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Aspektet ndërkombëtare të tatimit 
Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti Juridik 

Titulli i lëndës: Aspektet ndërkombëtare të tatimit 

Niveli: Master 

Statusi lëndës: Zgjedhore 

Viti i studimeve: Viti I, Semestri I 

Numri i orëve në javë: 2+0 

Vlera në kredi – ECTS: 4 

Koha / lokacioni: Salla D1 

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

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

 

Përshkrimi i lëndës Moduli fillon me njoftimin e konceptit të tatimit 
ndërkombëtar dhe  burimet e  së drejtës 
ndërkombëtare tatimore dhe sisitemit tatimor vendos, 
parimet e së drejtës ndërkombëtare tatimore, 
interpretimi i traktateve tatimore, Ligjeve të BE-së dhe 
modelet e konventave të tatimeve për shmangien dhe 
eleminimin e tatimimit të dyfishtë, etj 
 

Qëllimet e lëndës: Theks të veçantë i është kushtuar  ndikimit të sistemeve 

të tatimore vendore në të drejten tatimore 

ndërkombëtar dhe anasjelltas. Pjesa tjetër e modulit 

fokusohet në përcaktimin e planifikimit tatimor 

ndërkombëtar, shmangies dhe evazionit tatimor. 

Moduli merret me analizën e disa çështjeve aktuale të 

tatimeve dhe trajtimin e lehtesirave pë eleminimin e  

tatimit të dyfishtë në Kosovë dhe disa çështje në 

zhvillim e sipër . 

Rezultatet e pritura të nxënies: Do të jenë të aftë ,të : 

Kuptojnë parimet ndërkombëtare dhe rregullat e 

brendshme të tatimimit të transaksioneve ndërkufitare 

- Kuptojnë ndërveprimin midis rregullimit të tatimeve 

të brendshëm dhe në të drejtën ndërkombëtare 

- Vlerësojnë efektin e marrëveshjeve tatimore në 

tregtinë ndërkombëtare dhe të financave 
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- Të këshillojë për çështje të rëndësishme të tatimit 

ndërkombëtar dhe strategjitë e planifikimit tatimor 

ndërkombëtar 

- Aplikojnë teknikat e kursimit të tatimeve për të rritur 

përfitimin e një tatimpaguesi 

- Të kuptojë dallimin  gjerë në mes të shmangies së 

tatimeve dhe evazionit fiskal . 

 

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

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 

Ligjërata 2 15 30 

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  
 

  143.5 orë 

 

Metodologjia e mësimëdhënies:   Pas një ligjërate hyrëse prej tre orësh, mësimi i lëndës 
do të bëhet me anë të një serie javore të ligjëratave 
nga dy orë të përcjella me nga një orë për prezantime 
seminarike. Një listë e materialeve të leximit dhe të 
pyetjeve për seminare do të shpërndahet që më parë 
dhe studentët do të pritet të përgatisin përgjigje për 
diskutim në seminare. 

  

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, 
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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:   - Rohatgi, Roy, Basic International Taxation. 1st 
or 2nd edition, Richmond.   
- Arnold & McIntyre, International Tax Primer, 
Kluwer Law Int, 2002. 
- Richard L. Doernberg                                                   
Chris Finnerty, Paulus Merks, Mario Petricione, 
Raffaele Russo, Fundamentals of International Tax 
Planings, IBFD, 2007. 

Literatura shtesë:   Marjaana Helminen, EU Tax Law – Direct Taxation – 
2010, IBFD, 2010. 
-John Tiley, assisted by Glen Loutzenhiser, Revenue 
law, Hart Publishing, Oxford 2008. 
-Baker, Philip. Double taxation conventions and 
international tax law. London. 3rd or the latest edition 
- Model Tax Convention on Income and on Capital. 
Condensed Version 2005, OECD Committee on Fiscal 
Affairs 
- Raad, Kees van (2002) Materials on international 
and EC tax law. 2nd ed. International Tax Center 
Leiden 
- Ogley, Adrian (1996) Principles of international tax - 
a multinational perspective. Interfisc Publishing. 
London. 

Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: Hyrje në të drejten tatimore ndërkombëtare 

Java e dytë: Tatimimi i dyfishtë –ndërkombëtar 

Java e tretë: Burimet e së drejtes tatimore ndërkombëtare 

Java e katërt: Parimet  e së Drejtes Tatimore Ndërkomëtare 

Java e pestë:   Interpretimi i Traktateve Ndërkombëtare 

Java e gjashtë: Ligjet e BE dhe modelet e konventave  në fushën e 

shmangjes së tatimit të dyfishtë 

Java e shtatë:   Impakti i sistemit tatimor vendor 

Java e tetë:   Qendrat ndërkombëtare financiare ( offshore) 
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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 nëntë:   Masat kundër shmangjes së tatimeve 

Java e dhjetë: Parimet themelore në fushën e planifikimt ndërkombëtar të 

tatimeve. 

Java e njëmbedhjetë: Disa çështje të veçanta në fushen e tatimimit ndërkombëtar 

Java e dymbëdhjetë:   Lehtësimet nga tatimimi i dyfishtë në Kosovë dhe disa 

çështje aktuale . 


