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Proçesverbali i Mbledhjes 

 

MBLEDHJA E TRETË E KËSHILLIT TË INVESTIMEVE 

15 Dhjetor 2015, 16:00 – 18:00 

 18 Dhjetor 2015 

Mbledhja u mbajt në ambjentet e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe 

Sipërmarrjes (MZHETTS),  kryesuar nga Z. Arben Ahmetaj, Ministër i MZHETTS  

 

I. Hapja e Mbledhjes 

Kryetari i Këshillit të Investimeve, Z. Arben Ahmetaj mirëpriti pjesëmarrësit, dhe duke marrë 

parasysh praninë e më shumë se 50% të anëtarëve të Këshillit, e quajti të hapur mbledhjen. 

Sipas axhendës, Kryetari hapi diskutimin mbi Informalitetin duke theksuar se ka qenë 

kerkese e drejtperdrejte e sipërmarrjes por edhe në vemendjen e Qeverise, trajtimi i 

Informalitetit, si një nga pengesat kryesore që kerkon reforma te veshtira, por që mbartin  

edhe kosto per forcen politike qeverisëse. Lufta ndaj informalitetit është parakusht për cdo 

vend që synon të rrisë eficencën dhe konkurrueshmërinë e ekonomisë së tij, përmirësojë 

klimën e biznesit, të sigurojë zbatimin e politikave të balancuara tatimore, rritje të 

qëndrueshme ekonomike dhe përmbushë detyrimet në kuadër të marrëveshjes me 

Bashkimin Evropian. Në vend ekzistojnë shumë sfida sidomos në klimën e biznesit dhe në 

indikatorin e të bërit biznes ndaj Ministri Ahmetaj inkurajoi  sipërmarrjen për të dërguar 

propozime në Sekretariat për një dialog konstruktiv qeveri - sipërmarrje. 

Kryetari falenderoi Sekretatin për punën e vazhdueshme, profesionale dhe intensive dhe në 

ndihmën që jep në dialogun midis të gjitha palëve pranë KI. Ai falenderoi edhe BERZH për 

mbështetjen për këtë iniciativë dhe interesimin edhe më tej me ide që janë në interes të 

përmirësimit të klimës së investimeve. 

 

II. Progresi i Rekomandimeve te Mbledhjeve të Mëparshme 

Kryetari bëri një ekspoze të arritjeve të deritanishme të rekomandimeve të KI. Konkretisht: 

a) Reforma Derregullatore: Është miratuar në datë 26.11.2015 dhe dekretuar më 

04.12.2015 Ligji Nr.131/2015 “Për Qendrën Kombëtare të Biznesit” që zyrtarizon 

bashkimin e QKR me QKL. Aktet nënligjore janë në proçesin e finalizimit. 

b)  Kontrolli Tatimor. Ka filluar nga Shtatori 2015 zbatimit i Modelit të Riskut. Janë 

hedhur në sistem njoftime të automatizuara për afatet e pagesave. Drejtoria e 

Përgjithshme e Tatimeve (DPT) ka publikuar Planin Strategjik 2014-2017. Ditët e 
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fundit është publikuar dhe Planin Strategjik 2015-2019 “Për Zhvillimin e 

Administratës Tatimore” dhe Strategjia e Përmbushjes.  

c)  Draft-Ligji “Mbi Falimentimin”. Pritet finalizimi brenda Janar 2016.  

 

III.  Informaliteti: Sfidë e Përbashkët Qeveri – Sipërmarrje 

Drejtore e Sekretariatit Zj. Diana Leka prezantoi analizën e përgatitur nga Sekretariati mbi 

Informalitetin dhe rekomandimet konkrete për një reformë të qëndrueshme formalizimi të 

ekonomisë shqiptare. Nje permbledhje e komenteve mbi gjetjet dhe rekomandimet e 

Sekretariatit jepet më poshtë: 

- Kryetari  theksoi se debati për Informalitetin është një nga debatet më intesive dhe 

shumë i shëndetshëm në favor të biznesit dhe qytetarëve. Është e drejtë që do një 

platform dhe strategji afatgjatë që të jetë e trashëgueshme dhe me rotacionet e 

pushtetit. Modeli i ri i riskut është një revolucion në mendësi të institucionit të 

tatimeve. Ka vetëm dy muaj që funksion dhe është një përpjekjet e sinqertë për ta 

vënë në shërbim të klimës së biznesit dhe jo vetëm të ardhura në buxhet. Qeveria ka 

mirëkuptim ndaj biznesit duke konsideruar klimën e biznesit në tërë këto vite dhe 

duke patur parasysh arritjet e deritanishme të reformës ka ofruar dy incentiva:  a) 

taksa zero për bizneset e vogla dhe b) e drejta per sipërmarrjen te vetëkorrigjohet pa 

penalitete, për deklarimet dhe inventaret deri në fund të vitit 2015. Sigurisht që ka 

nevojë për dialog me biznesin, dhe dialogu të mos jetë vetëm në tryeza por edhe të 

përkthehet në terren.  

- Z. Peter Sanfey, Drejtor i Departamentit për Çështje Vendore dhe Ekonomike pranë 

BERZH Londër tërhoqi vëmendjen se Informaliteti nuk është problem vetëm në 

Shqipëri por në të gjitha ekonomitë e tregut. Nenvizoi nevojën për një platformë të 

qartë qeveritare me afate kohore dhe objektiva të matshëm me përfshirjen e të gjithë 

aktorëve. Vlerësoi analizën e përgatitur nga Sekretariati dhe sugjeroi studime të 

ngjashme në sektorë të tjerë me rekomandime specifike. Gjithashtu sugjeroi studimin 

e tregut të punës dhe motivimin për punë të zezë per te plotësuar analizën mbi 

informalitetin. Z. Sanfey rekomandoi gjithashtu bashkëpunim me Bankën Botërore 

me analiza më të detajuara dhe referencë në të dhënat të BB si psh anketa mbi 

forcën e punës, anketa mbi nivelin e varfërisë dhe anketa mbi standartin e jetesës të 

cilat mund të plotësojnë anketat e bëra nga Sekretariati. Duke treguar përfitimet nga 

taksat si rrjedhojë e veprimeve të Qeverisë kundër informalitet, i shoqëruar me një 

plan veprimi të formuluar, pas marrjessë rezultateve, mund te analizohet mundësia 

për të reduktuar edhe më shumë taksat pa prekur nivelin e të ardhurave në buxhet. 

- Z. Dietlof Mare, Zv/Presidenti I FIAAs dhe Drejtore Ekzekutiv Vodafone Shqipëri, 

vlerësoi analizën e Sekretariatit dhe theksoi rëndësinë e thjeshtimit dhe unifikimit të 

drejtë të ligjeve dhe proçedurave për të siguruar zbatimin e drejtë. Nga ana tjetër 

nenvizoi si kritike rolin e trajnimit dhe edukimit si adminstratës tatimore ashtu edhe i 
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bizneseve sidomos të vegjël dhe të mesëm për të ndryshuar mendësinë e tyre të 

operimit të deritanishëm në këtë realitet të ri të formalizimit.  

- Z. Luan Muça, Drejtor Ekzekutiv DELTA Group, shprehu mbështetjen për iniciativën e 

Qeverisë dhe theksoi se kjo reformë duhet të ishte ndërmarrë më përpara. Bindja 

është e rëndësishme dhe bizneset duhet ta kuptojnë që kjo reformë është në të mire 

të vendit. Ndoshta aksioni  i Qeverisë duhet të ishte fokusuar në sektorë të veçantë 

dhe jo me shtrirje kaq të gjerë. Ka disa detaje që duhet të përmirësohen sic janë 

cmimet e references.  Biznesi i madh kërkon formalizim të plote sepse produkti do 

shitet në pikat e vogla të cilat duhet të jenë formale. 

- Zj. Linda Legisi, Drejtore Ekzekutive OMEGA shpk u shpreh se nuk ka më vend për të 

diskutuar nëse duhet apo jo formalizimi , është një inicitiavë shumë pozitive dhe 

asnjë nuk ka dalë për ta kundërshtuar. Ajo shprehu një shqetësim të sektorit të 

fasonëve që është rimbursimi i TVSH-së së nënkontraktorëve dhe mundësinë për 

rimbursimin automatik të menjëhershëm të TVSH-së së sektorit, duke patur parasysh 

nevojën për likuiditet të këtij sektori i cili ka riskun pothuajse zero të TVSH-së.  

- Znj. Brisida Shehaj, Drejtore e Përgjithshme e Tatimeve u përgjigj se Drejtoria Specike 

në DPT për Modulin e Riskut për TVSH-në ka në proces përmirësimi udhëzimin dhe 

manualin e brendshëm për rimbursimin automatik të TVSH-së që mendohet se do të 

krijojë kushte lehtësuese që kompani të caktuara të kenë mundësi të marrin 

rimbursim mujor të TVSH-së për shuma deri ne 400,000 Leke.  Administrata nuk ka 

mungesë likujditete për biznesin fason të cilat nuk kanë risk të lartë.  

- Në lidhje me problemin e skemës me nënkontraktorët, Kryetari i Këshillit sqaroi se 

para një jave është vendosur në KM që të iniciohet ndryshimi i ligjit për TVSH-në 

specifikisht për sektorët e tekstileve dhe këpuceve, dhe në sesionin tjetër do të bëhen 

ndryshimet në parlament që adresojnë këtë cështje. 

- Z. Gazmend Kadriu, Zv/Kryetar i Bordit Drejtues i Shoqatës Shqiptare të Bankave dhe 

Drejtor Ekzekutiv i UNION Bank, u shpreh i kënaqur mbi masat konkrete të adresuara 

në dokumentin e Sekretariatit. Sektori bankar është shumë formal dhe për tu 

zhvilluar ka nevojë për ekonominë formale ndaj ka filluar me kohë masat për të 

luftuar informalitetin. Në lidhje me rezultatet e pyetësorit dhe vështirësive në 

kreditim duke konsideruar informalitetin e lartë të ekonomisë, rezultati nuk është 

surprizë. Aty ku ka rritje të informalitetit ka rritje të pasigurisë mbi kushtet financiare 

të huamarrësit dhe  ka risk të kreditimit. Duke konsideruar nivelin e lartë të kredive të 

këqija në 20-25% është e qartë se sektori bankar nuk jep dot kredi si më parë. Ai 

shprehu kënaqësinë që informaliteti të trajtohet në një mënyrë sistematike dhe të 

qendrueshme, duke dëgjuar bizneset, shqetësimet e tyre dhe krijuar një sistem të 

qëndrueshëm formal. Sektori bankar nuk ka nevojë për numër klientësh, po për klimë 

biznesi. Do të jetë një rrugë e gjatë, me sfida, por ku ka vullnet ka gjithmonë një 

rrugëzgjidhje, duke ndjekur eksperiencat e vendeve të tjera, me edukime dhe 

trajnime do të arrihet në përmirësimin e klimës së investimeve në vend.  
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-  Zj. Brisida Shehaj, Drejtore e Përgjithshme e Tatimeve bëri një paraqitje të punës së 

deritanishme të tatimeve edhe në kuadër të luftës kundër informalitetit. Janë bërë 

shumë hapa në aspektet e legjislacionit edhe për fermerët dhe është përcaktuar 

pagesa nëpërmjet transaksioneve bankare për të mos patur abuzim me rimbursimin e 

TVSH nga ana e grumbulluesve. Administrata Tatimore ka filluar implementimin e 

sistemit të ri të riskut dhe sistemi po popullohet me të dhëna për vlerësimin e riskut. 

Janë ndërmarrë një numër i madh trajnimesh me tatimorët, megjithë vështirësitë 

sepse Akademia fiskale ka kapacitete të kufizuara. Janë ndërmarrë gjithashtu trajnime 

me biznesin e vogel, më e fundit me shoqatën e farmacistëve ku janë trajnuar 1200 

faramacistë në gjithë vendin. Janë përcaktuar kartat teknologjike dhe institucionet 

përkatëse që certifikojne Kartën. Komunikimi elektronik me biznesin sa vjen dhe 

shtohet. DPT është në proçes ristrukturimi të thellë. Struktura do jete totalisht 

ndryshe dhe do synojë forcimin e shërbimit të tatimpaguesve. Do shkrihen strukturat 

e terrenit në gjithë drejtoritë rajonale të cilat deri më sot kanë qenë ineficente. Këto 

struktura agresive me biznesin do të zëvendësohen me inspektorë të cilët do të jenë 

përgjegjës për zonat e tyre të përcaktuara dhe puna e tyre ditore do të jetë informimi 

i biznesit për të qenë në përputhshmëri me ligjin dhe ndryshimet ligjore. Për të 

eleminuar arbitraritetin, administrata tatimore do të përfundojë në fund të dhjetorit 

Projektin M-TAX, që do mundësojë që kontrolli në terren të bëhet nëpërmjet tabletit 

si deklarimi i kuponit, xhiros, regjistrimi i punonjësve etj. Biznesi duhet t’i përgjigjet 

thirrjes së Qeverisë për Formalizim. Nga janari masat do të jenë më të forta ndaj 

parregullsive.  

- Zj. Irena Beqiraj, Zv/Ministre e Financave deklaroi se Qeveria është duke finalizuar 

Strategjinë 2 vjecare kundër informalitetit. Synohet thjeshtimi i procedurave tatimore 

dhe doganore, diskrecioni sa më i vogël të interpretimit.  Administrata Tatimore dhe 

Doganore do të jenë administrata shërbimi në ndihmë të biznesit duke lënë kulturën e 

vjetër për të qenë në kontroll të biznesit. Synohet rritja e kapaciteteve profesionale, 

trajnimit dhe aftësitë komunikuese dhe etikës. Sistemi i ri IT krijon mundësi të 

ndjekim metodologji tjetër të kontrollit tatimor. Jo më tatimorë me muaj të tërë tek 

biznesi. Stabiliteti i legjislacionit fiskal është shumë I rëndësishëm duke i dhënë 

mundësi biznesit të parashikojë, por Shqipëria është vend në zhvillim dhe ndryshimet 

shpeshherë janë të nevojshme që ti bëjme ligjet të adresojnë problemet që ndeshen 

gjatë zbatimit. Nderkohe, Ministria e Financave ka kaluar pjesen me te madhe te 

ndryshimeve fiskale qe ka propozuar edhe ne ne Keshillin Tatimor. 

- Zj. Diana Leka theksoi domosdoshmërinë e konsultimit paraprak dhe konkretisht 

zbatimin me korrektësi të ligjit 146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik”, 

edhe si një kërkesë e vazhdueshme e biznesit.  

- Z. Adamantios Frantzis, Drejtor i Përgjithshëm, TITAN ANTEA CEMENT SH.A vlerësoi 

diskutimin dhe tha se Shqipëria ka një mundësi me këtë reformë meqënëse barra e 

taksave nuk është shumë e lartë. Megjithatë ka rëndësi sesi do të zbatohet reforma 

dhe të mos bjerë ritmi i saj. Qeveria duhet të bindë shoqërinë, jo vetëm biznesin mbi 

dobishmërinë e reformës për vetë qytetarin dhe për administratën tatimore. Analizat 
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sektoriale janë shumë interesante dhe duhet të kryhen edhe për sektorë të vecantë 

sepse analiza e zinxhirit të vlerës krijon idenë se ku thyhet zinxhiri dhe ku ndodh 

informaliteti. 

 

 

IV. Miratimi i Rekomandimeve  

Kryetari vlerësoi diskutimet dhe meqënëse anëtarët shprehën edhe gjatë mbledhjes 

dakordësinë me gjetjet dhe rekomandimet kërkoi që ti dërgoheshin sa më shpejt 

Kryeministrit dhe Ministrit të Financave dosja përkatëse.  

 

V. Planit të Punës të KI per 2016  

Nga Sekretariati u prezantuan 6 temat më të votuara nga anëtarët mbi cështjet që do të 

trajtojë KI gjatë vitit 2016. Tre nga temat më të votuara që mund të jenë subjekt i punës 

gjatë gjashtëmujorit të parë ishin: 

- Zgjidhja e mosmarrëveshjeve në Administratën Publike në marrëdhëniet me 

biznesin si Tatimet apo Doganat; 

- Analiza e informalitetit në sektorin e agro-industrisë; 

- Monitorimi i zbatimit të sistemit të riskut në kontrollin tatimor dhe rimbursimin e 

TVSH-së. 

U ra dakord që brenda një javë të perfundoje votimi nga të gjithë anëtarët dhe të  

përcaktohen çështjet kryesore që do të trajtohen nga Këshilli i Investimeve gjatë 2016 

dhe datat e mundshme të mbledhjeve.  

 

VI. Përfundimi i Mbledhjes 

Këshilli i Investimeve përgëzoi Sekretariatin për punën voluminoze dhe cilësore që kishte 

kryer. Mbledhja e radhës do të jetë në Mars 2016.  

Mbledhja u mbyll në orën 18:00.  
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Shtojca 1 

Lista e Pjesëmarrësve 

Përfaqësues nga Qeveria 

1. Z. Arben Ahmetaj, Kryetar i Këshillit të Investimeve/Ministër i Zhvillimit Ekonomik, 

Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes 

2. Znj. Irena Beqiraj, Zëvendës Ministër e Financës 

3. Znj. Natasha Ahmetaj, Zv/Guvernatore e Bankës së Shqipërisë, në mungesë të Z. 

Gent Sejko, Guvernator i Bankës së Shqipërisë 

4. Znj. Brisida Shehaj, Drejtoreshë e Përgjithshme e Tatimeve 

5. Z. Genti Beqiri, Drejtor Ekzekutiv i AIDA-s 

Partnerë Ndërkombëtare 

1. Z. Jan Rudolph,  Shef i Departamentit për Çështjet Politike, Ekonomike dhe 

Informacionit pranë Delegacionit të BE në Shqipëri 

2. Z. Christoph Denk, Shef i Zyrës së BERZH-it në Shqipëri  

Komuniteti i Biznesit 

1. Z. Arben Shkodra, Zv/Kryetar i UCCIAL, në mungesë të Z. Nikolin Jaka, Kryetar i 

Dhomës së Tregtisë dhe Industrise, Tiranë 

2. Z. Dietlof Z Mare Zv/President i FIAA dhe Drejtor Ekzekutiv i Vodafonë në Shqipëri 

3. Z. Gazmend Kadriu, Zv/Kryetar i Bordit Drejtues të AAB dhe Drejtor Ekzekutiv i Union 

Bank, në mungesë të Z. Christian Canacaris, Kryetar i Shoqatës së Bankave në 

Shqipëri 

4. Z. Luan Muça, President i Delta Group 

5. Z. Lindita Legisi, Presidente e Omega shpk 

6. Z. Adamantios Frantzis, Drejtor i Përgjithshëm i TITAN ANTEA CEMENT 

Nuk morën pjesë: 

1. Z. Bledi Çuçi, Ministër i Shtetit për Çështjet Vendore/Koordinator Kombëtar i 

Strategjisë kundër Korrupsionit 

2. Znj. Ermonela Felaj, Ministër i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin 

3. Znj. Pranvera Fagu, Drejtoreshë e Përgjithshme e Doganave 

4. Znj. Tahseen Sayed, Drejtoreshë e Zyrës së Bankës Botërore në Shqipëri 

5. Znj. Elira Sakiqi, Përfaqësuese e Zyrës së IFC në Tiranë 

 

I ftuar i veçantë: Z. Peter Sanfay, Drejtor i Departamentit për Çështje Vendore dhe Ekonomike 
pranë BERZH Londër. 


