në problem për një 

biznes.  

Biznesi duhet të pajiset me kasë fiskale 

për prerjen e kuponëve tatimorë. 

Ju jeni i detyruar të shoqëroni çdo blerje 

dhe shitje me faturë tatimore për efekt të 

llogaritjes së të ardhurave dhe 

shpenzimeve që realizoni. 

Cili është informacioni që duhet të 

raportoni? 

Ju duhet të vini në dispozicion të 

administratës tatimore librat, 

regjistrimet, informacionin, dokumentet 

e nevojshme për të kryer llogaritjen e 

saktë të detyrimeve të tyre tatimore. 

Cilat janë parimet kontabël që duhet të 

ndiqni? 

Përcaktimi i kategorisë që i përkisni 

është hapi i parë për të ditur dhe 

detyrimet që keni.    

Në kategorinë e Biznesit të Vogël 

përfshihen të gjitha bizneset me xhiro 

vjetore nga 0 deri në 8 milion lekë në vit. 

Bizneset e vogla ndahen në tri kategori 

kryesore: 

1. Biznese me xhiro vjetore nga 

0 deri në 2 milion lekë 

2. Biznese me xhiro vjetore nga 

2 deri në 5 milion lekë  

3. Biznese me xhiro vjetore nga 

5 deri në 8 milion lekë  

Bizneset e vogla të përfshira në grupin e 

parë, (përveç disa rasteve që do 

përmenden më poshtë) nuk kanë 
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detyrim të regjistrohen si subjekte me 

TVSH ndryshe nga kategoria e dytë dhe 

e tretë, të cilat janë të detyruara të 

regjistrohen si subjekte me TVSH.  

Ndërsa bizneset që përfshihen në 

kategorinë e dytë janë të detyruara të 

regjistrohen si subjekte me TVSH.  

Duhet të theksohet se këto dy kategori 

biznesesh, pra bizneset me xhiro vjetore 

deri në 5 milionë lekë, kanë të 

përbashkët tatimin 0% mbi fitimin. 

Përsa i përket bizneseve që përfshihen 

në kategorinë e tretë, ato janë të 

detyruara të regjistrohen si subjekte me 

TVSH, si dhe të paguajnë 5% tatim mbi 

fitimin.  

Grupi i parë dhe i dytë, ku përfshihet 

grupi më i madh i të vetëpunësuarëve, 

kanë forma më të thjeshta deklarimi 

sesa kategoria e dytë dhe mbajtja e 

deklarimeve me shtetin mund të bëhet 

nga i vetëpunësuari. 

Përgjegjësitë tatimore  

Nëse ju zotëroni një biznes të vogël me 

një xhiro vjetore deri në 2 milionë Lekë 

përgjegjësitë tuaja tatimore janë 

deklarimi i tatimeve të mëposhtme: 

 tatimi i thjeshtuar mbi fitimin 

(pavarësisht se nuk ka detyrim ligjor 

për ta paguar këtë lloj tatimi); 

 tatimi mbi të ardhurat personale nga 

punësimi (në formën e mbajtjes në 

burim), për punëmarrësin; 

 tatimi mbi të ardhurat personale për 

shërbime të kryera, nga të tretët, 

individë (në formën e mbajtjes në 

burim) 

 kontributet e sigurimeve shoqërore; 

 kontributet e sigurimeve të kujdesit 

shëndetësor; 

 taksa nacionale (sipas llojit të 

aktivitetit/llojit të fushës së zbatimit të 

taksës); 

 taksa vendore. 

 

 

 

 

 

 

Nëse ju zotëroni një biznes të vogël me 

një xhiro vjetore nga 2 deri në 8 milionë 

Lekë përveç deklarimeve të mësipërme 

keni detyrimin edhe deklarimin për 

tatimin mbi vlerën e shtuar. 
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Tatimi mbi vlerën e shtuar 

TVSH-ja është një tatim mbi konsumin e 

mallrave dhe shërbimeve me shkallë 

standarde 20% mbi çmimin e tyre. 

Por nëse ju qarkulloni deri në 2 milionë 

Lekë në vit, atëherë ju nuk jeni subjekt i 

TVSH-së. Përjashtim nga ky rregull 

bëjnë shërbimet e hotelerisë dhe 

profesionet e lira.  

Profesionet e lira: 

Avokat, noter, mjek i specializuar, 

dentist, dentist i specializuar, farmacist, 

infermier, veteriner, arkitekt, inxhinier, 

mjek-laborant, projektues, ekonomist, 

agronom, ekspert kontabël i regjistruar, 

kontabilist i miratuar dhe vlerësues i 

pasurisë. Pavarësisht nga qarkullimi 

vjetor, këto kategori janë persona të 

tatueshëm të regjistruar për TVSH-në. 

Ky kusht për këta persona vlen edhe 

nëse kryejnë veprimtari të përjashtuar 

sipas ligjit  

Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin aplikohet 

mbi të gjitha bizneset e vogla të cilat 

qarkullojnë deri në 8 milionë Lekë në vit 

të cilat ndahen në dy kategori për 

deklarimin e tatimit të thjeshtuar mbi 

fitimin të cilën e përmendëm edhe më 

sipër. 

 Nëse ju zotëroni një biznes që 

qarkullon 0 – 5 milionë Lekë, 

shkalla e tatimit të thjeshtuar mbi 

fitimin është 0% dhe juve ju duhet 

vetëm të paraqisni deklaratën 

vjetore. 

 Nëse ju zotëroni një biznes që 

qarkullon 5 – 8 milionë Lekë, 

shkalla e tatimit të thjeshtuar mbi 

fitimin është 5% dhe juve ju duhet 

të paraqisni deklaratën vjetore, 

ku të jepni hollësisht të ardhurat 

gjithsej, shpenzimet e zbritshme, 

fitimin e tatueshëm dhe tatimin 

për t’u paguar.  

Në të dy rastet këto pasqyra duhet të 

raportohen brenda datës 11 Shkurt të 

çdo viti te Drejtoria e Tatimeve. 

Për kategorinë e  bizneseve që duhet të 

paguajnë tatim mbi fitimin, pagesa bëhet 

në këste për çdo tremujor brenda datës 

20 të muajit të parë pas përfundimit të 

çdo tremujori pranë bankave të nivelit të 

dytë ose Postës Shqiptare, për llogari të 

administratës tatimore. 

Tatimi mbi te ardhurat personale 

Si sipërmarrës, ju duhet të deklaroni të 

gjitha të ardhurat që kanë si burim 

aktivitetin tuaj dhe të paguani shumën e 

tatueshme, shkalla e së cilës varion në 

bazë të masës së të ardhurave të 

tatueshme. 
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Tabela  2: Tatimi mbi të ardhurat 

personale nga punësimi 

E ardhura e 

tatueshme 

(lekë/muaj) 

Përqindje 

Nga 
Deri në 

(përfshirë) 
 

0 30.000 0% 

30.001 130.000 

+13% të 

shumës mbi 

30.000 lekë 

130.001 Më tepër 

130.000 + 23% 

të shumës mbi 

130.000 lekë 

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve  

Kontributet e sigurimeve shoqërore dhe 

të kujdesit shëndetësor 

Kur veproni si punëdhënës në lidhje me 

marrëdhënien punëdhënës-punëmarrës, 

ju paguani pagat e punëmarrësve, 

kontributet e sigurimeve shoqërore dhe 

kontributet e sigurimeve të kujdesit 

shëndetësor, si dhe detyrimet sipas 

deklaratave që dorëzohen periodikisht. 

 

 

 

Deklaratat mbi punëmarrësit 

 Ju duhet të deklaroni çdo punonjës 

që fillon punë për herë të parë si të 

punësuar rishtazi të paktën 1 ditë 

kalendarike përpara fillimit të punës. 

 Ju duhet të deklaroni çdo person i cili 

largohet nga puna në organin tatimor 

brenda 10 ditëve kalendarike nga 

data e largimit. 

 Ju duhet të deklaroni listëpagesën. 

 

Nëse hasni kufizime në aftësinë 

paguese dhe nuk paguani dot në afat 

detyrimet tatimore, mos u shqetësoni: 

Administrata Tatimore ju jep mundësi të 

lidhni në çdo kohë marrëveshje pagesë 

me këste.  

 

Nëse konstatoni gabime tuajat gjatë 

plotësimit të deklaratave, ju keni të 

drejtë që brenda 3 muajve nga data e 

dorëzimit të deklaratës, të bëni deri në 

dy herë korrigjimet e nevojshme pa u 

penalizuar.
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Kalendari tatimor: Afatet e deklarimit dhe pagesës së detyrimeve tatimore  

Lloji i deklarimit Afati i deklarimit Afati i pagesës 

Deklarimi i tatimit 

mbi vlerën e shtuar  

Jo më vonë se data 14 e muajit 

pasardhës për kategorinë 2 – 8 milionë 

lekë dhe jo më vonë se data 14 e 

muajit të parë pas përfundimit të çdo 

tremujori të vitit kalendarik për 

kategorinë e bizneseve deri në 2 

milionë lekë. 

Jo më vonë se data 14 e muajit 

pasardhës për kategorinë 2 – 8 milionë 

lekë dhe jo më vonë se data 14 e 

muajit të parë pas përfundimit të çdo 

tremujori të vitit kalendarik për 

kategorinë e bizneseve deri në 2 

milionë lekë. 

Deklarimi vjetor i 

tatimit të thjeshtuar 

mbi fitimin 

Jo më vonë se data 10 Shkurt e vitit që 

pason periudhën tatimore 

Këstet 3-mujore të tatimit të thjeshtuar 

mbi fitimin, të biznesit të vogël, brenda 

datës 20 të muajit të parë pas 

përfundimit të çdo tremujori. 

Deklarimi mujor i 

tatimit mbi të 

ardhurat nga 

punësimi (TAP) 

Për tatimpaguesit e regjistruar me 

përgjegjësi tatimore tatim i thjeshtuar 

mbi fitimin kryhet brenda datës 20 të 

muajit të parë pas përfundimit të çdo 

tremujori të vitit kalendarik. 

Për tatimpaguesit e regjistruar me 

përgjegjësi tatimore tatim i thjeshtuar 

mbi fitimin kryhet brenda datës 20 të 

muajit të parë pas përfundimit të çdo 

tremujori të vitit kalendarik. 

Deklarimi mujor i 

Sigurimeve 

Shoqërore dhe 

Shëndetësore 

Për tatimpaguesit e regjistruar me 

përgjegjësi tatimore tatim i thjeshtuar 

mbi fitimin kryhet brenda datës 20 të 

muajit të parë pas përfundimit të çdo 

tremujori të vitit kalendarik 

Për tatimpaguesit e regjistruar me 

përgjegjësi tatimore tatim i thjeshtuar 

mbi fitimin kryhet brenda datës 20 të 

muajit të parë pas përfundimit të çdo 

tremujori të vitit kalendarik. 

Deklarimi i tatimit 

në burim 

Jo më vonë se data 20 e muajit 

pasardhës 

Jo më vonë se data 20 e muajit 

pasardhës. 

Deklarimi i taksave 

kombëtare 

Jo më vonë se data 15 e muajit 

pasardhës 

Jo më vonë se data 15 e muajit 

pasardhës 

Deklarimi i tarifave 

kombëtare 

Jo më vonë se data 15 e muajit 

pasardhës 

Jo më vonë se data 15 e muajit 

pasardhës 
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Shtojca I: Guida e Regjistrimit dhe Deklarimit  

Hapi I: Aplikimi për Regjistrim 

Si fillim, plotësohet formulari i aplikimit, të cilët mund të merren pranë çdo sporteli të 

QKB-së ose mund të shkarkohen nga faqja zyrtare e QKB-së.2 Formulari kërkon 

plotësimin e disa të dhënave personale të individit, por gjithashtu edhe informacion rreth 

biznesit që do të hapet.  

Te Seksioni A i formularit i paraqitur te Figura 1, plotësohen të dhënat e detyrueshme të 

aplikantit, të cilat lidhen me gjeneralitetet (emër, mbiemër etj) dhe me adresën sa më të 

saktë po të individit.  

Figura 1: Të dhënat e detyrueshme 

 

Te Seksioni B, të dhënat e kërkuara nuk janë të detyrueshme për t’u plotësuar, por 

plotësimi i tyre sjell avantazhe për të vetëpunësuarin, duke e bërë biznesin më të 

aksesueshëm. Pika e parë lidhet me emrin tregtar të biznesit dhe për një sipërmarrës të 

ri emri duhet të ketë shumë rëndësi në ngritjen e biznesit. Një emër kreativ është hapi i 

parë drejt krijimit të imazhit të mirë të biznesit. Shpesh mund të ketë mbivendosje të 

                                                           
2Ndiq linkun e mëposhtëm për të shkarkuar dokumentin e formularit on-line. Te faqja përkatëse dokumenti mund të 

shkarkohet te: Formularë aplikimi dhe duke klikuar te Person Fizik. 

http://www.qkr.gov.al/informacion-mbi-proceduren/regjistri-i-biznesit/regjistrimi-fillestar/ 

http://www.qkr.gov.al/informacion-mbi-proceduren/regjistri-i-biznesit/regjistrimi-fillestar/
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emrave që përdorin biznese të ndryshëm, për këtë arsye mund të kontrollohet nëse 

emri i biznesit tuaj është i lirë për t’u përdorur.3 

Figura 2: Të dhëna që njoftohen vullnetarisht 

 

Në rast se aplikimi kryhet nga një person tjetër, pra jo nga personi përgjegjës për 

hapjen e biznesit, atëherë ai duhet të plotësojë Seksionin C, ku përfaqësuesi paraqet të 

dhënat e tij personale  dhe adresën.  

Figura 3: Të dhënat mbi personin e autorizuar për regjistrim 

 

Nisur nga plani i biznesit të bërë duhet të përcaktohet edhe vlera e parashikuar e xhiros. 

Në vitin e parë të aktivitetit bizneset mund të mbështeten në disa parashikime të 

                                                           
3Ndiq linkun e mëposhtëm për të kontrolluar nëse emri i biznesit është i lirë: http://www.qkr.gov.al/kerko/kerko-ne-

regjistrin-tregtar/kerko-per-emer-te-lire/ 

http://www.qkr.gov.al/kerko/kerko-ne-regjistrin-tregtar/kerko-per-emer-te-lire/
http://www.qkr.gov.al/kerko/kerko-ne-regjistrin-tregtar/kerko-per-emer-te-lire/
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përgjithshme derisa të mbyllin një vit kalendarik ku kanë një ide më të qartë të xhiros 

vjetore që do të realizojnë. Gjithsesi për çdo nivel parashikimi duhet të kihet parasysh 

nivelet tavan prej 5 milion lekë ku ndryshon dhe forma e raportimit të biznesit. 

Gjithashtu, nuk ka penalitete nëse kjo xhiro vjetore e parashikuar vjetore tejkalohet.  

Forma e regjistrimit do të jetë si “Biznes i Vogël” dhe aplikanti duhet të zgjedhë edhe 

alternativat “Sigurime Shëndetësore” dhe “Sigurime Shoqërore”, së bashku me “Taksat 

Nacionale” dhe “Tatimi i të Ardhurave nga Punësimi”. Në bazë të strukturës së biznesit 

që zgjedh i vetëpunësuari, mund të zgjedhë midis kategorive (4) (5) (6) (7).   

Në bazë të tipit të biznesit, nëpunësi i sportelit vendos edhe “kodin e nomenklaturës 

ekonomike”. Ky është një kod që përkon me një aktivitet të caktuar ekonomik, p.sh. 

H5540 është kodi për aktivitetin ekonomik bar – kafe. 

Figura 4: Deklarime të detyrueshme për qëllime tatimore, të sigurimeve shoqërore, 

shëndetësore dhe të punës 

 

Nëse personi kryen aplikimin i vetëm, mjafton që të ketë me vetë një dokument  

identifikimi (kartë identiteti, pasaportë, patentë), dhe te Seksioni E te formulari i aplikimit 

vendos kryq vetëm tek alternativa e parë. Nëse aplikimin e kryen një person tjetër, së 
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bashku me dokumentin e tij të identifikimit ai duhet të ketë edhe një dokument 

autorizimi.  

Figura 5: Lista e dokumenteve shoqëruese 

 

Pjesa tjetër e formularit të aplikimit lidhet me informacione shtesë, të cilat do të 

plotësohen vetëm në rast se biznesi do të ketë disa adresa të ushtrimit të aktivitetit. Në 

fund kryhet nënshkrimi dhe formulari i plotësuar i dorëzohet nëpunësit te sporteli. Pasi 

kryhet vlerësimi nga nëpunësi i sportelit të QKB-së i jep aplikantit një konfirmim për 

aplikimin e bërë. Gjithashtu, lëshohet dhe një numër unik dosje, i cili mund të përdoret 

nga aplikanti, për të ndjekur statusin e procesit të regjistrimit në çdo kohë nëpërmjet 

faqes zyrtare të internetit të QKB-së, duke klikuar te Kontrollo Statusin e Aplikimit.4 

Veprimet e kryera në sportel kanë tarifa të posaçme.5 

Hapi II: Regjistrimi i Biznesit  

Ditën pasardhëse, zyrat e QKB – së njoftojnë nëse aplikimi është pranuar ose është 

refuzuar apo pezulluar, gjithashtu edhe nëse QKB gjen se informacioni i dhënë është i 

paplotë ose jo në përputhje me kërkesat ligjore. Megjithatë, nëse informacioni sigurohet 

i plotë dhe i saktë, dhe hapat e aplikimit, pra plotësimit të formularit, ndiqen me kujdes, 

nuk ka asnjë arsye që aplikimi të refuzohet. Suksesi i aplikimit varet pikërisht nga 

kujdesi i treguar në deklarimin e të dhënave.  

Kështu nëpunësit e QKB – së, një ditë më vonë kryejnë regjistrimin e biznesit, së 

bashku me:  

 Lëshimin e Numrit Unik të Identifikimit (NUIS), gjithashtu i njohur si NIPT; 

                                                           
4Ndiq linkun e mëposhtëm për të kontrolluar statusin e aplikimit: http://www.qkr.gov.al/kerko/kerko-ne-regjistrin-

kombetar-te-licencave-autorizimeve-dhe-lejeve/kerko-per-statusin-e-aplikimit-per-licence-leje/ 
5Ndiq linkun e mëposhtëm për të kontrolluar listën e tarifave për shërbimet e sporteleve: 

http://www.qkr.gov.al/informacion-mbi-proceduren/regjistri-i-biznesit/tarifat-per-sherbimet-e-regjistrimit/ 

http://www.qkr.gov.al/kerko/kerko-ne-regjistrin-kombetar-te-licencave-autorizimeve-dhe-lejeve/kerko-per-statusin-e-aplikimit-per-licence-leje/
http://www.qkr.gov.al/kerko/kerko-ne-regjistrin-kombetar-te-licencave-autorizimeve-dhe-lejeve/kerko-per-statusin-e-aplikimit-per-licence-leje/
http://www.qkr.gov.al/informacion-mbi-proceduren/regjistri-i-biznesit/tarifat-per-sherbimet-e-regjistrimit/
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 Vërtetimin e kryerjes së regjistrimit dhe lëshimin e certifikatave të regjistrimit. Këto 

certifikata mund të merren nga aplikanti në çdo sportel shërbimi të QKB-së; 

 Kryerjen e publikimit elektronik të regjistrimit në Buletinin e Njoftimeve Zyrtare të 

Regjistrimit të QKB-së, e cila mund të shihet në faqen zyrtare të QKR-së, ditën pas 

miratimit të regjistrimit.6 

Certifikata e regjistrimit do të duhet të përdoret më vonë për regjistrimin fiskal të 

biznesit, pra te Drejtoria e Tatimeve, zyrat e tatimeve pranë bashkive përkatëse si dhe  

për regjistrimin në sigurimet shoqërore, për regjistrimin në sigurimet shëndetësore dhe 

regjistrimin tek Autoritetet e Inspektoratit të Punës. 

Regjistrimi i biznesit, siç e theksuam edhe në manual, mund të kryhet on-line nëpërmjet 

portalit e-Albania. Udhëzimet e detajuara për të përdorur këtë portal janë të 

përmbledhura në një udhëzues.7 

Figura 6: Shembull i certifikatës së regjistrimit 

 

Hapi III: Njoftimi i Institucioneve të tjera 

                                                           
6Ndiq linkun e mëposhtëm për të verifikuar regjistrimin e biznesit, mjafton të përdoret kodi i gjeneruar (NIPT): 

http://www.qkr.gov.al/kerko/kerko-ne-regjistrin-tregtar/kerko-per-subjekt/ 
7Ndiq linkun për të parë udhëzuesin e përdorimit të portalit e – Albania për regjistimin on-line të biznesit si i 

vetëpunësuar, person fizik:  

https://www.e-albania.al/dokumenta/qkr/REGJISTRIMI_FILLESTAR_I_PERSONIT_FIZIK.pdf 

http://www.qkr.gov.al/kerko/kerko-ne-regjistrin-tregtar/kerko-per-subjekt/
https://www.e-albania.al/dokumenta/qkr/REGJISTRIMI_FILLESTAR_I_PERSONIT_FIZIK.pdf
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Pas miratimit të regjistrimit të ri, QKB njofton në mënyrë elektronike njëkohësisht 

Drejtorinë e Përgjithshme të Tatim -Taksave dhe zyrat e përkatëse të tatim – taksave 

bashkiake, për regjistrimin e një subjekti të ri bashkë me NIPT-in e tij për efekte fiskale 

si dhe transmeton të dhënat e regjistrimit  të aplikantëve te këto autoritete. Më pas, i 

vetëpunësuari, paraqitet te Drejtoria Rajonale e Tatim – Taksave dhe te zyrat e tatim – 

taksave pranë bashkisë përkatëse për të konfirmuar regjistrimin si biznes. 

Për regjistrimin, njoftohen gjithashtu edhe autoritetet e Inspektoratit të Punës, të 

Sigurimeve Shoqërore dhe të Sigurimeve Shëndetësore. Regjistrimi i biznesit te këto të 

fundit mund të kryhet lehtësisht on-line.  

Regjistrimi tek Inspektorati i Punës kryhet përmes formularit që ndodhet on-line.8 Pasi 

është shkarkuar formulari, plotësohen të dhënat përkatëse të biznesit. Plotësimi i 

formularit është i thjeshtë: në krye vendoset NIPT – i dhe një numër kontakti i personit 

përgjegjës të biznesit, pra të vetëpunësuarit dhe më pas plotësohet të dhënat e tjera 

personale. Përfaqësuesi ligjor (pika 3) është i vetëpunësuari. Në mbarim të plotësimit ky 

formular do të dërgohet i nënshkruar dhe i skanuar nëpërmjet email-it, në një nga 

adresat e zyrave rajonale të Inspektoratit të Punës. Adresat e email-it ndodhen te linku i 

Inspektoratit të Punës.  

                                                           
8Ndiq linkun për të shkarkuar formularin e  deklarimit në Inspektoratin Shtetëror të Punës  dhe Shërbimeve 

Shoqërore: http://inspektoriatipunes.gov.al/formularet/ 

http://inspektoriatipunes.gov.al/formularet/
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Figura 7: Formulari i Deklarimit në Inspektoratin Shtetëror të Punës  dhe Shërbimeve 

Shoqërore 

 

Hapi IV: Hapja e llogarisë te Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 

Hapi përfundimtar, për të lehtësuar mbarëvajtjen e biznesit është të hapni një llogari te 

portali on-line i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. Atje mund të kryeni deklarimin 

elektronik nëpërmjet hapjes së një llogarie.9 

Regjistrimi kërkon vetëm plotësimin e disa të dhënave personale. Duke klikuar te “Zyra 

Tatimore”, duhet të zgjidhet zyra tatimore rajonale.  

                                                           
9Ndiq linkun e mëposhtëm për t’u regjistruar te portali on-line i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve: 

https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/UserManagement/Registration 

https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/UserManagement/Registration
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Figura 8: Regjistrimi i biznesit te portali on-line i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve  

 

Pasi janë plotësuar të gjitha fushat e treguara më lart, klikohet Regjistro dhe kështu 

krijohet llogaria on-line. Kjo llogari do të shërbejë për të lehtësuar marrëdhënien me 

Drejtorinë e Tatimeve, pasi është e thjeshtë për t’u përdorur dhe mund të kryhet pa 

ndihmën e një ekonomisti.  

Për të hyrë te sistemi dhe për të kontrolluar llogarinë e biznesit mjafton të “logohet” te 

portali.10 Tek Emri i Përdoruesit do të vendoset Numri Personal i vendosur më lart te 

                                                           
10Ndiq linkun e mëposhtëm për të hyrë te portali on-line i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve: 

https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/Account/LogOn 

 

https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/Account/LogOn
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procesi i regjistrimit. Gjithashtu duhet të vendoset edhe fjalëkalimi dhe të klikohet “Hyr 

në sistem”.  

Figura 9: Regjistrimi te Portali i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve 
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Shtojca II: Procedurat e deklarimit tatimor 

Si duhet të veproni për të raportuar informacionin vjetor? 

Krijimi i një sipërmarrjeje shoqërohet detyrimisht me vetëdeklarimin e të vetëpunësuarit, 

i cili konsiston në plotësimin e deklaratave sipas përgjegjësive tatimore për të cilat është 

regjistruar tatimpaguesi, si dhe në pagesën e tyre në llogarinë e organeve tatimore për 

efekt të llogaritjes së të ardhurave të tatueshme. Deklaratat plotësohen në rrugë 

elektronike në linkun: efiling.tatime.gov.al. 

Mbajtja e llogarive kontabël për të vetëpunësuarit konsiston në detyra të vogla dhe 

aspak të komplikuara. Me informacionin e marrë nga ky manual ju jeni i aftë që t’i 

përmbushni i vetëm këto detyra. Me kalimin e kohës, regjistrimet kontabël do të kthehen 

në detyra të vogla teknike, të cilat kurrsesi nuk mund të kthehen në problem për një 

biznes.  

 Si fillim biznesi duhet të pajiset me kasë fiskale për prerjen e kuponëve 

tatimore.11 

Baza e regjistrimeve kontabël të një të vetëpunësuari është Standarti Kombëtar i 

Kontabilitetit 15. Këtu janë rregullat kontabël për “Mikronjësitë”, në të cilat klasifikohen 

edhe të vetëpunësuarit. 

Ju duhet të vetëdeklaroni shumën e detyrimit tatimor apo të kontributit pa pritur 

vlerësimin, njoftimin ose kërkesën nga administrata tatimore dhe ta dorëzoni atë në 

drejtorinë tatimore rajonale më të afërt me vendbanimin tuaj, dorazi, me postë apo në 

rrugë elektronike. Në të kundërt, aplikohen penalitete, sipas nenit 126 të ligjit nr.9920 

datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.  

Cili është informacioni që duhet të raportoni?  

                                                           
11Sipas Ligjit Nr. 9920, datë 19.05.2008,”Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, neneve 

54, 55, 56. 
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Ju duhet të vini në dispozicion të administratës tatimore librat, regjistrimet, 

informacionin, dokumentet e nevojshme për të kryer llogaritjen e saktë të detyrimeve të 

tyre tatimore.  

Pasqyrat financiare që duhet të vetëdeklaroni janë:  

Bilanci, i cili tregon pozicionin financiar (aktivet, pasivet dhe kapitalin) të njësisë 

ekonomike raportuese në një datë të caktuar. 

Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve, e cila tregon performancën ekonomike (të 

ardhurat, shpenzimet dhe fitimin/humbjen) të njësisë ekonomike raportuese gjatë një 

periudhe kontabël.  

Pasqyra e fluksit monetar, e cila tregon fluksin e parave (arkëtimet dhe pagesat në 

parà dhe ekuivalentet e saj) të njësisë ekonomike raportuese gjatë një periudhe 

kontabël. 

Pasqyra e ndryshimeve në kapitalin neto, e cila tregon ndryshimet në kapitalin e 

njësisë ekonomike raportuese gjatë një periudhe kontabël. 

Cilat janë parimet kontabël që duhet të ndiqni? 

Kategoria e Biznesit të Vogël me Xhiro deri në 5 milion lekë në vit nuk e ka të 

nevojshme të punësojë një kontabilist, pasi mbajtja e pasqyrave financiare të detajuara 

nuk është e nevojshme. Detyrimi i raportimit kontabël të tyre është vetëm përgatitja e 

Pasqyrës së të Ardhurave dhe Shpenzimeve në mbyllje të vitit.12 

Kjo pasqyrë mund të deklarohet te sistemi on-line i Drejtorisë së Përgjithshme të 

Tatimeve. Më sipër  u shpjegua se si mund të aksesohet sistemi. Kështu, të gjitha 

veprimet e kryera me kasë do të paraqiten automatikisht nga sistemi si të ardhura.  

Pjesa më e rëndësishme për sa i përket përcaktimit të shpenzimeve është se këto 

shpenzime duhet të jenë të gjitha të faturuara, për t’u paraqitur te kjo pasqyrë. Në bazë 

të të ardhurave dhe shpenzimeve sistemi përcakton edhe tatimin mbi fitimin. Të gjitha 

këto veprime mund të kryhen nga një i vetëpunësuar i cili ka xhiro vjetore, më të ulët se 

                                                           
12Standardi Kombëtar i Kontabilitetit nr. 15:  Mbi parimet e kontabilitetit dhe të raportimeve financiare nga 

mikronjësitë ekonomike. 
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5 milion lekë. Në parim veprimet janë të thjeshta, mjafton të tregohet kujdes në 

regjistrimin e kuponëve tatimorë me kasë dhe gjithashtu ruajtja e faturave për 

shpenzimet e kryera gjatë ushtrimit të aktivitetit. 

Këto pasqyra duhet të raportohen deri në 11 Shkurt të çdo viti te Drejtoria e Tatimeve. 

Në rast se biznesi krijon një xhiro vjetore më të lartë se 5 milion lekë, atëherë lind 

nevoja për punësimin e një kontabilisti, i cili do të mbajë:13 

1. Bilancin Kontabël, 

2. Pasqyrën e të Ardhurave dhe Shpenzimeve. 

 

Figura 10: Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve te sistemi i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Tatimeve 

 

Me kërkesën e administratës tatimore, ju duhet të jepni shpjegime shtesë, me gojë ose 

me shkrim në lidhje me transaksionet tuaja tregtare, proceset ose procedurat teknike 

                                                           
13Standardi Kombëtar i Kontabilitetit nr. 15:  Mbi parimet e kontabilitetit dhe të raportimeve financiare nga 

mikronjësitë ekonomike. 
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dhe me operacionet financiare ndërmjet jush dhe palëve të treta brenda 20 ditëve nga 

data e postimit të kërkesës ose e dërgimit tuaj elektronik.  

Përgjegjësitë tatimore  

Sipas legjislacionit, biznes i vogël quhet ai lloj biznes i cili realizon jo më shumë se 8 

milion lekë xhiro vjetore. Nëse keni një biznes të tillë, ju duhet të deklaroni shumat e 

tatueshme dhe të bëni pagesat përkatëse.  

Ju jeni të detyruar të mbani librin e shitjeve, librin e blerjeve, librin i shpenzimeve dhe të 

ardhurave dhe librin e aktiveve të biznesit. 

Përgjegjësitë tatimore të cilat bien mbi ju si i vetëpunësuar konsistojnë në pagesën e 

një sërë detyrimesh, të cilat renditen si më poshtë: 

 tatimi mbi vlerën e shtuar – nëse keni një xhiro vjetore nga 5 deri në 8 milion lekë, 

në të kundërt nuk jeni subjekt i TVSH, përveç rasteve specifike të përmendura në 

këtë manual; 

 tatimi i thjeshtuar mbi fitimin – i cili gjenerohet nga sistemi on-line i DPT; 

 tatimi mbi të ardhurat personale nga punësimi (në formën e mbajtjes në burim), për 

punëmarrësin; 

 tatimi mbi të ardhurat personale për shërbime të kryera, nga të tretët, individë (në 

formën e mbajtjes në burim); 

 kontributet e sigurimeve shoqërore; 

 kontributet e sigurimeve të kujdesit shëndetësor; 

 taksa nacionale (sipas llojit të aktivitetit/llojit të fushës së zbatimit të taksës); 

 taksa vendore – të cilat ndryshe nga deklaratat e mësipërme paguhen në llogari të 

pushtetit vendor. Për të shlyer këto detyrime duhet të paraqiteni në zyrat e njësive 

vendore ku biznesi është i regjistruar për të marr detyrimet përkatëse. Taksat 

vendore paguhen një herë në vit brenda datës 20 Prill të vitit pasardhës. 
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Shënim: Në rast se ju jeni pronar i ambientit që do të përdorni për biznes atëherë ju 

nuk keni deklarim në burim për qiranë. Në momentin që plotësoni të dhënat sistemi 

automatikisht hap ato fusha (deklarata) për të cilat ju keni detyrime për deklarim, të 

gjitha të tjerat janë të paaksesueshme nga ana juaj. Kjo është bërë për të thjeshtësuar 

deklaratat që keni për të bërë.  

Tatimi mbi vlerën e shtuar - LIGJ Nr. 92/201414 

TVSH-ja është një tatim i përgjithshëm (në përqindje) mbi konsumin e mallrave dhe 

shërbimeve, proporcional me çmimin e tyre, që i ngarkohet në çdo fazë të prodhimit dhe 

procesit të shpërndarjes çmimit pa tatimin.  

TVSH-së i nënshtrohen:  

 të gjitha furnizimet e mallrave dhe shërbimeve, të kryera kundrejt pagesës, brenda 

territorit të Republikës së Shqipërisë, nga një person i tatueshëm që vepron si i tillë;  

 të gjitha importet e mallrave në territorin e Republikës së Shqipërisë.  

Nëse ju si person i tatueshëm, qarkulloni deri në 2 milionë Lekë në vit, atëherë nuk jeni 

subjekt i TVSH-së, me përjashtim nëse ofroni shërbime në veprimtari ekonomike, sipas 

profesioneve të tilla si: avokat, noter, mjek i specializuar, dentist, dentist i specializuar, 

farmacist, infermier, veteriner, arkitekt, inxhinier, mjek-laborant, projektues, ekonomist, 

agronom, ekspert kontabël i regjistruar, kontabilist i miratuar dhe vlerësues i pasurisë, si 

dhe nëse kryeni veprimtari ekonomike në fushën e hotelerisë, pavarësisht nga 

qarkullimi vjetor. 

Nëse qarkulloni mbi 2 milionë Lekë në vit, jeni i detyruar të deklaroni dhe të paguani 

TVSH-në.  

Shkalla standarte e TVSH-së, për personat e tatueshëm është 20% dhe duhet të deklarohet 

dhe të paguhet jo më vonë se data 14 e muajit pasardhës për bizneset mbi 2milionë lekë dhe 

                                                           
14

http://eduart0.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/ligjtvsh92-2014.2472014.pdf 

https://www.tatime.gov.al/c/4/96/110/tatimi-mbi-vleren-e-shtuar 

 
 

http://eduart0.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/ligjtvsh92-2014.2472014.pdf
https://www.tatime.gov.al/c/4/96/110/tatimi-mbi-vleren-e-shtuar
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duhet të deklarohet jo më vonë se data 14 e muajit të parë pas përfundimit të çdo tremujori të 

vitit kalendarik për kategorinë e bizneseve deri në 2 milionë lekë. 

 
Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin 

Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin aplikohet mbi të gjitha bizneset e vogla të cilat qarkullojnë 

deri në 8 milionë Lekë në vit. 

 Shkalla e tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për bizneset që qarkullojnë 0 – 5 milionë 

Lekë është 0%. Nëse keni në biznes të tillë, ju duhet të paraqisni deklaratën vjetore 

jo më vonë se data 10 Shkurt e vitit që pason periudhën tatimore. 

 Shkalla e tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për bizneset që qarkullojnë 5 – 8 milionë 

lekë është 5%. Si të tillë, ju duhet të paraqisni deklaratën vjetore jo më vonë se data 

10 Shkurt e vitit që pason periudhën tatimore, ku të jepni hollësisht të ardhurat 

gjithsej, shpenzimet e zbritshme, fitimi i tatueshëm dhe tatimi për t’u paguar. Pagesa 

bëhet në këste për çdo tremujor brenda datës 20 të muajit të parë pas përfundimit të 

çdo tremujori pranë bankave të nivelit të dytë ose Postës Shqiptare, për llogari të 

administratës tatimore.  

Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për ju si sipërmarrës të rinj do të llogaritet në bazë të 

qarkullimit dhe të fitimit të tatueshëm, të parashikuar nga vetë ju, për periudhën nga 

data e regjistrimit deri në fund të vitit të parë kalendarik. Në rast se vendosni të mbyllni 

apo pezulloni aktivitetin e biznesit gjatë vitit fiskal, tatimi i thjeshtuar mbi fitimin është 

proporcional me kohën e zhvillimit të aktivitetit dhe llogaritet në bazë të vetëdeklarimit të 

tatimpaguesit.  

Ju jeni i detyruar të shoqëroni çdo blerje dhe shitje me faturë tatimore për efekt të 

llogaritjes së të ardhurave dhe shpenzimeve që realizoni.  

Në figurën 11 paraqitet pamja e faqes së tatimeve ku deklarohet në rrugë elektronike 

tatimi i thjeshtuar mbi fitimin. 
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Figura 11: Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin  

 

Tatimi mbi te ardhurat personale - LIGJ Nr. 8438, 

Tatimi mbi të ardhurat personale zbatohet mbi të ardhurat e tatueshme, të cilat 

konsiderohen të gjitha ato të ardhura me burim në Republikën e Shqipërisë, pavarësisht 

rezidencës. Në rastin e një sipërmarrjeje, juve ju lind detyrimi të deklaroni të gjitha të 

ardhurat që kanë si burim aktivitetin tuaj dhe të paguani shumën e tatueshme përkatëse 

pranë administratës tatimore qendrore. 

Po ashtu edhe si i vetëpunësuar ju jeni i detyruar ti vendosni vetes tuaj një pagë të 

caktuar, mbi të cilën llogariten edhe kontributet që duhet të paguani. Minimumi i pagës 

që mund të deklaroni është paga minimale me ligj në Republikën e Shqipërisë në 

nivelin e 24000 lekë në muaj, përveç rasteve specifike. Por paga që duhet ti caktoni 

vetes duhet të jetë sa më e pranueshme edhe për ju për të mbuluar shpenzimet 

personale dhe nga ana tjetër të siguroj ecurinë e biznesit.  

Gjithashtu çdo punëdhënës, që paguan për punëmarrësin një pagë a shpërblim, mban 

tatimin mbi të ardhurat personale, dhe e derdh tatimin e mbajtur në favor të organeve 

tatimore, jo më vonë se data 20 e muajit pasardhës të kryerjes së pagesës.  
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Shkalla e tatimit mbi të ardhurat personale nga punësimi varion në varësi të masës së 

të ardhurave të tatueshme. Ju duhet të bëni deklarimin dhe pagesën e tatimit mbi të 

ardhurat nga punësimi brenda datës 20 të muajit pasardhës të çdo tremujori. 

Tabela  3: Tatimi mbi të ardhurat personale nga punësimi 

E ardhura e tatueshme (lekë/muaj) Përqindje 

Nga  Deri në (përfshirë)  

0 30.000 0% 

30.001 130.000 +13% të shumës mbi 30.000 lekë 

130.001 Më tepër 130.000 + 23% të shumës mbi 130.000 lekë 

Burimi:  Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 

 Kontributet e sigurimeve shoqërore dhe kontributet e sigurimeve të kujdesit 

shëndetësor 

Si në rastin e të vetëpunësuarëve dhe për të gjithë sipërmarrjet e tjera, ju si 

punëdhënës jeni përgjegjës për mbajtjen e kontributeve të punëmarrësit dhe për 

pagesën në organet tatimore, së bashku me detyrimin e punëdhënësit për kontributet e 

sigurimeve shoqërore dhe kontributet e sigurimeve të kujdesit shëndetësor. Deklarimet 

dhe pagesat e kontributeve bëhen brenda datës 20 të muajit të parë pas përfundimit të 

çdo tremujori të vitit kalendarik. 

 Kontributet e detyrueshme të sigurimeve shoqërore të punëdhënësit për 

punëmarrësin dhe kontributet e vetë punëmarrësit llogariten mbi pagën bruto të 

punëmarrësit dhe shtesat e tjera me karakter të përhershëm që lindin nga 

marrëdhëniet e punës, brenda një page bruto minimale dhe nivelit maksimal të 

pagës, për efekt të llogaritjes së kontributeve të sigurimeve shoqërore. 

 Kontributet e detyrueshme të sigurimit shëndetësor të punëdhënësit për 

punëmarrësin dhe kontributet e vetë punëmarrësit llogariten sipas nivelit të 

përcaktuar mbi pagën bruto të punëmarrësit dhe shtesat e tjera me karakter të 

përhershëm që lindin nga marrëdhëniet e punës. 

Kur veproni si punëdhënës në lidhje me marrëdhënien punëdhënës-punëmarrës, ju 

paguani pagat e punëmarrësve, kontributet dhe detyrimet sipas deklaratave që 

dorëzohen periodikisht: 
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 Ju duhet të deklaroni çdo punonjës që fillon punë për herë të parë si të punësuar 

rishtazi të paktën 1 ditë kalendarike përpara fillimit të punës. 

 Ju duhet të deklaroni çdo person i cili largohet nga puna në organin tatimor brenda 

10 ditëve kalendarike nga data e largimit. Këto deklarata shërbejnë si deklarime 

edhe për Inspektoratin Shtetëror të Punës dhe i vihen atij në dispozicion nga ana e 

administratës tatimore në rrugë elektronike. 

 Ju duhet të deklaroni listëpagesën. 

Figura 12: Listëpagesa 

 

Vështirësitë financiare të tatimpaguesve sipërmarrës 

Si një sipërmarrës i ri, ju keni mundësi relativisht më të mëdha për kufizime në aftësinë 

paguese duke u penguar të paguani në afat detyrimet tatimore. Në mënyrë që të mos 

ndëshkoheni  ligjërisht, Administrata Tatimore ju jep mundësi të lidhni në çdo kohë 

marrëveshje pagesë me këste.  
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 Për të përfituar nga ky tolerim, ju duhet të bëni kërkesë me shkrim drejtuar Drejtorit 

të Drejtorisë Rajonale apo drejtuesit të njësisë së ngjashme me të në drejtorinë 

rajonale ku jeni të regjistruar. 

 Ju duhet të vërtetoni që jeni në kushtet e pamundësisë financiare për të paguar të 

plotë detyrimin tatimor dhe që pavarësisht nga rrethanat financiare, ju jeni në gjendje 

të përmbushni marrëveshjen. Në rast të kundërt, ju mund të kërkoni nga një bankë 

në të cilën jeni  klient të dalë garant për detyrimin tuaj.  

Administrata tatimore nuk mund të lidhë një marrëveshje të pagesës me këste nëse ka 

filluar procedura e shitjes në ankand të pasurive të konfiskuara për efekt të atij detyrimi 

tatimor të pashlyer, apo mund ta zgjidhë atë në momentin më të parë që ju nuk e 

respektoni marrëveshjen lidhur me rregullshmërinë e pagesave si dhe kur ju nuk 

paguani detyrimet e tjera tatimore, që lindin gjatë periudhës së mbuluar nga 

marrëveshja. 

Në këtë rast, ju jeni i detyruar të paguani të gjitha detyrimet tatimore të papaguara që 

mbulohen nga kjo marrëveshje, brenda 30 ditëve kalendarike nga data e marrjes së 

vendimit të zgjidhjes së marrëveshjes. Nëse këto detyrime nuk paguhen, administrata 

tatimore mbledh detyrimet në përputhje me dispozitat ligjore. 

Ju duhet të bëni kërkesën brenda 15 ditëve nga data kur njoftimi i vlerësimit 

konsiderohet të jetë marrë. Marrëveshja e pagesës me këste bëhet me shkrim, brenda 

10 ditëve kalendarike nga data e paraqitjes së kërkesës dhe nënshkruhet nga ju dhe 

drejtori i drejtorisë rajonale apo drejtuesi i njësisë së ngjashme me të. Për të nënshkruar 

një marrëveshje të pagesës me këste ju detyroheni të paguani menjëherë të paktën 

20% të vlerës së detyrimit për të cilin lidhet marrëveshja. 

Marrëveshja e pagesës me këste lidhet për një periudhë që fillon nga data e firmosjes 

deri në fundin e vitit të ardhshëm kalendarik pas momentit të hartimit të marrëveshjes. 

Me nënshkrimin e një marrëveshje për pagesë me këste të një detyrimi tatimor vazhdon 

të paguhet kamatëvonesë për detyrimin tatimor, por nuk llogaritet gjobë për pagesë të 

vonuar. 

Detyrimet tatimore të paguara më tepër 
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Në rastin kur ju keni paguar një shumë të detyrimit tatimor më të madhe se shuma e 

tatimit të vlerësuar në njoftimin e vlerësimit tatimor apo në deklaratën tatimore, 

diferenca kalon automatikisht për llogari të detyrimeve të tjera tatimore të papaguara më 

parë nga vetë administrata tatimore. 

Kur shuma e tepricës së kredisë tatimore është më e madhe se shuma e detyrimeve të 

tjera tatimore të papaguara tuajat, ju mund të bëni kërkesë me shkrim që diferenca e 

mbetur të mund të: 

 Rimbursohet automatikisht për ju, brenda 30 ditëve kalendarike nga data e derdhjes 

së shumës së paguar më tepër apo nga data e plotësimit të kushteve ligjore për 

rimbursim; 

 Kalohet për llogari të detyrimeve tatimore të ardhshme tuajat. 

Shënim: Ju si deklarues, në rast se konstatoni gabime në materiale të bëra nga ju vetë 

gjatë plotësimit të deklaratave, keni të drejtë që, brenda 3 muajve nga data e dorëzimit 

të deklaratës, të bëni korrigjimet e nevojshme. Brenda këtij afati, ju keni të drejtë të bëni 

korrigjimin e deklaratës deri në dy herë, pa u penalizuar.  
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