ÇFARË MUND TË BËJË
NJË NDËRMARRJE
PËR ZHVILLIMIN E BASHKËSISË

M

asat në këtë fushë janë shumë të ndryshme dhe është e rëndësishme të orientuara në mënyrë strategjike dhe të kombinuara
me segmentet tjera të PSHN. Para së gjithash,
ndërmarrja duhet të lidhet me bashkësinë ku
vepron, ti zhvillojë nevojat e saja dhe të zhvillojë
qasje ku ndërmarrja në mënyrë efektive mund ti
vejë në funksion resurset e veta.
Aktivitetet në këtë fushë mes tjerash mund të
përfshijnë:
 Konsultim sistemor me palët e prekura dhe
përfaqësuesit e tyre përmes organizimit të
forumit të palëve të prekura, mbledhje konsultative, ueb faqe interaktive etj.
 Pjesëmarrje në shoqata lokale nëse kjo
është adekuate me qëllim të kontribuohet
drejt të mirës publike përmes anëtarësimit
në Këshillat drejtuese.
 Angazhimi në bashkësi për zgjidhjen e
problemeve të caktuara përmes investimit
afatgjatë në programe në fusha të caktuara.
 Sigurimi i shërbimeve pa pagesë dhe të mirave në fushën e punës së vet për grupet e
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kërcënuara të qytetarëve dhe shoqatat
lokale. Për shembull, shtëpia botuese
për letërsi të fëmijëve siguron botime pa
pagesë për bibliotekat e shkollave.

 Bashkëpunimi me organizatat dhe institucionet relevante gjatë planifikimit
dhe zbatimit të programeve për vetëpunësim, për inkuadrim ekonomik të
grupeve të margjinalizuara përmes
mbështetjes së ndërmarrjeve dhe kooperativave sociale;
 Aktivitetet strategjike filantropike të
ndërmarrjes siç janë programet për
zhvillimin e vetëdijes ekologjike; institucionet financiare mund të ofrojnë edukim pa pagesë për qytetarët për menaxhim me financat personale etj.
 Vullnetarizmi nga ana e personelit të
ndërmarrjes në shoqatat lokale dhe aktivitetet e qytetarëve. Si ekip të punësuarit mund të inkuadrohen në aksion
ekologjik për pastrim ose mbjelljen e
pyjeve, etj.

P

ërmirësimi i imazhit të ndërmarrjes dhe
imazhit të brendit janë një nga përfitimet
më të drejtpërdrejta nga aktivitetet për investim në bashkësi. Por, në periudhë afatgjate,
dobia është shumë e madhe.
 Arsimi i përmirësuar do të sigurojë
kuadro të ardhshme më kompetente për
ndërmarrjen.

Kontakt informata
Më shumë informata për Projektin “PSHN në RM”
mund të gjeni në internet faqen
www.oop.mk.
në Ministrinë e Ekonomisë, në tel. 3093-403;
dhe në http://www.facebook.com/oopmk

Republika e Maqedonisë

Ministria e Ekonomisë

 Qytetarët me të ardhura të rritura dhe
niveli i edukimit dhe kulturës janë konsumuesit e ardhshëm të cilët do ti
parapëlqejnë prodhimet dhe shërbimet
e ndërmarrjes të cilët kanë përgjegjësi
shoqërore.
 Investimi në përmirësimin e infrastrukturës për kujdesin sociale do ti zvogëlojë
mungesat nga puna, do ta rritë fokusimin
në vendin e punës, dhje me këtë edhe
produktivitetin e të punësuarve të cilët
kujdesen për anëtarët e familjeve të tyre.
 Me investimin në shëndetësi dhe mjedis
të pastër jetësor krijohet fuqi e shëndoshë pune etj.

Projekti është ko-financuar nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit për konkurrencë dhe
inovacione (CIP) 2007-2013
The Project is co-financed by the European
Union within the Competitiveness and Innovation
Framework Programme (CIP) 2007-2013.
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HYRJE

RREGULLORJA JURIDIKE DHE STANDARDET

N

I

dërmarrjet janë pjesë e pakëputshme
nga bashkësia, në të cilën veprojnë dhe
luajnë rol të madh në zhvillimin e saj. Krahas
asaj që janë lëvizës të ekonomisë, ato sigurojnë të mira dhe shërbime, të cilat e lehtësojnë dhe e përmirësojnë jetën e njerëzve,
punësojnë njerëz nga bashkësia, përmes
tatimeve të cilat i paguajnë mundësojnë
që shteti pa pengesë ta avancojë arsimin,
kulturën, shëndetësinë, mbrojtjen sociale
etj. Përmes inkorporimit të politikave për
përgjegjësi shoqërore, ndërmarrjet shpesh
herë rinovojnë dhe krijojnë vlera dhe të mira
të reja shoqërore.

K

rahas kësaj, një pjesë e madhe e ndërmarrjeve si pjesë nga përgjegjësia e vet
shoqërore (PSHN) investojnë resurse plotësuese për përmirësimin e mirëqenies së
njerëzve dhe mjedisit në rrethimin e tyre të
drejtpërdrejtë. Kjo mund të përfshijë projekte për zhvillimin e arsimit dhe shkathtësive
të banorëve, sigurimin e shërbimeve shëndetësore, rezervimin e trashëgimisë kulturore,
zhvillimin e demokracisë dhe pjesëmarrjen e
qytetarëve në jetën e publike etj.

nvestimi në bashkësi nuk paraqet obligim ligjor për ndërmarrjet. Për shkak të llojllojshmërisë së aktiviteteve të mundshme në këtë fushë, nuk ekziston rregullore e integruar
ligjore që e trajton këtë fushë. Është mirë, që ndërmarrjet të cilat investojnë në fusha të
caktuara (arsim, shëndetësi, kulturë, shoqëri civile etj.) ti koordinojnë aktivitetet e tyre me
prioritetet e identifikuara në dokumentet e miratuara strategjike në nivel nacional dhe lokal
veçmas në çdo fushë. Në këtë mënyrë, aktivitetet për investim të ndërmarrjes në bashkësi
do të jenë konsistence me prioritet e identifikuara të bashkësisë dhe do ti shmangin përputhjet e mundshme me aktivitetet e aktorëve tjerë në bashkësi (institucionet shtetërore
dhe publike, shoqatat dhe fondacionet etj.).

I

niciativat në fushën e investimit në bashkësi si pjesë nga PSHN janë më të dukshme në opinion dhe për këtë shkak janë
edhe më të aplikuara nga ana e ndërmarrjeve
të cilat dëshirojnë të ndërtojnë imazh pozitiv
në opinion. Donacionet janë vetëm një nga
veglat përmes të cilave ndërmarrja investon
në bashkësi. Ajo që duhet të paraqesë sfidë
për çdo ndërmarrje në këtë fushë është se si
aktivitetet ti tejkalojnë donacionet e njëhershme dhe përdorimi i kufizuar për qëllimeve
promovuese dhe të rriten në investime afatgjate dhe zhvillimore me ndikim objektiv të
matshëm mbi mirëqenien e bashkësisë, dhe
të cilat drejtpërdrejtë do të mundësojnë zhvillim të qëndrueshëm edhe për vetë ndërmarrjen.

N
S

ë suaza globale, shumë nga ndërmarrjet si referencë në aktivitetet për investim në
bashkësinë i marrin Qëllimet mijëvjeçare zhvillimore.

htetet në shumë vende e njohin rëndësinë nga nxitja e
ndërmarrjeve të investojnë në bashkësi dhe për shkak të
kësaj mundësojnë beneficione tatimore për ndërmarrjet të
cilat dhurojnë në qëllime me interes publik. Në Republikën e
Maqedonisë nga viti 2007 hyri në fuqi Ligji për donacione
dhe sponsorizime në veprimtaritë publike, që mundëson
lehtësime tatimore për qytetarët dhe ndërmarrjet të cilat dhurojnë ose sponsorizojnë (mjete në të holla si dhe donacione
materiale). Për ndërmarrjet, nxitjet tatimore janë paraparë
në fushën e tatimit në fitim, tatimi i vlerës së shtuar (TVSH)
dhe tatimi në pronë. Në realizimin e nxitjeve tatimore janë
paraparë edhe procedura ligjore që imponon obligime edhe
për donatorin dhe për pranuesin e donacionit me evidentim
adekuat, llogaridhënie dhje kontroll.

Tatimi personal në të ardhura – Person fizik që i dhuron mjete
financiare personit juridik ka të drejtë për zvogëlimin e tatimit
personal në të ardhura i caktuar në bazë të fletëparaqitjes së tij
vjetore tatimore në lartësi prej 20% nga borxhi tatimor vjetor të
dhuruesit të donacionit, por jo më shumë se 24.000 denarë.
Tatimi në fitim – ndërmarrjes që dhuron në pajtim me ligjin, donacioni i pranohet si shpenzim në bilancin tatimor në lartësi prej 5%
nga të ardhurat e përgjithshme (për sponsorizime shuma është
3%).
Tatimi i vlerës së shtuar – gjatë realizimit të donacionit në pajtim
me ligjin, ky nuk do të ngarkohet me TVSH, d.m.th. nxitjet tatimore
realizohen me sigurimin e mjeteve nga Buxheti i RM për pagesën e
TVSH të shprehur në faturat për realizimin e donacionit. Kompensimit për buleta për ngjarje kulturore, sportive ose tjera publike
nuk llogaritet tatimi i vlerës së shtuar nëse të gjitha të ardhurat e
grumbulluara shfrytëzohen për financimin e aktivitete me interes
publik. TVSH-ja nuk llogaritet edhe në kompensimin për shërbim
komunikues në pajtim me Ligjin për komunikime elektronike, kur
shfrytëzuesi me shfrytëzimin e saj dhuron mjete në të holla për
financimin e aktiviteteve me interes publik.

Tatimi në pronë – Donacioni në sende dhe të mira materiale është
liruar nga tatimi i trashëgimisë dhe dhurata kur dhuruesi ia përcjell
të drejtën e vazhdimit dhe shfrytëzimit të pranuesit. Gjithashtu kjo
është liruar edhe nga tatimi i pronës në 5 vitet e ardhshme, pas
vitit kur është dhënë donacioni.

