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PËRMBLEDHJE E MINUTAVE TË TAKIMIT 

KËSHILLI I INVESTIMEVE (KI) 

MBLEDHJA VIII 

MBI RIMBURSIMIN E TVSH-së 

Tiranë, 23 Nëntor 2016, 15:00 – 17:00 

 

Takimi u mbajt pranë Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë, Turizmit dhe Sipërmarrjes dhe u 

kryesua nga Znj. Milva Ekonomi, Ministër i Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë, Turizmit dhe 

Sipërmarrjes (MZHETTS). Të pranishëm në mbledhje përfaqësues të shoqatave të biznesit, 

organizatave ndërkombëtare operuese në Shqipëri, si dhe i ftuar i veçantë Zv/Ministri i 

Financave Z. Ervin Mete. 

 

I. Hapja e takimit 

Kryetarja e Këshillit të Investimeve, Ministër Milva Ekonomi, hapi takimin duke falenderuar 

anëtarët për pjesëmarrjen në Mbledhje.  Kryetarja Ekonomi informoi Këshillin mbi disa masa të 

ndërmarra nga Qeveria në lidhje me përmirësimin e klimës së bizneseve, si psh mbi lehtësimin e 

proçedurave tatimore, të konsultuar më parë drejtëpërsëdrejti me komunitetin e biznesit dhe ku 

janë marrë në konsideratë edhe disa nga rekomandimet e Këshillit. Gjithashtu, Kryetarja u ndal 

dhe tek vlerësimi shumë pozitiv i Shqipërisë në raportin e Doing Business 2017 të Bankës 

Botërore.  

 

II. Statusi i Rekomandimeve të Mëparshme 

Z. Elvis Zerva, Sekretariati i KI bëri një prezantim mbi progresin e rekomandimeve të dhëna nga 

Këshilli i Investimeve. Deri më tani, KI ka dhënë në total 45 rekomandime, mbi 7 tema, 

diskutuar në shtatë mbledhjet e mëparshme të Këshillit. Disa prej rekomandimeve të realizuara 

deri më tani nga Qeveria kanë lidhje më së shumti me fushën e procedurave tatimore të 

konkrektizuara me miratimin së fundmi të disa ndryshimeve mbi Ligjin për Procedurat Tatimore, 

miratimi i ligjit mbi Falimentin dhe veprime të tjera të Qeverisë në kuadër të sigurisë ushqimore. 

Në lidhje me rekomandimet ende të  patrajtuara nga Qeveria,  Sekretariati shpjegoi se kjo ka të 

bëjë me afatin e lënë në dispozicion për zbatimin e monitorimin e këtyre rekomandimeve, që 

fillon në 2017.  

 

III. Prezantimi i Gjetjeve (paraprake) mbi Procesi e Rimbursimit të TVSH-së për 

Biznesin 

Znj. Diana Leka, Drejtore e Sekretariatit të KI,  vijoi me një prezantim të situatës aktuale mbi 

rimbursimin e TVSH-së, bazuar mbi metodologjinë e punës së Sekretariatit. Në kuadër të kësaj 

analize është realizuar edhe një anketim online me 77 biznese, nga të cilat 55% kanë aplikuar për 

rimbursimin e TVSH-së, 72% konfirmojnë marrjen e TVSH, ndërsa 54 % konfirmojnë lehtësim 
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të procedurave. Nëpërmjet Anketës, bizneset kanë raportuar që afatet nuk janë respektuar në 

shumicën e rasteve për rimbursimin e TVSH-së sidomos për eksportuesit. Shumica e 

tatimpaguesve që kanë bërë kërkesë kanë kaluar në kontroll tatimor, përfshirë edhe eksportuesit 

mbi 70% që janë subjekt i rimbursimit automatik. Më pas, Znj. Leka parashtroi disa gjetje të 

tjera, dhe rekomandimet për diskutim te fokusuara  në respektimin e afateve të parashikuara në 

kuadrin ligjor në fuqi, lehtësimin e barrës procedurale për administratën (afate, kontrolle) 

tatimore dhe bizneset, bërjen transparente të procedurave të brendshme në trajtimin e kërkesave 

për rimbursim të TVSH-së si dhe përmirësim të marrëdhënies biznes-administratë publike. 

 

IV. Komentet kryesore të adresuara në diskutim janë përmbledhur më poshtë 

Znj. Milva Ekonomi, Kryetare e Këshillit, falenderoi për prezantimin dhe komentoi se ka një 

përmirësim shumë të madh në rimbursimin e TVSH-së, nëse bëhet një krahasim me periudhën 

përpara 2013, kur rimbursimi i TVSH-së ka qenë në nivele shumë të ulëta. Bazuar mbi Anketën, 

niveli aktual i Rimbursimit ka arritur deri në 72%, dhe ndërkohë mund të vendosen disa 

objektiva akoma më të larta për rritjen e rimbursimit. Gjithashtu, Ministrja Ekonomi inkurajoi që 

Administrata të mbajë standarte të lartë të formateve të raportimit dhe të lehtësojë informimin e 

biznesit. Ndërkohë, shërbimet publike janë përmirësuar nga përdorimi i shërbimeve elektronike 

(e-services). Komunikimi me biznesin, nëpërmjet platformave si Këshilli i Investimeve, ka 

mundësuar që bizneset të raportojnë situatën dhe shqetësimet e tyre të vërteta, dhe përmirësimi i 

rreth 37 procedurave tatimore vjen pikërisht nga komunikimi me biznesin. Gjithashtu, Ministria 

e Ekonomisë ka ndërmarrë një ri-analiz të procedurave të të bërit biznes nëpërmjet një asistence 

nga Banka Botërore për të konsideruar se çfarë mund të përmirësohet në të ardhmen, e cila 

mund të sillet edhe si temë pranë Këshillit të Investimeve për 2017: 

 Z. Luan Bregasi, BiznesAlbania, komplimentoi Këshillin dhe Sekretariatin për punën shumë të 

mirë. Ai vlerësoi Këshillin si platformë që paraqet propozime bazuar mbi konsultimet  direkte 

nga biznesi. Problemi për Rimbursimin e TVSH-së ka qenë një shqetësim për sipërmarrjen 

private, sikurse ka qenë shqetësim edhe për institucionet shtetërore. Sipas tij, periudha 2014-2015 

ka pasur rimbursim më mirë të TVSH-së. Drejtoria e Tatimeve ka bërë një punë të mirë në këtë 

kuadër. Megjithatë kjo mbetet akoma një çështje shumë e ndjeshme për biznesin, sidomos për 

ato eksportuese që vazhdojnë të hasin probleme. Propozimet e parashtruara për këtë çështje, 

duke konsideruar paralelisht disa përmirësime të bëra ndaj Kodit të Proçedurës Tatimore, janë 

disa shkallë lirie për sipërmarrjen për t’u  vlerësuar. Z. Bregasi theksoi që kompanitë e fasonit 

vuajnë më shumë nga rimbursimi i TVSH-së, pasi janë kompani që e kanë normën shumë të ulët 

të fitimit, dhe të cilave ju nevojiten para për investim. Z. Bregasi sugjeroi që rimbursimi 

automatik t’i bëhej kompanive të fasonit, sikurse edhe kompanive serioze të cilat kanë vite në 

treg dhe nuk kanë rezultuar me probleme nga kontrollet tatimore.  

Z. Flobens Dilaveri, DPT, vlerësoi marrjen në shqyrtim të punës dhe proçedurave që zbatohen nga 

administrata tatimore në lidhje me rimbursimin e TVSH-së. Prej disa vitesh, administrata 

tatimore ka një numër shumë të kufizuar punonjësish, rreth 1,600 punonjës në total, nga këta 

1,200 inspektorë të mirëfilltë, të cilët duhet të mbulojnë 124.000 biznese në rritje.. Në lidhje me 

Rimbursimin e TVSH-së përpara vitit 2013, shifra e rimbursimit ka qenë tepër e ulët, por 

megjithatë nuk duhet të bëhen krahasime me këtë periudhë. Ndërkohë, ka raportime të biznesit 

që rimbursimi është bërë direkt në llogaritë e tyre bankare, pa asnjë proçedurë tjetër shtesë. Z. 

Dilaveri më pas jep një panoramë të shkurtër mbi afatet e rimbursimit në vitet 2014-2016. Gjatë 
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vitit 2016, nr i rimbursimeve  është rritur nga 137 në 204  brenda afatit kohor 31-60 ditë, 

ndërkohë që janë ulur ndjeshëm rimbursime të ekzekutuara mbi 90 ditë, nga 232 raste në 2014 

(7,2 miliardë LEK) në 94 raste në 2016 (2,89 miliardë LEK). Kërkesat për rimbursim të biznesit 

janë rritur nga 616 kërkesa në 2014 në 644 në 2016 (Janar-Tetor) si tregues i rritjes së besimit. 

Shumat e rimbursuara kanë qenë 8,9 Miliardë LEK në 2014, dhe 8,5 Miliardë Lek Janar-Tetor 

2016. Ndërkohë që këto ditë nga TAP nga ardhur një kërkesë prej 2,3 miliardë LEK rimbursim 

të TVSH-së. Kjo do të thotë që shuma për rimbursim do të shkojë rreth 10 miliardë LEK për 

2016. 

Në lidhje me faqen e DPT, më 24 nëntor 2016 në Komitetin e Reformave së shpejti do të 

miratohet faqja e re e cila do të jetë shumë më cilësore dhe e lehtë në përdorim për tatimpaguesit, 

gjë që është edhe një nga rekomandimet e Këshillit të Investimeve.  

Së fundmi, Z. Dilaveri përmendi që në një nga 37 ndryshimet që i janë bërë Ligjit të Proçedurave 

Tatimore, ka një ndryshim shumë të madh në lidhje me rimbursimin. Sistemi i riskut me 

mbështetje e FMN-së për momentin është ende në konsolidim dhe pritet të performojë shumë 

më mirë në të ardhmen. Për bizneset eksportuese, administrata tatimore po punon që rimbursimi 

të bëhet automatik, të paktën për ato biznese që janë çertifikuar dhe kanë një besueshmëri të 

lartë. Z. Dilaveri shprehu dakordësinë me rekomandimin e Këshillit që nëse subjekti i është 

nënshtruar një kontrolli të thelluar për një vit, administrata tatimore më pas të proçedojë me 

lehtësira për rimbursim.  

Z. Luan Leka, EHW, gjykon si pozitiv ndryshimet e bëra Ligjit të Proçedurave Tatimore të cilat 

ishin konform me kërkesat e biznesit dhe përmirësuan shumë klimën e të bërit biznes. Ndërkohë 

që është përmirësuar mjaft marrëdhënia me administratën tatimore si asnjëherë më parë. 

Megjithatë, nuk ka patur ndryshime në proçedurat doganore, sikurse është kërkuar nga biznesi. 

Ka raste kur proçedurat doganore të lidhura me kodin doganor kanë vështirësi ne aplikim  ndaj 

nevojitet të rishikohen. Legjislacioni aktual i punës është shumë i ngurtë, kundër fleksibilitetit i 

kërkuar si një  element bazë për rritjen e punësimit. Në kodin aktual të punës parashikohen një 

mori gjobash. Janë rreth 58 nene që propozojnë gjoba për parregullsi. Në rast se ka vend për të 

bërë ndryshime në favor të klimës së të bërit biznes, dhe vullnet të mirë, atëhere këto ligje duhet 

të rishikohen nga Qeveria.  

Z. Shkëlqim Bozgo, TAP, vlerëson raportin e Sekretariatit si shumë të qartë, me informacion të 

painfluencuar. TAP e ka të konsiderueshme vlerën e TVSH-së për rimbursim, që mund të shkojë 

deri në 30% të totalit të vlerës së rimbursuar. TAP mirëkupton që kjo është një sfidë jo e vogël, 

dhe falenderon Ministrinë e Financave për vullnetin pozitiv për të mundësuar një rrugëzgjidhje të 

proçesit. Z. Bozgo shpreh dakordësinë që rimbursimi në të ardhmen duhet të mbështetet tek 

modeli i riskut. Duke konsideruar sasinë dhe kompleksitetin e proçeseve, TAP-i ka marrë 

iniciativën që afatin e rimbursimit nga 30 ditë (sipas legjislacionit në fuqi), për TAP të kalohet në 

180 ditë. Z. Bozgo shpreh angazhimin dhe vullnetin e TAP-it për të gjetur mënyrat e duhura por 

thekson që rimbursimi në kohë është shumë i rëndësishëm për një projekt të tillë. 

Z. Ervin Mete, Zv/Ministër i Financave, theksoi se ka një përmirësim të ndjeshëm dhe trend 

përmirësues ndonëse ende jo në nivelin e dëshiruar. Nëse 72% e bizneseve në Anketë thonë që 

janë rimbursuar, për Qeverinë kjo është shumë pozitive. Vlerëson së tepërmi që janë marrë 

mendime direkt nga biznesi dhe rekomandon që kjo të bëhet në mënyrë periodike në mënyrë që 

të jetë një pasqyrë edhe për Qeverinë. Aktualisht jemi në finalizimin tërësor të sistemit të riskut. 

Sistemi do të jetë operativ në fillim të 2017 do të ndikojë detyrimisht edhe në pjesën e 
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kontrolleve. Nëse janë denoncuar në prokurori 116 skema mashtrimi mund të ketë të tjera të 

pazbuluara dhe sigurisht që kjo të çon drejt kontrolleve. Ndryshimi i legjislacionit për 

rimbursimin e TVSH-së është miratuar në qershor 2016, dhe do pak kohë që të hyjë plotësisht 

në përdorim përsa i takon 70% dhe 50% eksportues. Të dhënat e Anketës janë të afërta me 

kohën kur kjo gjë është miratuar. Aktualisht janë trajtuar më shumë kërkesa për rimbursime dhe 

është paguar më shumë TVSH e rimbursueshme sesa gjithë viti i kaluar.  

Z. Arben Shkodra, Shoqata e Prodhuesve, vlerëson faktin se Sekretariati organizoi një takim me 

ekspertë një javë përpara Mbledhjes, ku ishte i ftuar edhe Z. Shkodra, për te rritur vlefshmërinë e 

gjetjeve të Analizës së prezantuar në Mbledhje. Performanca e sistemit tatimor është përmirësuar 

mjaft, por mbetet ende nevoja për përmirësime, disa prej tyre do të vijnë edhe nga zbatimi i 

sistemit të riskut, i cili duhet të jetë automatik dhe shumë më dinamik. Nga ana tjetër, edhe nga 

ana e sipërmarrjes ka nevojë për një performancë akoma më të mirë. Edukimi fiskal është tepër i 

rëndësishëm dhe duhet të fillojë që nga Ministria e Financave, Ministria e Ekonomisë, 

Shoqatat/Dhomat e Tregtisë, vetë sistemi tatimor dhe doganor. 90% e sipërmarrjes nuk është në 

nivelet e TAP apo Balfin Group. Drejtoria e Tatimeve ka një plan për të realizuar në thithjen e të 

ardhurave. Z. Shkodra sugjeron të mos ketë ndërprerje të zinxhirit të TVSH-së, në mënyrë që të 

rritet baza e TVSH-së, që do të sillte më shumë të ardhura dhe do të reduktonte evazionin fiskal. 

Z. Matteo Colangeli, BERZH, theksoi se edukimi fiskal është thelbësor në kontekstin e 

ndërveprimit të bizneseve dhe autoriteteve, veçanërisht administratës tatimore. Në lidhje me 

këtë, BERZH është duke konsideruar një projekt të asistencës teknike për zhvillimin e një 

platforme në formën e zyrës së shërbimit (help desk) pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, e 

cila do t’i shërbejë bizneseve të regjistruara, sidomos Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme, me 

të gjithë informacionin e nevojshëm kërkuar për të qenë në rregull me legjislacionin fiskal në 

vend. BERZH mirëpret çdo sugjerim nga anëtarët e Këshillit mbi këtë projekt të asistencës 

teknike.  

Znj. Edlira Muka, Balfin Group, u shpreh  se klima e biznesit është përmirësuar ndjeshëm dhe 

kostot e përfshirjes së biznesit në marrëdhëniet me institucionet kanë qenë të konsiderueshme. 

Gjithashtu vlerëson analizën e Sekretariatit dhe shpreh dakordësinë me rekomandimet që u 

parashtruan gjatë mbledhjes. Ajo theksoi problematikën e informalitetit, e cila në mënyrë direkte 

dhe indirekte ka lidhje edhe me rimbursimin e TVSH-së. Rimbursimi i TVSH-së jo gjithmone 

është respektuar në afate dhe shpresojme që me ndryshimet e bëra ne vitin e ardhshëm të kemi 

përmirësime të mëtejshme në respektim e afateve të rimbursimit. Balfin ka kërkuar nje 

konsiderim të përshkallëzimit të TVSH-së në shportën kryesore të konsumit e cila do të sillte 

përfitime jo vetëm për ekonominë e vendit por edhe të atyre bizneseve që duhet të luftojnë me 

informalitetin. Ajo mbështeti asistencën e mundshme të përmendur nga BERZH si një 

domosdoshmëri për biznesin.  

Z. Lorenc Gjoni, Dhoma Amerikane e Tregtisë, shprehu reagimet e bizneseve nëpër rrethe në emër të 

Dhomës, së pari mbi TVSH-në e shportës, që është e lartë në krahasim me vendet fqinje duke 

bërë që shqiptarët të bëjnë blerje në këto vende duke çuar në humbje të TVSH-së dhe ulje të 

konsumit në vend. Ndaj bizneset kërkojnë më shumë vëmendje në këtë drejtim nga ana e 

Qeverisë. Së dyti, në lidhje me rimbursimin e TVSH-së reagime ka patur nga bizneset mbi 

vonesat në rimbursim për eksportet duke penguar bizneset të eksportojnë në vendet fqinje pasi 

kjo çon në rritjen e kostos së prodhimit dhe ul likujditetin.  
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Znj. Hilda Shijaku, Banka Botërore, falenderoi për organizimin e takimit, dhe trajtimin e një temë 

shumë të rëndësishme në klimën e biznesit dhe në drejtim të konsolidimit fiskal dhe rritjes së 

performancës së të ardhurave. Znj. Shijaku vuri theksin në dy nga rekomandimet e nxjerra  duhet 

të detajoheshin me masa konkrete për të lehtësuar zbatimin nga organet kompetente. Ajo iu 

referua diskutimit të DPT në lidhje me sfidat e tyre përsa i përket mungesës së kapaciteteve dhe 

efiçencën e përdorimit të stafit, ndaj do të ishte mirë të kishte hapa konkrete që të ishin më të 

zbatueshme nga organet përkatëse. Znj. Shijaku, vlerësoi rekomandimin mbi rritjen e 

transparencave për proçedurat si brenda administratës dhe ndaj të tretëve që do të lehtësonte 

zbatimin e  proçedurave tatimore dhe biznesi nuk do të ngarkohej  me kosto shtesë për të 

kuptuar dhe zbatuar detyrimet që ka.  

Znj. Milva Ekonomi, Kryetarja e Këshillit,  theksoi se sugjerimi i ngritur mbi diferencimin e TVSH-së 

duhet të mbështetet mbi një analizë shumë të thellë. TVSH-në për mallrat e shportës duhet 

punuar rast pas rasti, duke përdorur  të dhënat e disponueshme në Shqipëri dhe duke analizur 

cmimin e produktit, sipas kompanive që e prodhojnë ose eksportojnë atë duke përdorur si 

gjurmues unik vetëm NIPT për të gjurmuar shitjet, hyrjet në dogana e më tej. Ndaj nuk mund të 

arrihet në një konkluzion mbi diferencimin e TVSH për shportën pa u bërë një studim i mirëfilltë 

mbi këtë. Kryetarja, informoi në vazhdim mbi çështje të punës së Këshillit si propozimi për 

bashkëpunimin me universitetet dhe temat për diskutim për 2017. Sekretariati propozon që 

Këshilli të nënshkruajë marrëveshje me disa universitete që mund të ndihmojnë në kërkime. 

Gjatë mbledhjes, u sugjerua bashkëpunim me Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Tiranës 

mbi çështjet e taksave dhe informalitetin, Universitetin Evropian të Tiranës (UET) mbi zgjidhjen 

e mosmarrëveshjeve, incentivat e investimeve, POLIS mbi lejet e ndertimit dhe refomat 

territoriale dhe EPOKA për çështje të aplikimeve elektronike, Tirana Business University (TBU) 

dhe Universiteti jo publik Luarasi për cështjet ligjore. Bashkëpunimi mund të përcaktohet më 

mirë pasi të mblidhen karakteristikat e universiteteve dhe më pas t’i propozohen Këshillit për të 

marrë një vendim me cilat do të lidhen marrëveshje bashkëpunimi.  

 

V. Diskutimi mbi Temat e KI për 2017 

Znj. Ermelinda Xhaja, Sekretariati i KI, bëri një prezantim të Temave të mundshme për Këshillin e 

Investimeve për 2017, votuar paraprakisht online nga anëtarët e Këshillit. Propozimi i temave 

është bazuar mbi një bazë të dhënash përgatitur nga Sekretariati, me problematika të ardhura 

direkt nga biznesi, por dhe nga gjetjet nga Anketat, takimet dhe raportet ndërkombëtare.  Në 

mbledhje u shfaqën rezultatet e votimit duke u ndalur tek tema e parë për 2017 (Shkurt/Mars) 

mbi analizën e problematikave të aftësisë së forcës së punës në këndvështrim sektorial  -  rastin e 

bizneseve në Business Processing Outsourcing (BPO) (bashkepunim me projektin RISI Albania).  

Z. Luan Leka, EHW, duke qenë se tema e parë e propozuar për 2017 ka lidhje me Forcën e 

Kualifikuar të Punës, propozoi që kjo temë të pasurohet dhe të përfshijë edhe fleksibilitetin e 

legjislacionit të punës dhe përmirësime të nevojshme që janë të nevojshme për këtë legjislacion. 

Z. Arben Shkodra, Shoqata e Prodhuesve, rekomandoi diskutimin mbi procedurat e inspektimit edhe 

në vijim të një reforme që po merret për inspektimin on-line. Procedurat e inspektimit të 

shikohen në bashkëpunim me Inspektoratin Qëndror që po drejton këtë reformë që do të 

mundësojë në kohë reale cdo gjë që ka lidhje me inspektimet e kryera dhe ku cdo njëri ka 

anëtarët ka cfarë të thotë. 
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Z. Yngve Engstroem, Delegacioni i BE-së  ishte dakord mbi temën e transparencës mbi incentivat si 

një çështje shumë e mirë për t’u përfshirë në 2017. Në kontekstin e disponueshmërisë së 

burimeve nga Komuniteti Ndërkombëtar, Shqipëria nuk shfrytëzon mjaftueshëm fondet e vëna 

në dispozion për bizneset. 

Gjithashtu, theksoi se korrupsioni mbetet një problem për bizneset dhe pagesat informale që  

paguhen nga biznesi ndikojnë në koston e të bërit biznes. Prandaj është e nevojshme të kuptohet 

më mirë niveli i korrupsionit me të cilën përballet biznesi në lidhje me pagesat për lejet, liçencat 

etj. dhe çfarë masash mund të ndërmerren nga biznesi për të refuzuar pagesat informale për të 

bërë biznes. 

Z. Luan Bregasi, BiznesAlbania, informoi mbi bashkëpunimin e BiznesAlbania me Prezencën e 

OSBE-së në Shqipëri për organizimin e një tur takimesh me bizneset në të gjitha rajonet e vendit 

për t’u njohur me një projekt që lidhet me luftën kundër korrupsionit dhe që ka lidhje me etikën 

e biznesit, për ta edukuar atë për të qenë promotor i kësaj beteje. Ai kërkoi nga Këshilli i 

Investimeve  mbështetjen e këtij projekti me interes për sipërmarrjen shqiptare.  

Znj. Milva Ekonomi, Kryetarja e Këshillit, sugjeroi që në proritizimin e temave të kemi në konsideratë 

dhe ato tema që marrin përsipër hartimin e akteve ligjore dhe nënligjore që janë në axhendë të 

Qeverisë. Në lidhje me temën e korrupsionit, duke qenë se në Këshill është dhe Z. Çuçi si 

Koordinator për anti-korrupsionin, duhet të komunikojmë me të gjithashtu për të përfshirë si 

temë. Ndërsa, në lidhje me kodin e sjelljes së biznesit ndaj korupsionit,  ka gjithashtu dhe një 

iniciativë nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë (International Chamber of Commerce - ICC) 

mbi një formë standarte kontrate, ku i jep vemendje qendrimit  anti-korrupsion që bizneset 

duhet të përqafojnë gjatë aktivitetit të tyre. Në cdo kontratë që ata nënshkruajnë me bizneset e 

tjera ose me qeverinë  duhet të përfshijne formulimin standart ndaj antikorrupsionit vendosur 

tashmë si normë etike nga ICC. Kjo ka qenë një çështje shumë e diskutuar në ICC dhe është 

mirë që OSBE-ja është përfshirë në këtë proces do të promovojë  më tej në Shqipëri.  

Kryetarja falenderoi të gjithë pjesëmarrësit për kontributin e tyre dhe në fund theksoi: 

- Të gjitha rekomandimet të diskutuara do t’i dërgohen Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë 

së Financave.  

- Temat për 2017 do të pasurohen edhe një herë mbi bazën e propozimeve që u bënë gjatë 

mbledhjes që më pas të vendoset për vitin që vjen. 

 

VI. Mbyllja e Mbledhjes -  Mbledhja u konsiderua e mbyllur në orën 17:00. 
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Lista e Pjesëmarrjes 

Përfaqësues nga Qeveria 

1. Znj. Milva Ekonomi, Kryetar i Këshillit të Investimeve/Ministër i Zhvillimit Ekonomik, 

Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes; 

2. Z. Flobens Dilaveri, Zv/Drejtor i Përgjithshëm i Tatimeve, në mungesë të Znj. Vasilika 

Vjero, Drejtoreshë e Përgjithshme e Tatimeve 

3. Znj. Arjana Dyrmishi, Këshilltare pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, në 

mungesë të Z. Belinda Ekonomi, Drejtoreshë e Përgjithshme e Doganave. 

4. Blerina Gjoni, Këshilltare e Znj. Ermonela Felaj, Ministër i Shtetit për Marrëdhëniet me 

Parlamentin 

Komuniteti i Biznesit 

1. Z. Shkëlqim Bozgo, Menaxheri i TAP-it për Shqipërinë 

2. Z. Luan Leka, CEO i EHW GmbH 

3. Z. Edlira Muka, CEO i Balfin Group 

4. Z. Arben Shkodra, Kryetar i Shoqatës së Prodhuesve 

5. Z. Luan Bregasi, Kryetar i BiznesAlbania 

6. Z. Mark Crawford, President i AmCham 

Partnerë Ndërkombëtarë  

1. Z. Yngve Engstroem, Shef i Sektorit të Zhvillimit, Delegacioni i BE-së 

2. Z. Matteo Colangeli, Shef i Zyrës së BERZH-it në Shqipëri 

3. Znj. Hilda Shijaku, Ekonomiste pranë Zyrës së Bankës Botërore në mungesë të Znj. 

Tahseen Sayed, Drejtoreshë e Zyrës së Bankës Botërore në Shqipëri 

Nuk morën pjesë: 

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

Strategjisë kundër Korrupsionit(ka marre pjese vetem nje here ne KI) 

2. Znj. Natasha Ahmetaj, Zv. Guvernatore e Bankës së Shqipërisë 

3. Z. Genti Beqiri, Drejtor i Përgjithshëm i AIDA-s 

4. Znj. Laura Qorlaze, Përfaqësuese e Zyrës së IFC në Tiranë 

 

I Ftuar i Veçantë: 

Z. Ervin Mete, Zv/Ministër i Financave 


