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E DREJTA TATIMORE DHE BUXHETORE 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti Juridik 

Titulli i lëndës: E Drejta Tatimore Dhe Buxhetore – Kurs i 

Thelluar 

Niveli: Master 

Statusi lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: Viti I, Semestri I 

Numri i orëve në javë: 3+0 

Vlera në kredi – ECTS: 6 

Koha / lokacioni: Salla D1 

Mësimëdhënësi i lëndës: Prof. Dr. Asoc. Bedri Peci 

Detajet kontaktuese:  bedri.peci@uni-pr.edu 

 

Përshkrimi i lëndës E drejta tatimore dhe buxhetore si diciplinë shkencore 

studiojn tatimet dhe marrdhëniet juridiko-tatimore që 

krijohen me rastin e caktimit të tatimeve nga ana e 

shtetit si subject aktiv dhe personave fizik dhe juridik si 

subjekte passive tatimore ,si dhe buxhetin si 

instrumentin themelor pë financimin e shpenzimeve 

publike . 

Qëllimet e lëndës: Theks të veçantë i jepet procedurës buxhetore, 

përkatësisht në ciklet buxhetore siç janë përgatitja e 

buxhetit, rolin e parlamentit në procedurën buxhetore, 

realizimin e buxhetit miratimit të buxhetit dhe të 

kontrollit të buxhetit , me theks të veçantë në taksat 

direkte dhe indirekte. 

 Pjesa tjetër e modulit fokusohet në shqyrtimin në 

tërësi të ligjit të buxhetit të BE-së . Analizën e së drejtës 

buxhetore dhe tatimore në Kosovë dhe disa çështje të 

tjera në lidhe me sistemin tatimor . 

Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të jetë 

në gjendje që: 
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-Shpjegoi parimet themelore themelore të së drejtes 

buxhetore dhe tatimore; 

-Të analizoj dhe vlerësoj burimet e të ardhurave ; 

-Kuptoj  qe procesi buxhetor punon duke përfshirë 

efektet e politikës së procesit buxhetor në rezultatet e 

buxhetit, dhe të kuptojnë rëndësinë e kontabilitetit dhe 

të raportimit financiar për procesin buxhetor; 

- të shpjegojë ndryshimet buxhetore, të vlerësuar 

arsyetime e buxhetit, dhe të përcaktojë 

korrespondencën e vendim-marrjes me qëllimet dhe 

objektivat në përputhje me misionin e organizimit dhe 

planifikimit strategjik menaxheriale buxhetore; 

- Shpjegoni parimet themelore themelore të ligjit 

buxhetore dhe tatimore në Kosovë, dhe krahasuar me 

teorinë dhe praktikën. 

 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e 
tё nxёnit tё studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 

Ligjërata 3 15 45 

Ushtrime teorike/laboratorike    

Punë praktike    

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

10 min 15 1.5 

Ushtrime  në teren    

Kollokfiume,seminare 1 2 2 

Detyra të  shtëpisë    

Koha e studimit vetanak të studentit 
(në bibliotekë ose në shtëpi) 

5 15 75 

Përgaditja përfundimtare për provim 5 5 25 

Koha e kaluar në vlerësim 
(teste,kuiz,provim final) 

5 2 10 

Projektet,prezentimet ,etj 
  

   

Totali  
 

  158.5 orë 

 

Metodologjia e mësimëdhënies:   Gjatë mësimdhënies do të përdoren metodat 
bashkëkohore: - Metoda e mësimdhënies aktive; - 
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Metoda e mësimdhënies inter-aktive; - Metoda 
krahasuese, Metoda e analizës dhe mundësisht 
trajnimi praktik në institucionet financiare. 

  

Metodat e vlerësimit: 20%: Pjesëmarrja në diskutimet në klasë. 
20%: Gjatë semestrit, ne do të mbulojmë disa grupe të 
problemeve. Secili student do të jetë përgjegjës për 
përgatitjen dhe paraqitjen e një problemi të vendosur gjatë 
semestrit. Studenti do të shkruajë një punim tre-deri në 
pesë-faqesh (me hapësirë të dyfishtë mes rreshtave, 
shkronja 12-pikëshe Times New Roman, margjina e faqes 1 
") duke analizuar problemet. 
Studenti do të ketë 10-15 minuta gjatë orës për t’ia 
shpjeguar klasës problemin dhe për t’iu përgjigjur pyetjeve. 
Kjo detyrë do të përfaqësojë 20% të notës së secilit nxënës. 
60%: provimi. 

Literatura  

Literatura bazë:   - Legislative Oversight and Budgeting: A World 
Perspective, (WBI Development Studies) Rick 
Stapenhurst (Author, Editor), Riccardo Pelizzo (Editor), 
David M. Olson (Editor), Lisa Von Trapp (Editor), 
World Bank Publications, 2008;  
- Ian Lienert, Role of the Legislature in Budget 
Processes, IMF. WP.2010; 
- Rita de la Feria, The EU VAT System and the 
Internal Market, IBFD, 2009; 
- Joachim Wehner, Legislatures and the Budget 
Process; the Myth of Fiscal Control, Palgrave 
Macmillan, 2010; 
- Bedri Peci, “Classification of taxes –the case of 
OECD”, The Law- Journal for juridical and social issues, 
No. 1/2005, Publisher-Law school of University of 
Pristine; 
- Robert D. Lee, Philip G. Jovce, Public 
Budgeting Systems, Jones and Bartlett; 8 edition (July 
31, 2007); 
- Ben Terra, Peter Wattel, European Tax Law, 
third edition, Kluwer Law International, 2001;  
- A. Prechmand, Government budgeting and 
expenditure controls: theory and practice, IMF 1984; 
Hervoje Simovic, Proracun europske unije, WP. FTP 
No.3/2005, IJF,Zagreb, 2005 
 

Literatura shtesë:   1. Bedri Peci, -“Harmonization of taxes in the 
function of promoting the common market of 
European Union” The Law- Journal for juridical 
and social issues, No. 2-/2010, Publisher-Law 
school of University of Pristine. 
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2. Bedri Peci, - ”Neke Karakteristike Sistema i 
Poreske Politike Kosova: Tradicija i Izazovi (Godine 
1945-2008)”, Godisnjak Pravnog Fakulteta 2009, 
University of Sarajevo, Sarajev 2009, fq.269-299 
3. Bedri Peci, “The role of the parliament for the 
increase transparency of budgetary procedures in 
the budgetary theory and practice – the case of 
Kosovo”, The Law – Journal for juridical and social 
issues, No. 1/2006, Publisher-Law school of 
University of Pristine. 
4. Bedri Peci, “The structure of Contemporary 
tax systems-the case of Kosovo”, Dardania Sacra 3 
- Scientific review of social, economic and 
technological  issues of Kosovo, Pristine 2001. 
5. Bedri Peci, “Development of budget and 
budgetary system of Croatia at the transition 
phase”, The Law- Journal for juridical and social 
issues, No. 2-4/2005, Publisher-Law school of 
University of Pristine. 
6. Bedri Peci, ”Kosovo’s tax system – traditions 
and challenges”, Kosovo & Balkan Observer 
No.1/2001,Publisher- Kosovo Action for Civil 
Initiative KACI, Pristine. 
7. OECD Journal on Budgeting 
8. Public Budgeting and Finance 
9. Finance in Theory and Practice 
10. World Tax Journal 
11. European Taxation 
12. EC Tax Review 
13. EC Tax Journal 

Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: Hyrje në të Drejten Tatimore dhe Buxhetore 

Java e dytë: Të hyrat buxhetore ( burimet e të hyrave ) 

Java e tretë: Tatimet  Direkte 

Java e katërt: Tatimet indirekte ( TVSH) 

Java e pestë:   Shpenzimet buxhetore 

Java e gjashtë: Cikli buxhetor 

Java e shtatë:   Përgatitja e buxhetit – Procesi vendim - marrës 

Java e tetë:   Aprovimi i Buxhetit – Roli i legjislativit 

Java e nëntë:   Ekzekutimi dhe kontrolli i buxhetit 
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
Sjelljet e poshtëshënuara janë në kundërshtim me politikat akademike dhe rregullat e 
mirësjelljes: 

• Vonesa në ligjerata dhe ushtrime; 
• Lëshimi i sallës gjatë ligjeratave ose ushtrimeve (pa arsyeje të nevojshme); 
• Tregimi i shenjave të qarta të mosinteresimit dhe të folurit të pandërprerë ose formave 

tjera të sjelljes që pengojnë procesin e rregullt të mësimit; 
• Mbajtja e telefonit celular të hapur gjatë ligjeratave ose ushtrimeve, do të rezultojnë 

me humbje të pikëve për shkak të sjelljes joprofesionale. 
 

Shkelja e integritetit akademik përfshin një ose më shumë nga veprimet në vijim: 
• Kopjimi gjatë provimit ose testit; 
• Shfrytëzimi i shenimeve ose librave të palejuara gjatë testit ose provimit; 
• Shkëmbimi i informatave me një student tjetër gjatë provimit; 
• Dhënja e deklaratave të rrejshme për të arsyetuar dikë nga mësimi, ushtrimi apo 

provimi. 

 

Java e dhjetë: E drejta tatimore dhe buxhetore ne BE 

Java e njëmbedhjetë: E drejta tatimore dhe buxhetore në Kosovë 


