
 
Shërbime Kontabiliteti, Financiare dhe Fiskale   

 1

 
Studio AL-TAX është krijuar prej më shumë se 10 vitesh më parë dhe është e vendosur në Tiranë. 
Punonjësit e saj përbëhen nga fiskaliste dhe eksperte te fushes se kontabilitetit, jurisprudences, dhe 
eksperiza ne studimin e ekonomise dhe burimeve natyrore me eksperience pune shumevjecare ne kete 
fushe. Sherbimet tona i ofrojme gjithashtu edhe ne anglisht dhe italisht. 

 
Sherbimet kryesore përfshijnë: 
 
Mirëmbajtja e regjistrave kontabël, duke përfshirë raportet e menaxhimit dhe hartimin vjetor te 
pasqyrave financiare statutore 
 
Bazuar në kërkesën tuaj ne mund të mbajmë regjistrat kontabël nepermjet studios tonë.  
Rezultatet  tona përfshijnë raporte të menaxhimit dhe fiskale të lëshuar në intervale të kërkuar, pasqyrat 
financiare ligjore ose pasqyrat financiare të përgatitura në bazë te standarteve kombëtare, dhe raporte 
financiare në përputhje me standardet e kontabilitetit ose informacione të tjera që do te  përdoren si të 
dhëna hyrëse për proceset e tjera (p.sh. rimbursimin e TVSH, tatimi i të ardhurave të mbipaguar, 
përgatitjen e informatave për auditorët, etj). 
 
 
Rishikimi i regjistrave të kontabilitetit 
 
Me kërkesën tuaj, ne zhvillojmë një shqyrtim të dhënave tuaja të kontabilitetit. Përfundimi i shqyrtimit 
tonë është një raport që përshkruan rrjedhën e rishikimit dhe ndonjë mangësi të identifikuar. 
Paralelisht, ky shërbim përfshin ndihmë në zgjidhjen e çështjeve të shënuara duke u finalizuar me 
ekspertizen e pasqyrave financiare. 
 
Konsulencë për Menaxhimin e Financave 
 
Hartimin, zbatimin e funksioneve financiare të klientëve tanë (në qoftë se një funksion e financës duhet të 
jetë i krijuar rishtas), ose Vlerësimin dhe përmirësimin e funksionit te financave ekzistuese (për funksionet 
ekzistuese që nuk i përmbushin kerkesat tuaja). Këto shërbime përfshijnë ndihmë në përgatitjen e 
udhëzimeve të kontabilitetit të brendshme, vendosjen e qendrave të kostos, si dhe strukturën e 
brendshme dhe të organizimit të tyre, etj. 
Ky program ndihmon klientin në kapërcimin e një mungesë të përkohshme të personelit të nevojshme 
(p.sh. zëvendësimi i përkohshëm i një kontrolluesi financiar apo llogaritari kryesor në mbështetje të 
mbylljes fundvitit apo krijimin e proceseve të reja). Këtu kemi të përfshirë edhe ndihmën ne numërimin 
fizik të aktiveve. 
 
Shërbime të konsulences dhe mbrojtjes fiskale 
 
Pajtueshmëri Tatimore  
Çdo veprim ka një efekt të taksave. Ne mund të përgatisim dhe dorëzojme  të gjitha deklaratat tatimore 
që janë të nevojshme për ju nga ana e legjislacionit tatimor (p.sh. TVSH, tatimi mbi të ardhura, parapagim 
të tatimit mbi fitimin). Kurseni kohën tuaj dhe për të zvogëluar shpenzimet tuaja lidhur me përgatitjen 
dhe dorëzimin e kthimit të taksave. 
 
Përgatitja e planifikimit tatimor 
Në shoqerine tone, punonjesit tanë te taksave punojnë shumë për të ndihmuar klientët tanë gjate rritjes 
se biznesit te tyre. Ne e bëjmë këtë duke dhënë një gamë të plotë të shërbimeve të taksave që ndihmon 
per të minimizuar efektin e tatimeve të klientëve tanë. Kur lindin mosmarrëveshje me autoritetet 
tatimore, ne jemi atje për të ndihmuar në bashkebisedimin me këto autoritete në mënyrë efektive. 
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Shërbimet tona tatimore këshilluese janë si më poshtë: 
 

⇒ Shërbime per bizneset vendase e ndërkombëtare të tatimit mbi fitimin 
⇒ Këshilla - TVSH dhe taksa doganore 
⇒ Këshilla mbi transferimet e cmimit dhe shërbimeve 
⇒ Këshilla mbi tatimin mbi transferimin e prones dhe pronen e paluajtshme 
⇒ Bashkimi, ndarja, perthithja dhe cregjistrimi i biznesit dhe shitjes se aksioneve 
⇒ Shërbime te te ardhurave personale objekt i detyrimeve tatimore 
⇒ Udhëzime per strategjine ndaj kontrolleve tatimore 
⇒ Kontrolli diagnostik tatimore dhe rregullat anti shmangie tatimore 

 
 
 

SHERBIMET E OFRUARA CMIMI 
 

ü Mirembajtje regjistra kontabiliteti dhe hartim pasqyra financiare Euro/Ore 

ü Sherbimi i ekspertizes se pasqyrave financiare Euro/Ore 

ü Konsulencë për Menaxhimin e Financave  Euro/Ore 

ü Shërbime keshilluese per Kontabilitetin Euro/Ore 

ü Sherbimet e konsulences dhe mbrojtjes fiskale  Euro/Ore 

ü Shërbimet e Auditimit të Brendshëm dhe te jashtem Euro/Ore 

ü Konsulence per investimet e huaja dhe vendase Euro/Ore 

ü Konsulence per pershtatjen e Biznesit dhe mjedisit rregullator  Euro/Ore 

ü Zgjedhja e entitetit të biznesit  Euros 

ü Konsulence ne zbatim te Ligjit për punësimin  Euro/Ore 
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Sherbimet e konsulences dhe mbrojtjes fiskale 
 
Transparenca e procesit 
Nepermjet ciklit bashkepunues vjetor me administraten fiskale, studioja e ekspertit fiskal  ne ndihme tuaj 
do te jete ne kontakt te rregullt me ju dhe stafin tuaj per tju spjeguar dhe informuar juve se c’fare ndodh, 
kur dhe si po ndodh. Gjithashtu mund te perdorim gjithe teknologjine tone si nje instrument per ndarjen e 
informacionit.  
 
Planifikimi 
Ne planifikojme te punojme me ju duke ju prezantuar kohen, qellimet dhe koston qe nga fillimi i 
bashkepunimit. Planifikimi do te thote kronometrimi, angazhimi dhe mbajtja e pergjegjesive, te cilat do te 
behen ne transparence te plote qe nga dita e pare e bashkepunimit.  
 
Përpunimi 
Per te qene te sigurte se ne ju japim nje sherbim te cilesise se larte ne cdo kohe, ne do te ndjekim 
menyren e Bashkepunimit Fiskal (BF). Kjo menyre zbatohet duke identifikuar ceshtjet tuaja te pazgjidhura 
me administraten tatimore, problemet qe zyra e finances tuaj nuk jua ka njoftuar dhe menyren e zgjidhjes 
se tyre drejtperdrejt, ne dallim me menyra te tjera te bisedimeve me punonjes te sistemit fiskal apo 
zgjidhje jashte sistemit tatimor. Kjo menyre bazohet ne rendesine e planifikimit dhe ekspertizen ne 
zgjidhjen ne nje forme efektive per biznesin tuaj. Kjo menyre nuk synon acarimin e maredhenieve, por 
thjesht permbushjen e kritereve ligjore tatimore sipas tipit te biznesit tuaj. 
 
Vlerësimi 
Ne fund te procesit, ne vleresojme bashke me ju pervojen tone te bashkepunimit me prezantimin dhe 
mbrojtjen e deklarimeve te bera ne emer te biznesit tuaj duke qendruar besnik ne parimin, qe sa me pak 
kthime prapa per punen e perfunduar nga ekipi jone.    

 
 
Kontabiliteti  
Bashkepunimi tuaj me ekipin e Studios sone eshte per te ndihmuar stafin tuaj apo specialistet tane, qe te 
punojne se bashku per te garantuar nje sistem kontabiliteti qe te pasqyroje nje barre fiskale sa me te 
drejte per te qene te lirshem dhe te pandikuar ne vendimarrjen tuaj per biznesin nga ngarkesa fiskale.  
 
Mbledhja e informacionit 
Sistemi jone i Mbledhjes se Informacionit Tatimor (SMIT) do t’ju mbeshtese ju ne perballjen e 
problematikave aktuale dhe te ardhme.  Kjo detyre do te asistohet nga ekipi i jone pa asnje kosto per ju 
deri sa te bindemi se sistemi eshte ndertuar ne ate menyre qe nevojitet per kerkesat e aktivitetit tuaj. Kur 
te dhenat e mbledhura te mberrijne te ne do tu behet me perpara vleresimi perpara se te filloje analiza 
tatimore per periudhen. Kjo garanton nje sherbim cilesor duke shmangur versione te ndryshme dhe te 
paqarta dhe duke jua prezantuar ne kohen e duhur. 
 
Vleresimi i deklarimeve  
Pasi te dhenat mujore te perpunuara nga zyra e finances se shoqerise tuaj do te kontrollohen dhe 
vleresohen nga ekipi i Studios sone per te krijuar skemen e deklarimit tatimor. Deklarimi tatimor i 
verifikuar nga ne ju postohet ju elektronikisht duke ju prezantuar dhe nje situate te treguesve financiare 
dhe duke ju treguar dhe rrisqet e mundshme te diagmostikuara per aktivitetin tuaj. Keto te dhena qe ju 
dergohen studios tone i sherbejne si nje baze te dhenash sekrete per cdokend per planifikime per 
periudhat e ardhme per te pare tendencen e ecurise se biznesit tuaj.  
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Ballafaqimi me kontrollet e administrates 
Studioja jone ka detyrim dhe pergjegjesi te saj angazhimin ne sqarimin dhe ballafaqimin ligjor me 
punonjesit e administrates fiskale per secilin deklarim te kryer nga shoqeria si dhe regjistrimet kontabile 
te kryea ne perputhje me legjislacionin fiskal ne fuqi dhe kerkesat e administrates fiskale. 
 
Ekspertiza fiskale 
Ne ofrojme ekspertiza si dhe kontrolle te vecanta fiskale ne zonat me rrisk te verifikuara nga vleresimet 
mujore me qellim qe te kuptoni se si eshte gjendja financiare dhe fiskale e biznesit tuaj dhe aq me teper ju 
tregon ju se sa efektivisht keni drejtuar dhe menaxhuar punet tuaja.  
 
Studioja jone jep garancine se ju po mbani te paster financiarisht dhe fiskalisht aktivitetin tuaj ne kuptimin 
e pergjegjesive te kontrollit te brendshem, si dhe sigurine qe investimi qe keni bere ju si ne momentin e 
fillimit dhe me pas do t’ju monitorohet dhe diagnostikohet me qellim efektivizimin e fitimin optimal prej 
tij dhe jo e kunderta.  
 
Ju faleminderit! 

 


