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Plani kontabël në Poloni

Gjendja e tanishme
Të gjitha subjektet e sektorit publik zbatojnë Ligjin e Kontabilitetit
(rregullat e sektorit privat). Subjektet e lidhura drejtpërsëdrejti me
buxhetin përdorin gjithashtu PK të standardizuar dhe pasqyrat
financiare të standardizuara.
PK është i harmonizuar në nivelin e librit të përgjithshëm(kryesor).
Subjekteve u lejohet të krijojnë llogari analitike dhe të shtojnë
llogari të përgjithshme shtesë nëse e shohin të nevojshme.
Përveç kësaj, njësitë ekonomike të lidhura drejtpërdrejt me
buxhetin e aplikojnë klasifikimin e buxhetit (sistemi i klasifikimit i
ndarë nga PK).
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Për të optimizuar sistemin e grumbullimit të të dhënave, janë
iniciuar Reforma e Sistemit Buxhetor dhe Reforma në Kontabilitetin
e Sektorit Publik

Reforma e sistemit të kontabilitetit publik

Qëllimet
• Forcimi i sistemit të menaxhimit të aseteve publike
• Modernizimi i mënyrës së mbledhjes së
informacionit financiar

• Përmirësimi mënyrës së paraqitjes së informacionit
në pasqyrat financiare
• Dhënia i informatave shtesë të nevojshme për
qëllime buxhetore dhe statistikore
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Reforma e sistemit të kontabilitetit publik

Produktet kryesore
1. Reforma e raportimit financiar në sektorin publik synon
krijimin e pasqyrave financiare të konsoliduara të shtetit
2. Reforma e kontabilitetit për qëllime buxhetore kanë për
qëllim ofrimin e mbështetjes për procesin buxhetor skemën e modernizuar të planit kontabël të integruar me
klasifikimin e ri buxhetor në formën e një tabele të
standardizuar të planit kontabël.
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Sistemi kontabël në Poloni në nivel të entiteteve
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Kontabiliteti i sektorit publik në Poloni

Struktura e sektorit publik kundrejt
kontabilitietit
Buxheti i shtetit
•
•

Fondet me qëllim të veçantë

•
•
•
•
•
•

Institucionet buxhetore
Agjencitë ekzekutive
Institucionet kulturore
Spitalet
Universitetet
Fondet e sigurimeve
shoqërore dhe shëndetësore
Subjektet e tjera juridike
shtetërore

•
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Entitetet buxhetore

Buxhetet lokale
•
•
•
•
•

Subjektet buxhetore lokale
Institucionet buxhetore lokale
Institucionet kulturore lokale
Spitalet lokale
Subjektet e tjera juridike
lokale

1. Ligji i kontabilitetit
2. Ligji i Kontabilitetit + Rregulloret e MF (duke përfshirë
paraqitjen për pasqyrat financiare dhe planin kontabël të
unifikuar)

Kontabiliteti i sektorit publik në Poloni

Plani kontabël i standardizuar (struktura
aktuale)
• Për buxhetin shtetëror
• Për buxhetin e entiteteve lokale

Entitetet buxhetore

• Për entitetet buxhetore
• Për insituticionet buxhetore të jashtme
• Për autoritetet qëndrore tatimore
• Për autoritetet lokale
tatimore
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Agjensitw e pavarura
(personat juridik)

Plani kontabël për entitetet buxhetore – struktura
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sherbimeve

Rregullorja e MF mbi
kontabilitetin publik
Llogaritë e
përgjithshme
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Llogaritë analitike

Rregullorja e MF mbi
klasifikimin buxhetor
Llogaritë analitike

Rregullorja e MF mbi
buxhetimin me
performancë
Llogaritë analitike
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Plani kontabël i standardizuar – Struktura e
propozuar
Klasifikimi aktual
buxhetor

Segmentet e
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strukturën e re

Plani kontabël
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Plani kontabël
1,2,3…
Llogaritë financiare

Plani kontabël i standardizuar

Karakteristikat e strukturës së propozuar
• Multidimensionale
• Të harmonizuara
• Përgjatë entiteteve
• Sipas terminologjisë
• E koduar për të lehtësuar regjistrimin
elektronik dhe përdorimin e të dhënave
• Struktura hierarkike
• E uniformuar në nivel të caktuar
• Fleksibile në nivelin më të ulët
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Plani kontabël i standardizuar

Sfidat
1. Adresimi i dallimeve në sistemet e raportimit buxhetor, statistikor dhe
financiar (qëllime të ndryshme, përkufizime, matje, etj)

2. Kategoritë ekonomike të përcaktuara qartë - llogaritja kundrejt buxhetit
kundrejt statistikave (paratë e gatshme)
3. Përshtatshmëria për lloje të ndryshme të entiteteve në sektorin publik
4. Bilanci i duhur midis standardizimit dhe fleksibilitetit
5. Plotësia e informacionit kundrejt tepricave të informacionit
6. Zbatimi i përdorimit të duhur

7. IT mbështetje (një sistem i centralizuar kundrejt formatit të
standardizuar të shkëmbimit të të dhënave në mes sistemeve të
ndryshme)
8. Sfidat e zbatimit
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Falemnderit për vëmendjen!

Agnieszka Stachniak
Zëvendës Drejtoreshë
Departmenti i kontabilitetit dhe auditimit
Ministria e Financave

ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
tel.: +48 22 694 44 24
fax :+48 22 694 32 60
www.mf.gov.pl

