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E Drejta  Tatimore Komerciale   

 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti Juridik 

Titulli i lëndës: E Drejta  Tatimore Komerciale  

Niveli: Master 

Statusi lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: Viti I, Semestri II 

Numri i orëve në javë: 3+0 

Vlera në kredi – ECTS: 5 

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 prezentimin e tatimit te korporatave - 

historinë dhe politikën, dhe ndjek me strukturën dhe 

elementet e ligjit të korporatave tatimore, formave 

kompani e BE-së dhe e ardhmja e Tatimit të 

Korporatave ; Konceptet dhe parimet themelore  te 

Ligjit te Tatimit në të ardhurat e korporatave të BE-së, 

Konkurrenca në tatimin e korporatave brenda ligjit të 

BE-së , etj 

Theks të veçantë i jepet  direktivat  që bëjnë rregullimin 

e tatimit të korporatave dhe mjetet juridike. Pjesa 

tjetër e modulit fokusohet në Transferimin e çmimeve 

dhe ndihmën e ndërsjellët dhe mbulimin e kërkesave 

tatimore. Moduli merret me analizën e parimit të 

mosdiskriminimit dhe Lirive Themelore, dhe 

harmonizimit të tatimit të korporatave ne BE, 

partneritet nga perspektiva ndërkombëtare në fushën 

e tatimeve në Kosovë 

Qëllimet e lëndës: Qëllimi i këtij moduli është që studentve të vitit të pare  

të studimeve master në drejtimin Financiaro-Juridik të 

Fakultetit Juridik tu ofroj njohuri mbi të drejten 

tatimore komerciale dhe marrdhëniet juridiko- 
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tatimore nga aspekti i teorise dhe praktikes tatimore 

me theks të veçantë në rastin e Kosovës. 

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

në gjendje që: 

Kuptoj Format e Kompanive te BE-së dhe e ardhmja e 

Tatimeve në të ardhurat e Korporatave; 

Zhvillimet – 

Të kuptoj ligjin e tatimit të të ardhurave të korporatave 

të BE-së . 

 - Kuptojnë ndërveprimin midis rregullimin e taksave të 

brendshëm dhe të drejtës ndërkombëtare në lidhje me 

tatimin e korporatave; 

- Vlerësimi efektin e aplikimit të mjeteve juridike; 

- Të këshillojë për çështje të rëndësishme që lidhen me 

tatimin e korporatave; 

- Të njohin shkallën e harmonizimit të taksave të 

korporatave; 

- Për të krahasuar ligjin e korporatave tatimore të 

Kosovës me ligjin e taksave të korporatave të BE-së; 

- Kuptojnë zhvillimet kryesore në tatimin e 

partneritetit; 

- Kuptojnë ndërveprimin midis rregullimit të 

brendshëm të taksave dhe të drejtës ndërkombëtare në 

lidhje me tatimet e partneritetit. 

 

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 
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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:   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, 
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:   - Marjaana Helminen, EU Tax Law – Direct 
Taxation – 2010, IBFD, 2010. 
- John Tiley, assisted by Glen Loutzenhiser, 
Revenue law, Hart Publishing, Oxford 2008. 
- Luca Cerioni, EU Corporate Law and EU 
Company Tax Lw: Corporation, Globalization and law, 
Edward Elgar Publishing Limited, 2007. 
- Cheryl D. Block, Corporate Taxation, Aspen 
Publishers; 3 edition,2004. 
Joni Larison; Partnership taxation: an application 
approach, Carolina Academic Press, 2010 

Literatura shtesë:   Introduction to European Tax Law: Direct Taxation  
Michael Lang, Pasquale Pistone, Josef Schuch, 
Claus Staringer, Spiramus Press,2008. 
- Global Corporate Tax Handbook 2011, Editors, 
Carlos Gutiérrez P., Ridha Hamzaoui, Juhani Kesti, 
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John G. Rienstra, Mei-June Soo, Ola van Boeijen-
Ostaszewska, IBDF.2010. 
- European Tax Handbook 2010, Editor - Ola van 
Boeijen Ostaszewska, IBFD 2011. 
- Mathieu Isenbaert, EC Law and the Sovereignty 
of the Member States in Direct Taxation, Doctorial 
Series, IBFD. 2010. 
- Ben J. M. Terra, Peter J.Wattel, European Tax 
Law, Kluwer Law International, 2005. 
- Servaas van Thiel, Free Movement of Persons 
and Income Tax Law: The European Court in 
Search of Principles, Doctorial Series, IBDF, 2002.                                             
- Carlo Romano, Advance Tax Rulings and 
Principles of Law; Towards a European Tax Rulings 
System, Doctorial Series, IBFD, 2002.                                                         
-Michael Lang &Pasquale Pistone, The EU and 
Third Countries: Direct Taxation (Eucotax Series on 
European Taxation), kluwer Law International, 
2008. 
-Peter Harris and David Oliver, International 
Commercial Tax, Cambridge Law Series, 2010. 
- Stephen Schwarc, Daniel J. Lathrope, Black Letter 
Outline on Corporate and partnership taxation, 
West; 6 edition, 2008 

Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: Hyrje në të drejten e Korporatve 

Java e dytë: Struktura dhe Elementet 

Java e tretë: Format e Kompanive në BE dhe e ardhmja e tatimit të 

korporatave 

Java e katërt: Koncepti dhe parimet themelore te tatimit te korporatave ne 

BE 

Java e pestë:   Konkurrenca në aspektin e tatimit të Korporatve sipas 

ligjeve të BE 

Java e gjashtë: Direktivat e tatimit të Korporatave 

Java e shtatë:   Mjetet ligjore 

Java e tetë:   Parimet themelore dhe parimi i mos-diskriminimit 

Java e nëntë:   Harmonizimi i tatimit në të ardhurat e korporatve në BE 
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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: Tatimi në të ardhurat e Korporatave ne Kosovë dhe disa 

çështje tjera 

Java e njëmbedhjetë: Format e krijimit të partneritetit në fushen e tatimeve 

Java e dymbëdhjetë:   Operimi i partneritetit 

Java e trembëdhjetë:     Transaksionet në mes të partnereve 

Java e katërmbëdhjetë:   Partneriteti Tatimor në Kosovë 


